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masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının geri gönderilmesine iliş
kin Başbakanlık tezkeresi (3/359) 

2. — TBMM'nin, Birleşmiş Milletler ve Paris Şartını çiğneyen Ermenistan'ın, 
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne tecavüzünün durdurulması ye ateşkesin derhal 
sağlanması için, bütün dünya parlamentoları ve kamuoylanndan, ağırlıklarını 
koymalarını talep ettiğine ilişkin Siyasî Parti Grupları müşterek önergesi 
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Sayfa 

Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/32), 1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sa
yıları : 25, 26; 48, 46) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
1. — Dışişleri Bakanlığı 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Dışişleri Bakanlığı 1990 Malî Ydı Kesinschabı 

B) SAĞLIK BAKANLIĞI 
1. — Sağlık Bakanlığı 1992 Malî Ydı Bütçesi 

2. — Sağlık Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1. — Hudut ve Sahüler Sağlık Genel Müdürlüğü 1992 Malî Ydı Bütçesi 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1990 Malt Ydı Kesinhesabı 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Bakanı Yıldırım 

Aktuna'nın, Sağlık Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle yapmış ol
duğu konuşmada şahsına sataşıldığına ilişkin konuşması 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Haseki Kalkındırma Vak

fına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/71) 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak dört oturum yaptı. 
İngiltere'ye gidecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun dönüşüne kadar, Ulaştırma 

Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un, 
Fransa'ya gidecek olan : 
Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Bakanlığına, Adalet Bakanı 

M. Seyfi Oktay'ın, 
İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in dönüşüne kadar, İçişleri Bakanlığına, Millî Savunma Ba

kanı Nevzat Ayaz'ın, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleriyle, 
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının, ülkemiz madenciliğinin sorunla

rını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40); 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Meclis araştırması önergesinin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında ya

pılacağı açıklandı. 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/325, 1/326; 1/262, 3/1,42;, 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) görüşmelerine devam 
olunarak; 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 
1992 malî yılı bütçeleri ve 1990 malî yılı kesinhesaplarıyla, Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanlığı 1990 malî yılı kesinhesabı, 
Kabul edildi. 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, Bazı Kamu Alacaklarının 

Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanunun (1/358, 3/325) (S. Sayı
sı : 53) görüşmelerine devam olunarak, 15 ve 16 ncı maddeleri kabul edildi. 

19 Mart 1992 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 00.33'te son verildi. 
Yddtrım Avcı 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Kâtip Üye 
Cengiz Üretmen 

Manisa 
Kâtip Üye 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Kâtip Üye 
Halil ibrahim Artvinli 

Kocaeli 
Kâtip Üye 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
19. 3. 1992 Perşembe 

Teklifler 

1. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanu
nun Geçici 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/260) (Millî 
Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1992) 

2. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 16 Arkadaşının; 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 103 Üncü Maddesinin Değiştirilmesine, Geçici 37 nci Maddesinin 3 No, lu Fıkrası
nın Yürüklükten Kaldırılması ve 2 No. lu Fıkranın Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/261) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 113.1992) 

3. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 36 ncı ve 65 inci Maddelerine Ek Geçici Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun 
Teklifi (2/262) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 133.1992) 

4. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 13.10.1988 Tarihli ve 3480 Sayılı Maluller ile Şe
hit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/263) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 133.1992) 

5. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının; 743 Sayılı Türk Kanunu 
Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/264) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 133.1992) 

6. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının; 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 7anun Teklifi (2/265) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 133.1992) 

7. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun ve 19 Arkadaşının; Aile Bakanlığı Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/266) (Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 143.1992) .. . , 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

. f KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Işılay Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti üe Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında Hukukî ve Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı-
sının geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/359) 

BAŞKAN — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1990 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Taşanları üzerindeki görüşmelere başlamadan önce, Başbakanlığın, İçtü
züğün 76 ncı maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 9.5.1991 tarihli ve 101-158/03458 sayılı yazımız 
b) 16.12.1991 tarihli ve 196-1311/06490 sayılı yazımız 

İlgi (a) yazımızla Başkanlığınıza sunulduktan sonra Millet Meclisi içtüzüğünün 78 inci 
maddesi uyarınca hükümsüz sayılması nedeniyle ilgi (b) yazımızla yenilenmesi talep edilen "Tür
kiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî 
Konularda adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı"nın, anılan Anlaşmada ülkemizin muhatabı olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir-
liği'nin hukukî varlığının sona ermiş bulunması dolayısıyla, mezkûr İçtüzüğün 76 ncı madde
sine göre iade olunmasını arz ederim. 

. .' • ' Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonunda bulunan tasan, Hükümete geri verilmiştir. 

TV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarüan 
ile 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasar tlart (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S Sayıları : 25, 26; 48, 46) (1) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

1. — Dışişleri Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Dışişleri Bakanlığı 1990 Malt Yüı Kesinhesabı 

(1) 25, 26, 48, 46 S. Sayüt Basmayazüar 10.3.1992 Tarihli 46 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN •— Programımıza göre, Dışişleri Bakanlığının bütçesi ve kesinhesabının görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Buradalar. 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz almış bulunan sayın 

üyeleri arz ediyorum : 
Refah Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın Oğuzhan Asiltürk; Doğru Yol Par

tisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın İrfan Demiralp; Anavatan Partisi Grubu adına, 
Bitlis Milletvekili Sayın Kâmran İnan; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Ankara Mil
letvekili Sayın Ali Dinçer. 

Şahısları adına söz alanlar : Lehinde, Tokat Milletvekili Ahmet özdemir; aleyhinde, Kay
seri Milletvekili Aykut Edİbali; Üzerinde, Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu, Afyon Millet
vekili Gaffar Yakın. 

İlk konuşmayı yapmak üzere, Refah Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Sayın Oğuz
han Asiltürk'ü kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Asiltürk. ~ 
RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Muhterem Başkan, değerli 

milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığımızın güzide mensupları; konuşmama başlarken, Partim ve 
şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, Dışişleri Bakanlığı bütçelerinin görüşülmesi sırasında, dış politikaların ge
nel bir değerlendirilmesi yapılır. Zaten, her bakanlık bütçesinin görüşülmesi sırasında, o ba
kanlığın politikalarıyla ilgili değerlendirmeler yapılır; parti grupları, dış politikanın nasıl ol
ması veya olmaması konusunda fikirlerini ifade ederler. Ben de huzurlarınıza, Refah Partisi 
Grubunun, Türk dış politikasının nasıl olması gerektiği konusundaki görüşlerini arz etmek üzere 
çıkmış bulunuyorum. -

Tabiî, dış politikamızı değerlendirirken, dünyadaki gelişmelere kısa da olsa göz atmakta 
yarar görüyorum. 

Bildiğiniz gibi -sık sık da tekrar edildiği gibi- dünyada önemli değişiklikler oluyor. Bunla
rın başında, eskiden bir denge olarak yürütülen iki ağırlıklı bir dünya politikasından, şimdi 
tek ağırlıklı bir dünya politikasına geçiliyor. 

Eskiden, Amerika Birleşik Devletleri ve etrafındaki ülkelerle birlikte, bir güç karşısına, 
bir başka güç konabiliyordu; Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve onun etrafındaki ülke
ler için de aynı şey söz konusuydu. Böyle olunca da, dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan birçok 
müdahaleler, bu denge dolayısıyla oldukça sınırlı kalabiliyordu. Çok üzülerek itiraf edeyim ki, 
bazı güçlerin, arzu ettikleri şeyi elde etme imkânları, tam manasıyla, istedikleri ölçüde ellerine 
geçmiyordu; Amerika'nın bir müdahalesi karşısında Rusya'nın ağırlığı oluyordu; Rusya'nın emel
leri karşısında, Amerika'nın ağırlığı oluyordu. 

Yine hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bunlar oturup anlaşıyorlardı; ama her konuda da anla
şamadıkları için, yine, dünyanın ezilen milletleri, bir ölçüde, bir dengenin içerisinde, olabile
cekten belki biraz daha az haksızlığa uğruyorlardı. Ancak, şimdi bu denge değişti. Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra, Amerika kendisini, tek süper güç olarak 
ilan etti. Bundan sonra da, başka bir güçle dengeleme ihtimali de bulunmayacak bir dünyada, 
arzularını, menfaatlerini, başka ülkelerin aleyhine yürütmekte -gördüğümüz şekliyle- pek can
lı, pek iştiyaklı görünüyor. 
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Aslında, tabiî bu noktaya gelirken, geçmiş asra bir göz atacak olursak, bu geçtiğimiz dö
nem, içinde bizim de bulunduğumuz Müslüman ülkeler açısından maalesef, pek iç açıcı olma
mıştır. 

Bu asnn taktiği, dörtte birinde, bu ülkelerin işgal edilmeleri, bu ülkelerin istila edilmeleri, 
bu ülkelerin bağımsızlıklarının ortadan kalkması dönemi yaşanmış; diğer dörtte bir dönemin
de, buralar fiilen ele geçirilmiş, işgal edilmiş, tabii kaynakları sömürülmüş, insanlara haksızlık 
yapılmış, temel hakları ellerinden alınmış, zulmedilmiş; üçüncü dörtte bir asırlık dönemde, bun
ların bağımsızlık mücadeleleri sahneye gelmiş, bağımsızlıkları için uğraşmış, didinmiş, çırpın
mışlar, pek çoğu siyasî bağımsızlıklarını elde edebilmişler; ama ekonomik bağımsızlıklarını el
de edememişler ve bütün bunlardan sonra, asrın son çeyreğinde, bu ülkelerin yavaş yavaş şuur-
Ianmaya başladıkları göze çarpıyor. 

Mücadele nedir? Mücadele, çok açık ve kesin olarak ifade edilirse, bu toplulukların, te
mel insan haklarını elde etme mücadeleleridir. Bu mücadele, sömürüye karşı bir mücadeledir, 
sömürülmemeleri mücadelesidir. Bu mücadele, gelişmiş ülkelerin, Batılı, emperyalist emelli ül
kelerin, kendi halklarının refahı için, diğer ülkelerin maddî manevî imkânlarını ellerinden al
maya karşı yapılan mücadeledir. 

, Bu, elbette takdir edilmesi gereken bir mücadeledir; bu, elbette destek olunması gereken 
bir mücadeledir. 

Şu anda görülüyor ki, komünizm çöktükten sonra, kapitalizm, tek hâkim duruma gel
miştir. Tabiî, bunun neticelerini de hepimiz acı acı yaşıyoruz... Bugün Müslüman ülkelerin pek 
çoğuna yapılan muameleler, konulan ambargolar ve sade ekonomik yaptırımlar ve ambargo
larla da sınırlı kalmayan, hatta tecavüzlere varan davranışlar, işte bu dengesizliğin neticesinde 
daha da artmış durumdadır. 

Bu, böyle devam eder mi? Benim inancıma göre, bunun böyle devam etmesi mümkün de
ğildir. Çok samimi kanaatimi ifade edeyim : Nasıl ki, komünizm çöktü, nasıl ki, Sovyetler Bir
liği dağıldı, Amerika'nın da uzun süre bunu böyle yürütebileceğine ihtimal vermiyorum. Ame
rikan ekonomisini bilenler çok iyi takdir ederler, çok basit bir dalgalanmanın, Amerika'yı da 
pek güç durumlarda bırakacağı, bilinen bir gerçektir. Tüketime dayalı, dünyadaki diğer ülkele
rin imkânlarını kullanarak, kendi ülkesinin refah seviyesini yükseltme sömürüsüne dayalı bir 
düzenin de, uzun süre, elbette, devam etmesi düşünülemez, beklenemez ve elbette bir gün bu 
düzenin, hem de uzak bir gelecekte değil, bana göre çok yakın bir gelecekte, bu düzenin de 
sarsılacağı tabiidir. 

tşte, bu dengesizlik ortamında, Türkiye dış politikası nasıl olmalıdır? 
Türkiye dış politikası, oluşan bloklar içerisinde, Türkiye'nin kendi çıkarları, bölgesinin 

çıkarları ve mensubu bulunduğu tslam ülkelerinin müşterek çıkarları açısından değerlendiril
melidir. 

Bildiğiniz gibi, çeşitli bloklar oluşuyor. Bunu pek çok konuşmada dile getiriyoruz. Sebe
bi, bunların bilinmesi, çok daha açık olarak bilinmesi ve buna göre de, Türk dış politikasının 
yönlendirilmesi arzusudur. Bildiğiniz gibi, Kuzey Amerika'da Amerika Birleşik Devletleriyle 
Kanada'nın bir müşterek birlikteliği var; aynı şekilde, Güney Amerika'da da durum böyle. Av
rupa ülkeleri, gerek AT, gerek EFTA'yı teşkil ederek, kendi içlerinde bir birlik oluşturuyorlar. 
Büyük ölçüde, bu birlik, Amerika'ya karşı oluşan bir birlik. Afrika birliği söz konusu... Uzak
doğu ülkeleri bir araya geliyorlar, Pasifik ülkeleri bir araya geliyorlar ve birlik oluşturmaya gayret 
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ediyorlar ve dağılan Sovyetler Birliğinden sonra, bir Slav birliği oluştu. Üç devletin oluşturma
sına karşın, ayrılan cumhuriyetlerin pek çoğunun Müslüman cumhuriyetler olması göz önüne 
alınırsa, bu bölgede de Müslüman ülkelerin, Müslüman ülke halklarının çıkarları, yine Batıyla 
şu anda özdeşleşmeye yönelmiş olan toplulukların çıkarlarına feda edilecek. Yeni oluşan Ba
ğımsız devletler topluluğunda, nükleer silahlar, bu Slav ülkelerini teşkil eden çekirdeğin elinde 
olacak; ekonomi onların kontrolünde olacak; ayrı para basılmayacak, ayrı silahlı güç kullanıl
mayacak, bir devleti devlet yapan şeyler olmayacak; ondan sonra da menfaatler çatıştığı za
man, şimdiye kadar olduğu gibi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde olduğu gibi, bu 
toplulukta da, yine, ezilenler, Müslüman ülkelerin halkları olacak, Müslüman ülkeler olacaktır. 

Bu dengesizliğin, evvela, insanların temelde yapısında bulunan haksızlığa karşı isyan duy
gusunu harekete getirmesi lazım. Evvela, bu dengesizliklere karşı,, her-normal insanın, karşı 
durması lazım; bunların önlenmesine çalışması lazım; ama bu, sadece fert planında yapıla
maz, ülkelerin de bu istikamette gayret göstermesi lazım. 

Bakıyoruz türk dış politikasına, buna karşı çıkmak şöyle dursun, bu oluşumu geliştirmek 
için, bu oluşuma yardımcı olmak için, ne mümkünse o yapılıyor! 

Tenkit ettiğimiz, sadece, davranışlar politikalar, bu dış politikaların yanlışlığıdır. Yoksa, 
bu tenkitte, ne şahsen sevip saydığımı kendisinin de bildiği Sayın Bakanın şahsı tenkit ediliyor, 
ne de Dışişleri Bakanlığımızın güzide mensupları fert veya toplu olarak tenkit ediliyor. Burada 
yapılan yanlış, Türk dış politikasının yanlışlığıdır; bu yanlışı ifade etmek istiyorum. 

Avrupa Topluluğunun kapısında dört yıldır bekliyoruz... Bu dört yıl süresinde çok yalvar
dık. "Şimdi Türk dış politikasında artık yalvarmıyoruz" sözünü söylüyorlar yetkililer; ama 
öyle çok yalvardık kii o yalvardıklarımızın, potansiyel yalvarma hali, daha uzun süre, bizim 
kullana kullana bitiremeyeceğimiz seviyeye çıktı! 

AHMET ARIKAN (Sivas) — O kadar Allah'a yalvarsaydık, dünyaya hükmederdik... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) —- Şimdi siz, "Bu konuda şu anda artık fazla ısrarlı 

davranmıyoruz" diyebilirsiniz; ama geçmişteki bu ısrarlı davranışlarımızın daha bize beş on 
yıl sermaye olarak yeteceğini de ifade edeyim. 

Halbuki, Avrupa Topluluğunun, önümüzdeki yirmi yıllık dönemde bile, Türkiye'yi içeri
sine alma açısından, Türkiyeyle ilgili en ufak bir gayreti yok, planında en ufak yerimiz yok; 
irabta yerimiz yok; ama buna rağmen, belki söz olarak söylemiyoruz; ama bütün devlet politi
kalarımızı -sadece Dışişleri Bakanlığı olarak değil buraya çıkıp, bakanlar, bu bütçe görüşmele
rinde ifade ediyorlar; "Yarın Avrupa Topluluğuna girdiğimiz zaman, şöyle şöyle düzenlemele
ri yapmamız gerekir; onun için şu şu tedbirleri alıyoruz" diyorlar. Söz olarak söylemiyoruz; 
ama fiilen, Türkiye'nin, Avrupa Topluluğunun bir üyesi olması için bizim dışımızdaki partiler 
bütün güç ve gayretleriyle çalışarak bu hedefi gerçekleştirmek istiyorlar. 

Bize göre, bu yanlıştır. Bizim, Müslüman ülkelerle bir birlik kurmamız, Türkiye'nin menfa
atleri açısından, herri kaçınılmazdır, hem de gereklidir. Bu pazar, büyük bir pazardır. Ekonomi
nin itici gücü, pazarlardır. Pazarları olmayan ekonomiler, gelişme imkânına sahip değillerdir. Bugün 
neredeyse 1,5 milyara yaklaşan bir alem var ve bu toplum, birçok değer ölçüleri bakımından ta
mamen birbirinin aynı ve bu toplumu biz bir araya getirme imkânına da sahibiz; biz buna gayret 
göstermiyoruz. Bunun yerine, bizi dışlayan ve zaman zaman bizzat yetkililerinin ağzından da, 
"Siz niçin Avrupa topluluğuna girmeye bu kadar arzulusunuz, niçin bunu istiyorsunuz yoksa 
siz Hıristiyan olmaya mı karar verdiniz?.." şeklindeki sözlerini de işitiyoruz. 
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Biz buna karar vermedik; ama bizim idarecilerimiz Batı kültürüyle yetiştiğinden, bizim 
siyasî partilerimiz Avrupa'yı örnek aldığından bu zorunlu netice çıkıyor. 

Biz buna karar vermedik; ama milletten kopuk, milletle irtibat kurulmadan bir karar ve
riliyor, üst noktalarda, kapalı odaların içerisinde. O kararı millet de tasvip etmiyor; ama ister 
tasvip etsin,,ister etmesin, demokrasi bu. Demokrasinin erdemini yaşıyoruz. Milletin istemedi
ğini, işte millete rağmen yaptırmaya çalışıyoruz ve bunun için de, en ufak bir şekilde, en ufak 
bir gayret göstererek, "Bir referandum yapalım; şu millet de ne istiyor?" demiyoruz. (RP sıra
larından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Seçim bildirgelerinde var... Seçimler referandum olmuyor mu? 
ÖĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Olmuyor. Seçimlerde o kadar karışıldığın arasın

da bu konuyla ilgili olarak da bir iki cümle bahsediliyor; ama seçimler bunun aracı olmuyor; 
Hatta seçimlerde millet, aldatılıyor. 

İşte, bu seçimlerden önce, bu Hükümetin, işbaşına gelmeden, ortağı olduğunuz Hüküme
tin Sayın Başbakanının ve Sayın İnönü'nün beyanları ortada. Düne kadar bu beyanlar başka 
türlüydü, bugün başka türlü!.. 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sizin anlayışınız öyle. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Düne kadar Sayın Başbakan, "Peşime düşün, ben 

bu işlerin hepsini halledeceğim" dedi. Daha dünkü Meclis konuşmasında, "Biz bu işin çaresi
ni bulamıyoruz" diyor; dün burada olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili konuşmada "Biz bu
na çare bulamadık, başka bir çaremiz yok, şimdi böyle devam edelim" diyor. (DYP sıraların
dan "Gayet tabii" sesleri) 

Gayet tabii de, bir şeyi vaat eden insanlar, onun çözüm yollarını bilmelidirler. 
Düne kadar sosyal adaletçi olan sayın SHP'li arkadaşlarımız; işte burada iki tane kanun 

çıktı; bir tanesi işçinin borcunun affı, ona bir sınır getiriyorsunuz, "5 milyon liradan fazla 
olmayacak" diyorsunuz; sermaye sahiplerinin affına gelince, "milyarlar olacak" diyorsunuz. 

Millet zaten, seçim kampanyalarında söylenen sözlere inanmaz oldu. öyleyse, konulan 
münferit olarak, Ortak Pazara mı girmek istiyorsunuz, bu millet istiyorsa girin tabii; milletin 
istediğinin olması lazım; ama bu millet bunu istemiyor, siz de o milletin karşısına çıkıp, bir 
referandum yapıp, "Siz ortak Pazarı istiyor musunuz, istemiyor muşuz?" diyemiyorsunuz. Bi
liyorsunuz ki, millet, 400 milyonluk Hıristiyan Avrupa'yla birleşerek, son müstakil Müslüman 
Türk Milletinin Hıristiyanlaşmasını istemiyor. O kadar açık bir şey bu... 

"Efendim, biz içeriye girersek bu tehlike yoktur, kendimizi koruruz." 
Kimse kendini aldatmasın. İspanya'da elli yıl içerisinde bu gerçekleşti. İspanya'da da en-

dülüs İslam Devleti vardı ve İspanya'da Müslümanlar kahir ekseriyete sahipti; ama gidin baka
lım, ne hale gelmiştir İspanya! İspanya Hıristiyanlaştı. Onun için, gaye, Türkiye'nin de aynı 
yolu izlemesi. 

MEHMET ALP (Kars) — İspanya Hıristiyanlaşmadı. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Tabii, buna millet müsaade etmeyecek. Biz karşı 

olduğumuzu ifade ediyoruz da, millet de buna müsaade etmeyecek. Bu gerçekler şimdi daha 
iyi anlaşılıyor. Halbuki biz bir araya gelerek, aşağı yukarı müstakil ve bağımsız topluluklar 
olarak 80'e yakın bu ülkeler bir araya gelerek, dünyada yeniden ayrı bir güç oluşturabiliriz. 
Bu ayrı güç, Rusya'nın eskiden yaptığının çok daha fazlasını yapabilir. Çünkü bu güç, hakka, 
adalete bağlı olarak, yeryüzünün hiçbir noktasında, sömürüye müsaade etmez* Ahlakî ve manevî 
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değere kendisi gibi inanan toplulukların değil, onun dışındaki toplulukların da sömürülmesi
ne müsaade etmez. Biz sadece, Müslüman ülkeler sömttrülmesin, diye bir iddiada bulunarak, 
o noktada kalmıyoruz. Diğer ülkeler de sömürülmesin. 

Şimdi bir, gelişmiş ülkeler, sanayileşmiş ülkeler var; bir de sömürülen diğer ülkeler var. 
adına, "gelişmekte olan ülkeler" denmesi, adına, "ekonomisi iyiye giden ülkeler" denmesi, 
adına şu veya bu denmesi, değiştirmiyor ki!.. İşte, Türkiye dahil, bütün diğer ülkeler, Batının, 
kapitalist, gelişmiş ülkeleri karşısında, isteseler de istemeseler de, sömürülüyorlar. Bizim Mer
kez Bankamızda şu kadar milyar dolar döviz rezervi var, diye bu iktidarlar, bu muhalefetler, 
bu partiler övünüyorlar; biz ise üzülüyoruz. Niye üzülüyoruz? bunun manası şudur : Biz, pa
muğumuzu satmışız, biz fındığımızı satmışız, biz bütün ihraç mallarımızı satmışız, karşılığın
da bu parayı almışız, Ne için bunu alıyoruz? Merkez Bankamızda bir sınırın altına inmeyecek 
şekilde muhafaza etmek üzere alıyoruz. 

Bunun manası ne oluyor? Amerika'ya biz yardım ediyoruz; karşılığında, Amerika üreti
minden bize bir pay gelmiyor. Ne yapıyoruz? Amerika'nın bastığı bu dolarları, öyle bir dünya 
sistemi kurulmuş ki, öyle bir para sistemi kurulmuş ki, bu dünyada, biz bunları saklamaya 
mecburuz; çünkü alışveriş bununla yapılıyor. Saklamazsanız ne oluyor? Ekonomik buhranlar 
oluyor... Bunun manası nedir? Biz Amerika'ya bütün ihraç mallarımızı, tuttuğumuz döviz re
zervi kadar önceden veriyoruz, "alın, bunu siz, kendi refahınız için kullanın" diyoruz. Bütün 
dünya böyle... Çünkü, dünyada bir sömürü düzeni kurulmuş. Buna karşı çıktığınız zaman da 
önce Batı kültürü ile yetişmiş kendi ülkenizin insanları tarafından tenkit ediliyorsunuz. Halbu
ki bu, vatanseverliğin tek ve zaruri neticesidir; böyle olmak mecburiyetindeyiz. Niçin, biz Müs
lüman ülkeler bir araya gelerek, bütün tabiî kaynak zenginliklerimizi de nazarı itibara alarak, 
kendi paramızı, kendimiz, bu ülkelerin toplumunda geçerli kılıp da, mesela bir kromu, bir pet
rolü bizim paramızla alacaksınız, diyemiyoruz? Çünkü, bu cevherde idarecimiz yok da, onun 
için. (RP sıralarından alkışlar) 

İHSAN SARAÇLAR (Sinop) — Siz vardınız; çok güzel yaptınız! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Böyle olursa ne olur? iş tersine döner. Bunu yap

tığımız takdirde, bizim Amerikan parasını kendi Merkez Bankamızda döviz rezervi olarak tut
mamız yerine, bu petrolü almak mecburiyetinde olan ülkeler, bizim paramızı tutmak mecburi
yetinde kalır. Bu, olmayacak bir iş değildir. Ancak, at sahibine göre kişner. Tabiî, sizin bu dü
şüncenizde, olmaz. (RP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Erbakan Amerikaya niye gitti?.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bu söylediğim şeylerin millî menfaatlar olduğu

nu, bütün kardeşlerimiz, bütün değerli milletvekili olan arkadaşlarımız biliyorlar; ama rica edi
yorum, karşılıklı, parti çekişmesi havasına sokmayınız. Bu söylediğim şeylerin yanlışı varsa, 
çıkın buraya, "Bizim, milyarlarca Amerikan Dolarını Merkez Bankasında saklamamız, Ame
rikaya bir nevi yardım etmemiz gerektir; doğrudur," deyiniz; doğru değilse bana iştirak ediniz. 

REFAlDDÎN ŞAHİN (Ordu) — Ne yapmak lazım, onu da söyle! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) —• Değerli arkadaşlarım haklılar, ne yapmak lazımı 

söylüyorum : Müslüman ülkeler bir araya gelerek, ayrı bir birlik kurmalıdırlar. 
İHSAN SARAÇLAR (Sinop) — Suriye ile, Irak'la beraber olacağız, değil mi?! 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Suriye de, Irak da, Pakistan da, Afganistan da, 

taa batıdaki ülkelere kadar, bunlar bir araya gelebilirler. Bunlar kendi kendilerine bir araya 
gelmezler ve bunların bir araya gelmeleri de mümkün değil; bir itici güç, bir motor lazım; işte, 
Türkiye bu görevi yapabilir. 

İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Suriye, Irak ve İran ile beraber olarak, değil mi?! 
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OĞUZHAN ASlLTÜRK (Devamla) — Türkiye'nin yapacağını söylüyorum, nasıl yapa
cağımızı söylüyorum. -

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Erzincan'a bir çadır gönderildi mi? bir çadır gönderin. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bir araya geleceğiz; müşterek savunma teşkilatı

mızı kuracağız, kültür işbirliği teşkilatımızı kuracağız, kendi para birimimize geçeceğiz ve ken
di birleşmiş milletler teşkilatımızı kuracağız. Bunlar, şu anda yapılması güç ve imkânsız gele
bilir; ama ben inanıyorum ki, Türkiye, kendisine düşen görevi yaptığı takdirde, Türkiye'nin 
bu gücüyle bu oluşum meydana gelebilir, getirilebilir. Bundan sonra da, dünyada, hiçbir sö
mürüye imkân vermeyen, hakkın ve adaletin hâkim olduğu, dünyanın bütün insanlarının adil 
düzen içinde yaşayacağı bir topluluk haline gelebiliriz. Oysa, şimdi, güç, sömürenlerin elinde. 

Amerika'nın Körfezde ne işi var? Petrol menfaati. Bu hak mı? Kim hakkı arıyor? "Be
nim menfaatim var, öyleyse bunu yaparım" diyor. Gücü eline geçirip, dünyanın jandarması 
kesilen ülkelerin, hakla, hukukla ve insan hakkıyla alakası yok da, bu zulümler ondan dolayı 
oluyor. Bunlar düzeltilebilir ve halledilebilir. Bunların halledilmesinin mümkün olduğunu ben 
biliyorum; ama Türkiye'nin kendine dönmesi ve yeniden kendi değerlerine sahip olması lazım. 
Batı ülkelerinden ithal ettiğimiz, kendi değer ölçülerimize hiç uymayan kültürlerle biz bu nok
taya gelemeyiz. Batı'nın kültüre, firavunlardan gelen bir kültürdür ve Roma kültürüne dayanı
yor; Roma kültürü, Yunan kültürüne dayanıyor; Yunan Kültürü, piramitlerin yapıldığı dönem
deki medeniyete, firavunların kültürüne dayanıyor; dünya, elbette kölelikten kurtulamaz. Bu 
kültürün içinde, "benim menfaatim, benim hakkım, senin hakkının üstündedir" düşüncesi 
yattıktan sonra; "ben güçlüysem, bu menfaatimi söke söke alırım" düşüncesi yattıktan sonra, 
elbette, toplumların ve milletlerin sömürülmesi önlenemez, önlenemiyor da. 

Bugün Amerika ve Avrupada insanların çöpe attıkları yemekleri bulamadığı için Afrika'
da açlıktan ölen insanları, bu ülkeler görmüyor mu? Görüyorlar. Eğer bu düzen saadet getir
seydi, işte o gözümüzün Önündeki, televizyonlardan seyrettiğimiz, o açlıktan ölen insanların 
bulunduğu böyle bir dünya düzeni kurulmazdı. Eğer, bu kapitalist düzen saadet getirseydi, bu 
insanlar böyle, harplerle, çeşitli bela ve musibetlerle, gelişmiş ülkeler tarafından bu hale düşü-
rülmezlerdi. Bu dünya düzeni insanlığa saadet getirmiyor, öyle garip bir şey ki, Batılılar biz
den önce anladı galiba, Batılılar da bu haykırışı aynen yapıyorlar. Papa, geçenlerde yaptığı 
bir konuşmada, "Komünizm yıkıldı; ama kapitalizm de bir günah yumağıdır" diyor. Öyle an
laşılıyor ki, güneş Batıdan doğduktan sonra biz aydınlanacağız! 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — O zaman kıyamet kopar. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — İnşallah kıyamet kopmadan bu iş olur. 
Yeni dünya dengelerinin kurutmasında aktif bir rol üstlenmeliyiz. Bütün bunların ışığı al

tında dış politikamızı düzenlemeliyiz. 
Çekiç Gücün bizim ülkemizde işinin olmaması gerekir; ama işte güneydoğumuzu bir ya

bancı güç işgal etmiş durumda ve parlamentoda çırpınıldığı halde buna mani ulunamıyor.- Ne
den ulunamıyor? Çünkü, dış politikamız Amerika tarafından çiziliyor da onun için... 

Bu dış politika, daha önce çok tenkitlere uğradı; SHP ve DYP'li sayın arkadaşlarımız bu 
dış politikayı çok tenkit etti; Amerika'ya karşı kayıtsız şartsız bağlı bir politika yürüttüğü için 
Sayın Özal'ı çok tenkit ettiler; hatta bir mülakatta Sayın Başbakan, bir gazetecinin "Körfez 
Savaşı ile ilgili olarak Irak'ın işgali konusunda bir değerlendirme yapılırken, "Başkan Bush bu 
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öneriye, yani Sayın özal'in Kuzey Irak'ı işgal etme önerisine "evet deseydi, gerçekten Kuzey 
Irak'ı işgal edecek miydiniz?" sorusuna Sayın özal'in cevabı, "Neden etmeyeyim?... Arkam
da Amerika'nın desteği olduktan sonra, bu, mesele değil" cevabi var ya, işte bu tenkit ettiğiniz 
şeyi, şimdi DYP-SHP Koalisyonu olarak fiilen yerine getiriyorsunuz! 

MEHMET ALP (Kars) — öyle bir şey yok. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Samimi olarak, belki içeriden görmüyorsunuz; ama 

yerine getiriyorsunuz. Nerede yerine getiriyorsunuz? Her konuda yerine getiriyorsunuz. 
Bakınız, Amerika'ya gittiniz ve Hükümet olarak temaslarda bulundunuz, iki partinin Or

tak Hükümeti; basına da intikal etti. Bush, Çekiç Gücün, süresinin uzatılması için Sayın Baş
bakandan ricada bulundu; Sayın Başbakan da, "bunu değerlendireceklerini" söyledi. Sayın 
Başbakan da, Sayın Başbakan Yardımcısı da, bundan önce,, "Bu bizim onurumuzu kırıyor, 
egemenlik haysiyetimize dokunuyor" sözlerini, bu Parlamentoda da, dışarıda da, meydanlar 
da da defaatle söylediler. , 

Haklı olarak, şimdi ANAP'lılar size diyorlar ki: "Peki, farkımız ne?.. Siz bizi tenkit edi
yorsunuz da, niçin değişik bir politika uygulamıyorsunuz? Biz ne yaptıysak, siz de onu devam 
ettiriyorsunuz" diyorlar. Biz de diyoruz ki, bunun ikisi de yanlıştır. Amerika'nın güdümünde 
bir dış politikanın bize getireceğinden çok götüreceği vardır; nitekim bunu görüyoruz. 

Kuzey Irak'ta -başından beri söylüyoruz- ayrı bir devlet kurmak istiyorlar. Bu devleti, bi
zim şu anda kardeşimiz olan oradaki insanları hizmet etmek için mi kuruyorlar? Hayır. Nasıl 
olacakda bu bölgede... Kuzeyde Ermenilere yardım ediyorlar ve burada da Ermenilerin deste
ğinde ayrı bir devlet güçlendirilmeye çalışılıyor! İslâm âlemi parçalanacak, bölünecek ve bu, 
tesadüfen, kendi kendine olmuyor, gizli de yapılmıyor... Pentago'nun, Bush'a verdiği raporu 
hepiniz okudunuz: bu raporda, "Amerika'nın süper güç olarak kalması lazım. Bu süper güç
lülüğünü de devam ettirmesi lazım. Bunun için de potansiyel güç olabilecek ne kadar mihrak, 
ne kadar böyle imkâna sahip devlet varsa veya topluluk haline gelme imkânında devlet varsa, 
bunun ortadan kaldırılması lazım" diyor, bunu da gizlemiyorlar. Bizim idarecilerimiz, bizim 
Hükümetimiz, Dışişleri Bakanlığımız da bu politikayı aynen Türkiye'de uyguluyor. Onların 
isteği üzerine biz, Sovyetler Birliğinden ayrılan cumhuriyetleri Avrupa'ya yönlendirdik. Bunu 
yapan Türkiye... Görevi, önce Sayın özal talep etmişti, basına intikal etti, tenkitlere uğradı; 
ama o görevi, büyük bir arzu ve iştiyakle siz üstlendiniz, yürütüyorsunuz. 

Halbuki, bu yanlıştır. Bu, bizi, sadece bizi değil, bizden sonra onları da sömürülmeye terk 
etmektir. Avrupa, burayı, pazar olduğu için gelip kullanmak istiyor. 300 milyonluk bir Sovyet
ler birliği, geniş bir pazar; şimdiden her yeri alıyorlar. Amerikan şirketleri altın madenlerini 
o kadar cüzî bir kâr ortaklığı ile devralmışlar ki, hayret edersiniz. Bu altınları çıkaracaklar, 
İsviçre'de saflaştıracaklar, bir miktarını da o insanlara verecekler. Halbuki, bunun için çok 
büyük teknolojiye de ihtiyaç yok. Biz bir araya gelerek bunu yapsak, yeniden bir dünya gücü 
doğar; nerede ona sahip olma arzusu, hatta nerede ona niyet etme arzusu! O bile yok; söyle
nenlere bile karşı çıkıyorsunuz. Bunları nasıl gerçekleştireceğiz?.. 

Bu iktidarın yurt dışındaki işçilere karşı tutumu da yeterli değil. Bakınız, bu iktidarın, 
hadi, birtakım maddî işleri yapmaya gücü yetmiyor, birtakım köklü işleri yapmaya gücü yet
miyor. Şu "şeffaflık, insan hakları" denilen şeyler, sözle yapılan şeyler... AUahaşkına, bunu 
yapmaya da gücü yetmez mi bir iktidarın?! Ne yapıldı hani insan hakları?.. Dışişleri Bakanı
mıza söylüyorum, halen Almanya'da çalışan bir işçimizin hanımının başı örtülüyse, pasaport 
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alamıyor! Hani insan hakları? Yani, insanlar iki sınıf mı? Eğer, inanırsanız, ikinci sınıf insan
sınız; inanmazsanız, bütün kapılar size açık! İşte, insan haklarının ihlali budur. Bu, laikliğe 
de aykırı bir şeydir. Ne alakası var laiklikle?!. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — înanan-inanmayan diye bir ayırım mı var yani?.. 
BAŞKAN — Beyefendiler, biraz sonra grup sözcüleriniz, değerli düşüncelerinizi dile ge

tirme hakkına sahiptirler, istirham ederim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama bu bize hakaret etmek demektir. Müslümanlık, kimse

nin inhisarı altında değildir. Buna müdahale etmeniz gerekir. 
BAŞKAN — Hayır efendim. Ne söylemiş olursa olsun, kürsüdeki hatibe, lütfen müdaha

le etmeyelim. Sayın Genç, ben şahsınızda bütün müdahale etmiş diğer değerli arkadaşlarıma 
da ifade ediyorum. Biraz sonra, güçlü, yetenekli, değerli sözcüleriniz enine boyuna cevap vere
cekler. Lütfen... N 

Buyurun Sayın Asiltürk. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan., 
Sayın arkadaşımızın, bu aceleciliği, bu isticali göstermesine gerek yok. Dünkü konuşmamda, 

yine böyle bir laf atan arkadışımız, "Biz müslüman değil miyiz?" dedi; ben de kendisine, şu
radaki 450 kişinin tamamının müslüman olduğuna inandığımızı; sadece bunların değil, 60 milyon 
insanımızın aynı şekilde olduğuna inandığımızı ifade ettim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama hangileri inançsız? 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Siz niçin rahatsız oluyorsunuz, ben onu anlamı

yorum! ama ben sizi bu toplumun içinde, bu müslüman toplumun içerisinde bir fert olarak 
görüyorum. Bu söylediklerimi de, "birtakım insanlara bu haksız muamele yapılamaz, yapıl
maması lazımdır. Bu inanan topluluğun elbirliğiyle bunu önlemesi lazımdır" düşüncesinde ol
duğum için söylüyorum. Bu mücadelede eninde sonunda biz galip geliriz; istediğimiz haktır̂  
gerçektir. Biz, bir işçimizin hanımı başını örtüyorsa, ona karşı çıkan Dışişleri Bakanlığının bu
nu düzeltmesi gerektiğine inanıyoruz. Onlar düzeltmezlerse, giderler; gelenler düzeltirler, öyle 
yağma yok. (RP sıralarından alkışlar) 

Bugün, sizin iktidarınızda, başını örten hanım kızlar üniversiteye alınmıyor. Hani insan 
hakları, hani sosyal adalet? Nasıl, başını örtmeyen kimseye zorla "siz de başınızı örteceksiniz" 
demek hakkı kimsede yoksa, kimse bunu müdafaa edemezse, başını örten bir insana da, "Ha
yır, şiz de örtmeyeceksiniz, örterseniz bu üniversiteye giremezsiniz, bu konsolusluğun kapısın
dan içeri giremezziniz" deme hakkı yoktur. Bu, insan hakkına tecavüzdür. Bunları ne zaman 
anlayacağız? 

tnsan hakkı, sadece bir grubun hakkı değildir. "Biz şöyle'düşünüyoruz; bizim insan hak
kımız teminat altında. Bizim gibi düşünmeyenlere hiçbir insan hakkı tanımıyoruz" diyemeyiz. 
İşte çifte standart. Nereden geliyor? Batı kültürünün bizim içimizdeki acı etkileri... 

Karabağ'a da temas etmeden geçemeyeceğim. Şu anda Karabağ'ın durumu, bizim dış po
litikamızın çok acı bir tatbikatıdır. Karabağ'da -hepimizin takip ettiği gibi- pek çokinsan ölüyor. 

Evvela, insan olmaları önemli; bize yakınlıkları bir derece daha fazla; onlar Müslüman
lar. Elbette kardeşimiz sayıyoruz onları, özel yakınlık hissediyoruz; ama Müslüman olmayıp 
da Hıristiyan veya Yahudi olsalar da, bu katliama maruz kalsalardı, Yine ben bu kürsüden 
onların haklarını da korurdum. Çünkü, neticede, haksız yere, suçsuz yere insanlar öldürülüyor; 
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küçücük çocukların karınlarına süngü saplanıyor. Geçen gün, mutlaka izlemişsinizdir; bir ha
nımın kocasını ayrı bir yere götürmüşler, kendisi iki çocuğuyla ayrı bir yerde... Sonradan, esir 
mübadelesinde hanımı getirdiler; çocuklarını bırakmışlar... Ne yapacağını bilmeden, hüngür 
hüngür ağlayarak dert yanıyor, çırpınıyor... Soruyorlar, "Çocuklarınız nerede?"; cevap veri
yor : "Benden aldılar." "Size kötü muamele yaptılar mı?" sorusuna karşılık verdiği cevabi 
tekrar ediyorum : "Her şeyi yaptılar" diyor. Bu "her şeyin" ne olduğunu biliyorsunuz değil-
mi? Her şeyi yaptılar!.. 

Biz ne yapıyoruz? Dışişleri Bakanlığımız, Başbakanlık, "tarafsız olacağız" diye beyanlar
da bulunuyor. Soruyorum size. Nasıl, tarafsız olacağız? Ermeniler, Azeri kardeşlerimizi katle
decek, biz de tarafsız olacağız! Hayır, biz, tarafız; biz, haksızlığa uğrayanın yanındayız, hak
sızlığa uğrayandan tarafız. O katliamı Azeriler yapsaydı, bu sefer Azerilere, "dur" derdik; ama 
şimdi katliam Azerilere yapılıyor ve biz tarafız! Bu, taraf olmada da bizim mutlaka üzerimize 
düşen görevleri yapmamız lazım. 

Sayın Başbakan, Bush'a telefon etmiş, "Bu ateşkesin sağlanması gereklidir" demiş. Siz 
hiç Mitterrand'ın, Bush'a telefon ederek, kendisinin yapabileceği bir işi ondan istediğini duy
dunuz mu?! Ben duymadım. Siz hiç, Kohl'ün, Bush'a telefon ederek, "Şu Hırvatistan'daki, 
Slovenya'daki durumu gel çöz" dediğini duydunuz mu?! Burnumuzun dibinde olaylar oluyor, 
biz bunu önleyecek güçteyiz... 

Geçenlerde bir ordu -genelleme yaparak söylüyorum- mensubumuzla konuşurken, "Hiç
bir şey yapmaya lüzum yok; şu kış tatbikatında iki filomuzu Ermenilerin üzerinde -bombalamaya 
falan lüzum yok- dolaştırsaydık, bu katliama teşebbüs edemezlerdi" dedi. işte, halimiz bu
dur.. Şunu dahi yapma mecalinde değil, bu hale düşürülmüş bu millet. Ondan sonra, bizim, 
dış politikamızı alkışlamamızı mı istiyorsunuz? Elbette tenkit edeceğiz, hem de acı, acı tenkit 
edeceğiz. Çünkü, bizim yüreğimiz yanıyor. Bunu Türkiye önleyebilirdi... Nitekim, bizim kış 
tatbikatımız üzerine, ermeniler büyük endişeye yapılarak, bu endişelerini çeşitli şekillerde dile 
getirdiler. Biz, "Bu bilinen, programlanmış, alışılagelmiş tatbikatlardır, hiçbir endişeniz olma
sın ha" diye teminat verdik. Aslında biz, özellikle onları caydırmak için o bölgeye asker gön
derip -mutlaka hemen müdahale mi edeceğiz- caydırıcı bir güç olmamız, onu sağlamaya teşeb
büs etmemiz hakkımız iken, orada tesadüflerin meydana getirdiği bir imkânı -katiyyen, hiç 
endişe etmeyin- Amerika bize müsaade etmedikten sonra, biz bunu yapmayız ki! Amerika'da 
bize müsaade etmiyor. Amerika da, Ermenilere silah gönderiyor, üzerimizden uçan uçaklar 
bunları sağlıyor, demiryollanmızda giden trenler bunları sağlıyor ve neticede biz, kendi insanı
mızı, kendi kardeşlerimizi öldüren silahı, kendi üzerimizden geçirerek, bir nevi onlara yardım
cı oluyoruz. Böyle olunca da, elbette şimdi Karabağ'ı işgal ettiler, burada ifade ediyorum, Ka-
rabağ'da da durmayacaklar; aslında hedef, Azerbaycan'ın büyük kısmının alınmasıdır. Hedef 
o kadarla da kalmayacak... Dış politikayla ilgilenen arkadaşlarımız çok iyi bilirler, tarihini tam 
olarak ifade edemeyeceğim, iki sene kadar önce Avrupa Parlamentosunda, Ermenilerin kuzey
de Kars'tan Van'a kadar olan bölgede yerleşmelerine müsaade etmemiz için karar alınmadı mı?.. 
Biz, buralarda bu kararları tenkit etmedik mi? Şimdi Avrupa Parlamentosunda alınan bu ka
rar üzerine, Avrupa Topluluğuna tam üye olduğumuz zaman, gelecek, tamamı bu bölgeyi işgal 
edecek. Hedef, Bush'un da ifade ettiği gibi, 1917 sınırlarının kabul edilmemesi için her türlü 
ortamı hazırlamak. Zaten ifade ediyorlar, o ara devreyi kabul etmediklerini söylüyorlar, Erme
nilerle Türkiye arasındaki sının, resmen Amerika da kabul etmiyor, Ermeniler de kabul etmi
yor. Daha bunu teminat altına almadan, Türk Dışişleri Bakanlığı, gidiyor, Ermenistan'ı 
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tanıyor. Yarın bu talepler olduğu zaman ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamazsınız. Kendi kaz
dığımız kuyuya düşüyoruz. Yarın Kars'tan Van'a kadar olan bölgede talepte bulunacak Erme
niler, güçlendikleri zaman. Nasıl olur? o zaman geldiğinde, ben size hatırlatırım nasıl olacağını! 

MEHMET ALP (Kars) — Bir şey olmaz. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Zaten hep böyle, bir şey olmaz, diye diye bunlar 

başımıza geldi. Hep böyle, bir şey olmaz, diye diye Türkiye bu hale dönüştü. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Vermeyiz, vermeyiz. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonunda, hep 

ifade ettiğimiz gibi, şunları şunları yapmayalım da yapalım, dediğimiz zaman, o yapacağımız 
şeyleri ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Evvela Yunanistan ile Türkiye arasında, bundan önceki dönemde olagelen taviz verme po
litikası, adil, karşılıklı ve kararlı bir politikaya dönüştürülmelidir. Kıbrıs konusunda kesinlikle 
taviz verilmemelidir. Bizim Kıbrıs'ta problemimiz yok; Kıbrıs'ta Rumların problemi var. Bizim 
Kıbrıs'ta problemimiz olmadığını biz kabul etmezsek, elbette bizi masaya oturttukları anda, 
şu durumdan daha geriye gitmekten başka çıkar yol yoktur ki. Biz Kıbrıs'ta meselemizi hallet
mişiz. tki ayrı devlet meydana gelmiş. Bu iki ayrı devlet meydana geldikten sonra da, bir tek 
insanın -ölümünü bırakın- burnu kanamamıştır. Halbuki ondan önce, bir bütün devlet olarak 
nazarı itibare aldığımız dönemlerde, tek bir Kıbrıs Cumhuriyeti olduğu dönemlerde, hergün 
anarşi, katliam hergün insanlarımız ölmekte idi. Biz bunu önledik. Peki problem kimin; prob
lem Rum'un. Nedir bu problem; "ben bu topraklan geri almak istiyorum" diyor. Bizim dış 
politikamız da ne kadar yanlış ki, bu problemi kabul ediyoruz... Karşılıklı oturup da iki top
lum arasında çözecekmişiz; Niye çözeceğiz, Kıbrıs'ı vermek için mi? Ne yapmak istiyoruz. Mevcut 
durumdan geriye gitmek istiyoruz. Bunun aksini söyleyen var mı? Mevcut durumu kabul et
sek, iyi görsek, bizim problemimiz olmadığını beyan ederiz. Daha ileri bir duruma mı geçmek 
istiyoruz; hayır. Kıbrıs'ın tanınmasını bile istemiyoruz. Bunu Dışişleri Bakanlığı istemiyor, bu
nu bu Hükümet istemiyor, geçmiş hükümet de istemiyordu... Daha ileri gitmeyi düşünmüyo
ruz. Daha geri gitmek için oturup konuşacakmışız. Yani Kıbrıs'ı eski haline getirecekmişiz. 
Yine toprak verecekmişiz. Kimsenin bunları yapmaya gücü yetmez, yaparsa da, elbette millet
ten karşılığını görür. Dolayısıyla, Kıbrıs üzerinde, bizim tekrar eski duruma dönecek hiçbir 
teklife yanaşmamız da mümkün değildir, masaya oturmamız da mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, süreniz dolmuştur. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Aynı şekilde Türk dış politikasının bir büyük ayıbı da, Cezayir'deki hadiselere seyirci kal

masıdır. Şu günlerde 35 bin insan ki, Ramazan olduğunu hepimiz biliyoruz, çöllerde etrafı tel 
örgülerle çevrili kamplarda sabahtan akşama kadar o güneşin altında ezaya cefaya maruz. Toplum 
"Ben bu idareyi istemiyorum" demiş ve başka bir idareyi işbaşına getirmiş, demokrasinin 
kurallarına göre seçim yapmış; ama çifte standart burada da kendini göstermiş, Batılılar, 
seçenler, seçilenler, inançlı insanlar, Müslüman topluluk, inandığı gibi yaşayan insanlar 
olunca, "Hayır sizin seçiminiz itibar görmez, sizin seçiminizin kıymeti yok" deniyor. Ne ola
cak?.. Fransız kültürü ile yetişmiş ordu, Fransız kültürü ile yetişmiş idareciler, yönetime el ko
yacaklar ve bu 35 bin insanı da götürüp orada aç bırakarak, güneşin altında işkenceye tabi 
tutarak ölüme terk edecekler. Türk dışişleri politikası ne kadar yanlış ki, buna karşı ciddî bir 
reaksiyon gösteremiyor. Bunu, herhangi bir ülkedeki, hatta bizimle hiçbir irtibatı olmayan bir 
ülkedeki bir askerî ihtilale karşı gösteriyor; ancak bizimle tarihî ve kültürel bağı 
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olan bir yerdeki bu tatbikata sessiz kalıyor, desteklemiyor. Tabiî destekleyemez. Yani bu sözle
rimi "siz bunu desteklemiyorsunuz" manasında söylemiyorum. Bunun karşısına yeteri güçle 
çıkmıyorsunuz. Çıkmayınca da "yan cebime koy" oluyor; "tamam ben göz yumuyorum" de
mek oluyor. Elbette, bunu da mutlaka düzeltmek zorunluluğu vardır. 

Irak'a uygulanan ambargonun Türkiye tarafından kaldırılması lazım. Türkiye'nin bu am
bargoyu kendi menfaati için kaldırması lazım. Bu ambargo sadece Irak'a değil, aynı zamanda 
Türkiye'ye konulmuş oluyor. Bundan da Batılılar gayet memnun; zarar gören sadece Irak de-
ğil, Türkiye'de beraber olduğu için, onların hiç kılı kıpırdamıyor; ama ambargo bize zarar ve
riyor. Bize zarar veren şeyi, kendi dış politikamız olarak eğer biz uygularsak, elbette bunun 
mesuliyeti de, bu politikayı yürütenlerin olur. 

Sözlerimi şu temenniyle bağlamak istiyorum : Umuyorum, temenni ediyorum ki, bu söy
lediklerim değerli Dışişleri Bakanı arkadaşımız tarafından da, Dışişleri Bakanlığı tarafından 
da değerlendirilir ve Türkiye, kendi menfaatlerini Batılı ülkelerin istikametinde değil, Batılı 
ülkelerin kendine biçtiği kaftanın içerisinde değil, Batılı ülkelerin arzularına uygun olarak de
ğil; kendi çıkarlarına, kendi arzularına uygun olarak yürütür ve bu politika milletimize, mem
leketimize hayırlı olur. 

Bu düşüncelerle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum ve Dışişleri Bakanlığı bütçesinin, 
değerli Bakanımıza, Dışişleri Bakanlığımızın değerli mensuplarına ve milletimize hayırlı olma
sını temenni ediyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk, teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın İrfan Demiralp konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Demiralp. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşlerimi açıklamaya başlamadan önce, şahsım 
ve grubum adına Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Bu konuşmamız esnasında, imkânlar ölçüsünde, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu dış 
politika olaylarından söz etmeye ve değerlendirmeler yapmaya çalışacağım. 

Bilindiği gibi, dünya son iki yıl içerisinde çok önemli değişikliklere şahit olmuştur. Bu 
değişiklikler belki de asrımız içerisinde bu kadar kısa sürede dünyanın yaşamış olduğu en önemli 
değişiklikler olarak nitelendirilebilir ve Türkiye, bu değişikliklerin en yoğun yaşandığı dünya 
parçasının ortasında, merkezinde bir yerde bulunmaktadır. 

Hükümetimiz, bu değişikliklerin olup bittiği ve yerini belirsizliklere bıraktığı bir dönem
de işbaşına gelmiştir. İşte bu, Türkiye'nin çok iyi bir şansıdır; çünkü belirsizliklerle dolu bir 
değişim süreci içerisinde, Türkiye'de dış politika kararlarının duygusallıktan uzak, kişisellik
ten uzak, milli menfaatlerimiz doğrultusunda alınması gerekir. İşte, bundan Önceki hüküme
tin milletin iradesiyle işbaşından uzaklaşması ve yüzde 48'lik oy tabanına sahip koalisyon Hü
kümetimizin bugün Türkiye'yi, bu şartlar içerisinde yönetiyor olması gerçekten bir şanstır. 

Görevi devir aldığımız tarihten bugüne kadar, dış politika kararları milli menfaatlerimiz 
doğrultusunda kararlaştırılmıştır. Dış politika kararları, teknisyenlerin ve siyasilerin diyalogu 
ile oluşturulmuş ve en son siyasî iradenin tercihi ile uygulamaya konulmuştur. 
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Sayın Asiltürk'ün bu konudaki görüşüne katılmadığımızı ifade etmek istiyorum. Türki
ye'nin dış politika kararları milli politikadır ve cumhuriyetin kurulduğundan bugüne kadar Türk
iye'nin dış politikası, genelde millî politika olmuştur; yani Amerika'nın veya bir başka ülke
nin, Türkiye'nin dış politikasını çizmesi veya belirlemesi söz konusu değildir. Ancak.dünya üze
rinde sadece Türkiye yaşamıyor, dünya üzerinde 170 küsur devlet mevcut. Bütün kararların, 
ülke menfaatlannı gözeterek; ancak, dünya nizamım da dikkate alarak alınması gerekir. İşte, 
bizim yaptığımız budur. 

60 milyon Türk insanı, bugün Hükümetimize bu konuda güven duymaktadır; yani, bu 
Hükümetin, Türkiye'nin dış politika kararlarını doğru alacağı ve doğru uygulayacağı konu
sunda Hükümetimize güven duymaktadır. Bu güveni arkasına alan Hükümetimiz, mutlaka Türk
iye'nin menfaatına olan kararlan almıştır ve almaya da devam edecektir. 

Dış politikaya ne kadar önem verdiğimizin en güzel göstergesini, geçtiğimiz günlerde hep 
birlikte yaşadık. Hükümetimiz, kurulduğundan bugüne kadar, Genel Kurulda, dış politika ko
nularını iki defa gündeme getirmiştir. Bizim isteğimizle genel görüşme açılmış, daha sonra, 
Sayın Başbakanımızın, Amerika Birleşik Devletleri seyahatinden dönüşünde Genel Kurula bil
gi vermesi ile, siyasî parti gruplarına görüşlerini açıklama imkânı yaratılmış ve bu konular bu
rada tartışılmıştır. 

Şimdi, bizim izlediğimiz politika, karar mekanizması şudur : Dış politikanın gerçek sahi
bi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Hükümetimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görüşleri, 
tavsiyeleri doğrultusunda dış politika kararlarını almıştır ve almaya devam edecektir ve bunun 
göstergesi de, az önce ifade ettiğim gibi, kısa süre içerisinde, bu konuların bu çatı altında iki 
defa, bütün detaylarıyla görüşülmüş olmasıdır. 

Hükümetimizin işbaşına gelmesiyle, yıllardır, özellikle Türkiye'nin dış temsilciliklerinde 
görev yapan insanlarımızın büyükelçiliğimizin zaman zaman çok zor durumlarda karşılaştığı, 
hatta bir takım komplekslerin doğmasına sebep olduğu konularda köklü adımlar atılmıştır. 
Her ne kadar, değerli arkadaşım" şeffaflaşma, açıklık, insan hakları yok" dediyse de, buna 
katılmak mümkün değildir. Geçen kısa süre içerisinde, insan haklarına temel hak ve hürriyet
lere dayalı çoğulcu demokrasiyi yerleştirmeye çalıştık, çalışıyoruz ve tüm dünyaya verdiğimiz 
mesaj şudur : Türkiye, dünyanın en medeni, en müreffeh olarak kabul edilen ülkelerindeki in
san haklarına, temel hürriyetlere ve çoğulcu demokrasi şartlarına mutlaka ulaşacaktır. Şu an
da bazı güçlükler olabilir, eksikler olabilir; ancak, sevinçle ifade ediyorum ki, izlediğimiz yol, 
Türkiye'yi, az önce söylemiş olduğum doğrultuda hedefine ulaştıracak yöndedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, çağımızın belki de en önemli olayı Sov
yet İmparatorluğunun dağılmasıdır. Varşova Paktı dağılmış, dünyayı yarım asırdır ürküten so
ğuk savaş şartları ortadan kalkmış; ancak, burada belirsizlikler ortaya çıkmıştır. Sovyetler Bir
liğinin dağılmasıyla ortaya çıkan cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri ve dünya ül
keleri camiasına katılmaları yönünde birtakım güçlükler ve belirsizlikler ortaya çıkmıştır. So
ğuk savaş ortadan kalkmış, Sovyetler Birliği dağılmış; ancak, yıllardır, baskı altında hareket 
kabiliyeti bulamayan milliyetçilik akımları, şimdi baş göstermeye başlamıştır. 

Milliyetçilik akımları, Balkanlar'da ve Kafkaslar'da hemen kendini göstermiştir. Balkan-
lar'daki en bariz gösterge, Yugoslavya'nın parçalanmasıdır. 
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Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanmış olan ülkeler ve Rusya, şu an
da çok ciddî ekonomik sıkıntılar içerisindedirler. Hatta, bu ülkelerin bazılarında, pek çoğun
da, ekonomik sıkıntılar, insanların açlık noktasına kadar yükselmiştir, tşte, burada, bu ülkele
rin başlatmış oldukları demokratikleşme ve uluslararası hür milletler camiasının bir parçası 
olma iâtekleri ve arzuları, felç olmakla karşı karşıyadır. Çünkü, bu insanların öncelikli beklen
tileri ekonomiktir. Bunun da sebebi, bundan önce geçirmiş oldukları, yarım asrı aşkın süre 
içerisinde, demokrasi kültürüne sahip olmamalarıdır, tşte, bu nedenle, bu ülkelerde öncelikli 
hedef, ekonomik şartların, insanların elverişsiz yaşama şartlarının, yaşadıkları açlığın ortadan 
kaldırılmasıdır. 

Türkiye, Sovyetler Birliğinden bağımsızlığını kazanmış Türk cumhuriyetlerini ve diğerle-
- rini, hepsini birden tanıyan ilk ülke olmuştur. Burada, Türk cumhuriyetleriyle ilgili olarak şu
bat ayında Avrupa Konseyinde yaşamış olduğumuz bir hususu sizlere arz etmek istiyorum. 

Avrupa Konseyi Ekonomik İşler ve Kalkınma Başkanı Fransız Valekş, toplantının başlan
gıcında, "Osmanlı İmparatorluğu yeniden doğuyor" şeklinde, endişe dolu bir görüş ifade et
miştir. Bunu şunun için söyleme gereği duydum : Her ne kadar, bugün yaşadığımız çağda, impa
ratorlukların dağıldıkları herkes tarafından görülüyorsa da, hâlâ Avrupa'da, Tükriye'nin bir 
Osmanlı İmparatorluğunu yeniden ortaya çıkarma gibi bir düşüncesinin olabileceğini düşünen 
politikacılar maalesef vardır. 

Türkiye, özellikle Türk cumhuriyetlerini dışarıdan yönetme ve yönlendirme arzusunda de
ğildir; böyle olması da mümkün değildir. Türkiye, bu ülkelere, olsa olsa iyi bir model olabilir; 
bu ülkelere, insan hakları ve demokrasi prensiplerinin yerleşmesi konusunda yardımcı olabilir; 
bu ülkelerin arzu ettikleri alfabe değişikliği konusunda yardımcı olabilir Bu konudaki yardım
ların da Dışişleri Bakanlığı tarafından çok iyi bir şekilde organize edilmekte olduğunu sevinçle 
müşahade ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, az önce belirttiğim gibi, şayet, dağılan Sovyet cumhuriyetlerinde, . 
insanların ekonomik sıkıntılar ve açlık nedeniyle, etnik dürtülerin de tesiri altında birtakım 
çatışmalar, çelişkiler ortaya çıkarsa, bu, eski rejimi özleyen insanların sayısını artırabilir. Çok 
az bir ihtimal olmakla birlikte, ihtimal dışı da değildir. Ayrıca buralarda köktenci fundamen-
talist birtakım akımların ortaya çıktığını görebiliriz. Her iki halde de ortaya çıkması muhtemel 
siyasî ve sosyal rahatsızlıklar, bölgeyi ve Türkiye'yi, şüphesiz olumsuz yönde etkileyecektir. 

Sayın Başbakanımız yapmış olduğu ABD gezisi esnasında ABD'yi Batı'yı ve Japonya'yı 
bu konularda duyarlı olmaya davet etmiş ve Türkiye'nin bu konudaki uzak görüşlülüğünü açık 
bir dille ifade etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, Rusya'nın askerî gücü de önemli ölçüde ayaktadır ve bu gü
cün, çıkması muhtemel toplumsal kargaşaları önleme bahanesini de kendine bir görev olarak 
kabul edip, müdahale imkânı da, ihtimali de vardır. 

Çeşitli cumhuriyetlere dağılmış olan nükleer silahların ve Kızıl Ordunun nasıl kontrol edi
leceği, hangi cumhireyetlere, ne şekilde dağıtılacağı yolundaki anlaşmazlıklar, bugünden orta
ya çıkmıştır, özellikle Stalin döneminde bu cumhuriyetler arasında yapılan sınır düzenlemele
ri tesadüf değildir. İleride potansiyel çalışmaların çıkması düşüncesiyle yapıldığı, akla gelen 
en büyük olasılıktır. İşte, Ermenistan'ın sınırlarının, Nahcivan'ı, Azerbaycan'dan ayıracak şe
kilde düzenlenmesi de, bize göre, tesadüf sayılmamalıdır. 
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Ermenilerin; silahsız ve savunmasız Azeri soydaşlarımıza karşı yapmış oldukları saldırı
lar, işlemiş oldukları cinayetler, katliamlar, 60 milyonluk Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan tüm 
insanlarımızın yüreklerini sızlatmıştır. Burada, binin üzerinde Azeri soydaşımız şehit olmuş
tur ve Karabağ, ermenilerin kontrolüne geçme durumundadır. 

Türkiye ne yapmıştır?.. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Hiçbir şey yapmamıştır... 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Değerli konuşmacının az önce ifade ettiği gibi, Türki

ye hiçbir şey yapmadan durmuş değildir. Türkiye, bir büyük devlettir. Bir büyük devletin ken
dine yakışır bir biçimde basiretle hareket etmesi gerektir. Türkiye, tüm Batı'yı, amerika Birle
şik Devletlerini ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansını ayağa kaldırmıştır. Buradaki ça
tışmaların bir an önce önlenmesi, ateşkesin sağlanması için büyük çaba sarf etmiştir. Biz, Türkiye 
olarak şunun bilincindeyiz : 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz heyecanlıyız, şu anda Azerbaycan konusunda, ben de sizin 
kadar, belki sizden daha fazla heyecanlıyım; ama, biz bir büyük devletiz; heyecanlarımızla, 
duygularımızla hareket etme durumunda değiliz. Bu tür ilişkilerde, duygu değil, mantık ve ba
siret hâkim olmalıdır. îşte biz bunu yapıyoruz... 

HALlL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Azerbaycan Başbakanı Hasanov'un bize gönder
diği acil mektubu okuyun, bugünkü Hürriyet Gazetesinde yayınlandı. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Yeter uyuduğunuz, artık ayağa kalkın!.. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi, bölgede, Ermenistan'ı 

cesaretlendirici bir tutum izlenmesi halinde, burada yeni bir İsrail'in ortaya çıkacağını Sayın 
Başbakanımız defaatle söylemiştir; ama, henüz çıkmamıştır... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Hayır çıkmıştır. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Henüz çıkmamıştır ve biz çıkmaması yönündeki ka

rarlı tutumumuzu izliyoruz; ama, şunu da ifade edeyim : Değil, bizim Hükümetimiz, hiçbir 
hükümet, Azeri-ermeni olayına kayıtsız kalamaz ve biz de kayıtsız kalmayacağız. Ancak, çok 
üzülerek bir noktayı da burada ifade etmeden geçemeyeceğim : Hatırlarsınız, geçen yıl, Sayın 
Cumhurbaşkanı, Amerika'da, "Azeriler Şiidir, Türkiye'den ziyade İran'a yakındır; Türk değildir" 
şeklinde, çok talihsiz ve sorumsuz bir beyanda bulunmuştur. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — "Türk değildir" demedi; yanlış söylüyorsun. 
Tutanaklara doğru geçsin. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — İran'daki Azeriler için söyledi. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Peki, "Azeriler Şiidir, Sünni değildir; bizden ziyade 

İran'a yakındır" ifadesini kullandı; bu doğru mu? 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — İran'dakiler için... 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, eğer bir Cumhurbaşkanı, so

rumlu olduğu dönemde, kendi partisinin iktidarda olduğu dönemde bu kabil bir beyanda bu
lunursa, kendi partisinin iktidardan ayrıldığı, güçlü bir koalisyon hükümetinin kurulduğu dö
nemde de Doğu'da tatbikatlar yapılırken, "bu tatbikat Ermenistan'a karşı değildir" şeklinde 
bir açıklamada bulunursa, dış politikayı yönetmekteki, özellikle bu Azerî-Ermeni konusunda
ki politikayı yönetmekteki güçlüğümüz ortadadır. Bundan böyle, az çok sorumluluk taşıyan 
insanları, sorumluluk duygusu taşımaya, bir kere daha bu kürsüde davet 
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ediyorum, Eğer, Hükümet, sorumlu icra organı olarak, Türkiye'nin politikasını yönlendirme
ye çalışırken, sorumsuz bir makamda, sorumsuz bir mevkide bulunan bir Cumhurbaşkanı, bu 
Hükümetin izlediği dış politikayı baltalayıcı yönde birtakım beyanlarda bulunursa, bunu, Türk 
Milletinin affetmesi mümkün değildir. 

Bakınız, az önce konuşmacı arkadaşım -bu noktada belirtmek zorundayım- tslam ülkele
rinin birliğinden söz etti- Buraya daha sonra yine geleceğim- Hangi islam ülkeleri birliği? îran, 
Ermenistan'la dostluk ve işbirliği anlaşması imzalıyor ve aynı İran, Türkiye'nin kronikleşmiş 

, sorunları olduğunu bildiği halde, Yunanistan'la da stratejik çıkar birliği yapılabileceğinden söz 
ediyor... Hangi tslam ülkeleri birliğini kuracaksınız?! Hangi islam ülkelerinin desteğini sağla
yacaksınız?!... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Davos ruhunu getirenler sağlar!.. 
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Sayın milletvekilleri, biz Kafkaslarda istikrarın sağ

lanması için, Türkiye, hem uluslararası arenada, hem de kendisi, bir büyük devlet sorumlulu
ğuyla, elinden gelen tüm çabayı göstermiştir ve göstermeye de devam edecektir. 

Bu bağlamda olmak üzere, Kafkaslarda veya başka bir bölgede, zor kullanarak, emriva
kiyle sınırların değişmesini bizim kabul etmemiz mümkün değildir. İşte, bu çerçeve içerisinde, 
politikamızı, millî politika anlayışıyla sürdürmek amacında ve azmindeyiz. 

Bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetleri ile, vakit geçirilmeden, diplomatik ve kültü
rel ilişkiler başlatılmıştır. Ancak, ülkemizi model olarak düşünen bu ülkelerle ilişkilerin yeterli 
düzeye gelmiş olduğunu söylememiz de mümkün değildir. Latin alfabesine de geçmeyi hedef 
alan bu ülkelere, her türlü eğitim ve kültürel yardım (kitap yardımı, daktilo yardımı) vakit ge
çirilmeden, bir organizasyonla sağlanmalıdır. 

Sevinerek ifade etmek istiyorum ki, bu ülkelerin, ve özellikle Türk cumhuriyetlerinin her 
birinin hedefi, maceracılıktan uzak, fundamentalist zihniyetten uzak olarak, çoğulcu demok
rasiyi ve serbest pazar ekonomisini, insan haklarına dayalı bir sistemi, bir an önce gerçekleştir
mek ve yerleştirmektir. 

Değerli arkadaşlarım, az önce belirttiğim gibi, 150 milyon nüfusu ile Rusya Federasyonu, 
başlıbaşma belirsizleklerle dolu bir ülkedir. Bu belirsizlikler, tüm dünya tarafından dikkatle 
izlenmektedir; biz de dikkatle izlemek durumundayız. 

Milleyetçi ve otoriter bir Rusya'nın yeniden ortaya çıkması, ihtimal dışı değildir. ABD ve 
Batı Avrupa, yeni bir Slav milleyetçiliğinin hortlayabileceği ihtimalini her zaman göz önünde 
tutmaktadırlar. 

* ' 
işte, bu tür milliyetçilik akımlarının asgarî düzeyde olması ve bu çatışmalar, bu rahatsız

lıklar ihtimallerinin, bir nebze olsun ortadan kalkması amacıyla, ülkemiz, Batı Avrupa ve ABD, 
bu ülkelerin uluslararası milletler camiasına bir an önce katılmaları, Birleşmiş Milletler Üyesi 
olmaları ve hatta Avrupa Güvenlik ye İşbirliği Konferansı üyesi olmaları konusunda çaba sarf 
etmişler ve bu konudaki en büyük çaba da, ülkemizden gelmiştir. Yanlış hatırlamıyorsam Gür
cistan haricinde, bu ülkelerin tümü AGİK'e üye olmuşlardır. İşte, bu bölgedeki, dünyanın bu 
değişim sürecini bugün belirsizliklerle yaşadığı bu bölgedeki rahatsızlıkları, ülkemize zarar ver
meyecek şekilde asgariye indirmenin çabalarını arayan Hükümetimizin izlemiş olduğu dış po
litika yönteminden bir tanesi de budur. 

Sayın Başbakanımız, Amerika Birleşik Devletlerini ziyareti esnasında, bu hususları net 
bir şekilde dile getirmiştir. ABD ve Avrupa'nın ve hatta Japonya'nın, bu ülkelere ekonomik 
yardımlarını artırmaları konusunda Sayın Başbakanımızın büyük çabaları olmuştur. 
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Sayın milletvekilleri, bu ülkelerdeki etnik gruplar arasında mevcut ve çıkması muhtemel 
çatışmaların kaynağı ekonomiktir. Çünkü, bu Ülkelerin demokrasi geleneği yoktur; serbest pa
zar ekonomisi geleneği yoktur, tşte bu nedenle, bu ülkelerde öncelikli hedef, ekonomiktir. Ya
ni, bu ülkelerini insanlarının karnını doyurmadan, bu ülkelerin insanlarına demokrasi bilgisi 
vermek, demokrasi kültürü yerleştirmek mümkün değildir. Hükümetimiz ve Sayın Başbakanı
mız, bu noktada, dönyanın gelişmiş ülkelerinin dikkatini çekmiştir, tşte, bu bölgedeki dünya 
nizamının korunması kapsamında, bu Hükümetin yapmış olduğu önemli çabalardan bir tane
si de budur. 

Orta ve Doğu Avrupa'da milliyetçilik akımlarının hız kazandığını ve Yugoslavya'nın par
çalanmasına yol açtığını, az önce de belirttim. Burada çok ilginç bir süreç ortaya çıkmıştır. 
Bir taraftan, Avrupa Topluluğu, 1993 yılından itibaren ekonomik birliğinin yanında, sınırları
nı açarak, siyasî birliğini kurmayı hedefliyor; yani, 1993 yılı başından itibaren, 12 Avrupa Top
luluğu ülkesi arasındaki tüm sınırların kaldırılması hedefleniyor, siyasî birlik hedefleniyor; ama, 
diğer taraftan, aynı Avrupa Topluluğu, bir ülkenin, Yugoslavya'nın parçalanmasına, dağılma
sına yardımcı oluyor ve bu parçalanmayı, henüz oluşmadan, şartları dahi teşekkül etmeden 
tanıma yoluna gidiyor. Bu noktada, Birleşik Almanya'nın tutumu da çok ilginçtir ve ülkemiz 
tarafından da dikkatle izlemelidir, Macar azınlığın durumu dolayısıyla Macaristan ile Roman
ya arasındaki soğuk ilişkiler, Çekoslavakya'daki ayrılıkçı akımlar ve Slovak milliyetçiliği, Ro
manya'nın, Moldavya'yı hâlâ tabiî bir parçası olarak görmesi ve bir gün bunu ülkesine katma
yı hedeflemesi, dünyanın bu bölgesindeki potansiyel rahatsızlıkların ve hatta muhtemel çatış
maların göstergesidir. 

Makedonya'nın, bağımsızlığını ilan etmesi ve Türkiye'nin de, Slovanya, Hırvatistan, Bosna-
Hersek ile birlikte Makedonya'nın bağımsızlığımda tanıması, gerçekten Hükümetimizin orta 
ve uzak görüşteki dış politika izleme konusundaki en büyük kararlılığını göstermektedir. An
cak, Makedonya'nın, Bulgaristan tarafından da tanınmış olması, Yunanistan'ı rahatsız etmiş
tir. Bu bağlamda, Yunanistan'ın bu rahatsızlığı kompanse etmek amacıyla Sırbistan'la ilişkile
rini daha da geliştirmesi, stratejik işbirliği haline dönüştürmesi muhtemeldir. 

Balkan bölgesinde istikrarın sağlanması için, diğer hususların içinde dikkat çekeni, Ma
kedonya'nın herhangi bir müdahaleye maruz kalmasını önlemektir. Türkiye, Makedonya'nın, 
Yunanistan tarafından, muhtemel bir müdahaleye maruz kalmasını önlemelidir. Bu konuda, 
Makedonya'ya gerekli yardımın yapılması da, zannediyorum Hükümetimizin hedeflediği bir 
tutumdur. 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere de değinmek istiyorum. Yunan Başbakanı ile 
Sayın Başbakanımızın Dvos'ta yapmış oldukları son görüşme, şüphesiz, iki ülke arasında bir 
diyalog ortamını yeniden başlatmıştır ve bu görüşmeden sonra, Yunan Hükümeti, bugüne ka
dar, her fırsatta iddia ettiğinin aksine, Türkiye'nin, Yunanistan için bir tehdit olmadığı şeklin
de bir görüş ortaya koymuştur. Bu görüş dahi, Yunan Hükümetinin bu görüşü elde etmiş ol
ması dahi, davos görümesinin, bir anlam ifade ettiğinin göstergesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yunanistan, bir ada devleti değildir ve Türkiye, Ege 
karasuları konusundaki kararlı tutumunu, bugüne kadar, her vesile ile ortaya koymuştur. Yu
nanistan'ın, karasularını 12 mile çıkarması halinde, Türkiye, Ege'de nefessiz kalacaktır. Türk 
gemilerinin geçiş noktaları, yüzde 70 azalacaktır, tşte bu nedenle, Türkiye, Yunanistan'ın, ka
rasularının genişliği konusunda yapacağı bir emrivakiyi savaş sebebi sayacağını ilan etmiştir 
ve bu tutumu, Hükümetimizin de sürdürme kararında olduğunu, burada ifade etmek istiyorum. 
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Son aylarda özellikle, Yunan sahil koruma gemilerinin, Türk balıkçı teknelerini rahatsız 
etmeleri ve hatta müessif olaylara sebep olmalarını, büyük bir üzüntü ile izliyoruz ve temenni 
ediyoruz ki, Yunanistan, bu kabil tahriklerini sürdürmesin, iki ülke arasındaki ilişkilerin çözü
mü yönünde atılmış olan adımları baltalamasın. 

Yunanistan, Avrupa Topluluğunun bir üyesi olmasına rağmen, Batı Trakya'daki Müslü
man Türk azınlığa karşı antidemokratik uygulamalarda bulunmaktadır. Bu bölgede, soydaşla
rımıza ait aVaziler, sudan sebeplerle istimlak edilmekte ve genellikle de istimlak amacı doğrul
tusunda kullanılmamaktadır. Amaç, buradaki soydaşlarımızın rahatsız edilmesi, taciz edilmesidir. 

Batı Trakya'da bulunan Türk okullarında öğretmen yetersizleği vardır. Türkiye'den gön
derilen kitaplar, halen, Selanik'te, demiryolları ambarında tutulmaktadır ve bu okullara, Türk 
öğrencilere dağıtılmamaktadır. Yunanistan, insan hakları, demokrasi havariliği yapan Yuna
nistan, Türkiye'den gönderilen kitaplar yerine, bir Yunanlı yazarın yazmış olduğu kitabı Türk 
okullarında okutmak istemiştir ancak, buradaki soydaşlarımız gerekli tepkiyi göstermişler, da
ğıtılan bu kitapları Yunanistan Millî Eğitim Bakanlığına iade etmişlerdir. 

Biz, Yunanistan'ın, Avrupa Topluluğu üyesi, demokrasi ilkelerini benimsemiş bir ülke olarak, 
bu tür baskılardan vazgeçmesini temenni ediyoruz. İki ülke arasında iyi ilişkilerin kurulması 
ve mevcut sorunların çözülmesinin de, bu engeli aşmakla mümkün olacağı kanaatindeyiz. 

Batı Trakya'da ve diğer Balkan ülkelerinde bulunan soyydaşlarımız, bugüne kadar, bütün 
baskılara karşı direnmişler benliklerini korumuşlardır. Ancak, özellikle belirtmek istiyorum ki, 
dalgalanan bayrağımız, sınırlarımız dışında yaşayan soydaşlarımızın <da, bulundukları yerde 
güvenlik içinde demokratik hak ve hürriyetlerini kullanarak yaşamalarına imkân vermelidir, 
yeterli olmalıdır ve Hükümetimiz bunu mutlaka başaracaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kıbrıs sorununa da bir nebze değinmek istiyorum. Kıbrıs 
bugüne, 1960 yılından beri, problemlerle dolu bir çizgi getirmiştir. Bugün, Kıbrıs'ta, sınırları 
birbirinden ayrı iki toplum yaşamaktadır, iki ayrı devlet bulunmaktadır. Biz, Kıbrıs'ta, Birleş
miş Milletlerin 649 sayılı Kararı doğruldusunda bir çözüme hazır olduğumuzu her fırsatta or
taya koyduk. Bu 649 sayılı Birleşmiş Milletler Kararı neyi getiriyor? 

Bu karara göre, Kıbrıs'ta, ancak, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasî eşitlik esasına dayalı, top
lumların şelf determinasyon haklarını içeren bir çözüm bulunabilir. Bunun dışında, başka çev
relerden yapılacak olan zorlamalarla, baskılarla, Kıbrıs plobleminin çözümlenmesi mümkün 
değildir. Belki, Kıbrıs konusunu, bu tür baskılar, bugünkü noktasından da daha geriye götüre
cektir. Biz, tüm iyi niyetimizle, Birleşmiş Milletlerin 649 sayılı Kararına uygun olarak bu prob
lemi çözmek arzusundayız. 

Sayın milletvelkilleri, Kıbras konusunu geçmeden önce bir hususa da değinmek istiyorum. 
Şu sıralarda Avrupa Konseyinin gündeminde bir Kıbrıs Raporu vardır. Bu raporun amacı, he
defi, Kıbrıs'a, Türkiye'den göç dalgası başlatıldığı, yüzbinlerce insanın Türkiye'den Kıbrıs'a 
göçmen olarak götürüldüğü iddiasını kuvvetlendirmektir. 

Bu Raporun şubat ayında draft halindeki taslak halindeki bölümü tartışılırken, benim de 
bulunduğum toplantıda, bunun gerçek dışı olduğunu söyledik; Türkiye'den, Kıbrıs'a bilinçli 
bir göç yapılmadığını ifade ettik. Yapılan göç şudur : Yıllar içerisinde, Kıbras Rum yönetimi
nin baskılarıyla, bu baskılara dayanamayıp Kıbrıs'tan göç etmiş olan Türkler vardır. Bunlar en 
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başta Türkiye'ye, ondan sonra İngiltere'ye, daha sonra Avustralya'ya ve diğer dünya ülkelerine 
göç etmişlerdir. Bugün, yani 1974 Barış Harekâtından sonra Kıbrıs'a dönenler, Kıbrıs'ta huzu
run sağlanmasıyla, eskiden yaşadıkları topraklara dönen insanlardır. Biz bunu iddia ettik. An
cak, Rumların yaktığı, yıktığı bir Kıbrıs, geliştirmediği, gelişmesini engellediği bir Kuzey Kıb
rıs'ın gelişmesi için, buranın imarı için gerekli olan 5-6 bin, belki 8-10 bin kadar işçinin burala
ra gidip, çalışmış olabileceğini belirttik. 

Biz bu iddialarda bulunduk ve bu raporu hazırlayan İspanyol milletvekilinin taraflı dav
randığını, her iki tarafa da gidip, şartları yerinde görmediğini iddia ettik. Sonra, bu milletveki
li Kıbrıs'a gitmiş, hem Rum, hem de Türk tarafındaki iktidar ve muhalefet partilerinin liderle
riyle görüşmüş. 

Yaptığım incelemeye göre, Rum tarafındaki iktidar ve muhalefetin görüşleri aynı, bir şab
londan çıkmış; ancak, Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin muhalefeti, maalesef, dış politika konusu
nu, iç politikaya alet etmiş. Bakın, bunu ifade etmeyi özellikle istiyorum; bir muhalefet parti
sinin başkanı, "Türkiye'den o kadar çok insan gelmiştir ki, Kıbrıs'ta, Kıbrıslılar azınlık haline 
düşmüştür. 1975'den beri 55 bin civarında -bir başka muhalefet sözcüsü 70 bin civarında- in
sanın Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a yerleştiğini" söylüyor.' 

Bunun insafla bağdaşır tarafı yoktur. 
Bu değerli muhalefet sözcülerine rica ediyorum, iç politika olaylarıyla, dış politika olay

ları, birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü, iç politika olaylarında, siyasî partilerin, siyasî ter
cihleri ağırlıklıdır; ancak dış politika olaylarında, millî politika ağırlıklıdır. İşte, bu ayrımı bu 
defa yapamamışlar. Bundan sonra, bu değerli siyasî parti başkanı arkadaşlarımızın bu ayrımı 
iyi yapmalarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, süreniz dolmuştur. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Sayın Başkan, bundan sonrasını özetleyeceğim. 
Değerli arkadaşlarım, Dicle ve Fırat nehirleri, Türkiye'nin doğal kaynaklarıdır, sınır ge

çen sulardır; uluslararası sular değildir. ÇJüneydeki iki komşumuz bunu çok iyi bilmeli ve bu 
hususu içlerine sindirmelidirler. 

Her ülkenin, doğal kaynakları üzerindeki tasarruf hakkı, egemenlik haklarıyla eşittir ve 
işte Türkiye, bu iki su üzerinde, doğal kaynağı olması nedeniyle, tasarruf hakkını sonuna ka
dar kullanacaktır. 

Eğer, bu iki güney komşumuza, Türkiye, kendi ihtiyacı olan suyun bir miktarını halen 
bırakıyorsa, bu, onların, bu suda hakları olduğu için değildir; Türkiye'nin iyi niyetindendir. 
Bu sulardaki tasarruf hakkı Türkiye Cumhuriyetinindir; ama, biz, iyi niyetimizle, bu ülkelere, 
kendi ihtiyacımız olan suyu hâlâ bırakmaya devam ediyoruz. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — İyi niyetimizi göstermeydim mi? 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Ancak, bu ülkeleri de uyarmak istiyorum : Bu ülke

ler, bundan böyle bol su bulamayacaklar. Bu nedenle, sulama, sistemlerini, su kullanma yön
temlerini yeniden gözden geçirmeli ve modernize etmelidirler. Bu konuda, Türkiye, bu ülkele
re, her türlü teknik ve müteahhitlik yardımlarını da yapmaya hazırdır. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Topluluğuyla ilişkilerimiz konusuna da değinmek istiyorum. 
Benden önce konuşan parti sözcüsü değerli arkadaşımın görüşünün aksine, Avrupa Toluluğu 
ile bütünleşmek istiyoruz. Bizim en büyük hedefimiz, hür dünyanın, Batının, Avrupa'nın -hangi 
sıfatla adlandırırsanız adlandırın- ulaşmış olduğu teknoloji, medeniyet, insan hakları ve de
mokrasi seviyesine ulaşmaktır. Bu, sadece bizim hedefimiz de değildir, tüm dünya ülkelerinin 
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hedefidir. Çünkü, dünya insanının bir bölümünün ulaşmış olduğu bu refah, demokrasi ve in
san hakları seviyesi, bu seviyeye ulaşanların tasarrufunda değildir; tüm dünya insanlarının ulaş
mayı hedef aldıkları bir noktadır ve Türkiye de buraya mutlaka ulaşacaktır. Türkiye'nin Müs
lüman olması, bu ülkelerin ise Hıristiyan olması, buna engel değildir. Türkiye, yüzde 99.9'u 
Müslüman, hem de çok iyi Müslüman olan bir ülkedir; ancak, Türkiye laik bir ülkedir. 

Bir noktayı daha belirtmek istiyorum : Avrupa olgusu, artık, coğrafya Avrupasını aşmış
tır. Avrupa olgusunu, düşüncesini, bildiğimiz klasik coğrafya Avrupasıyla sınırlandırmak müm
kün değildir. Bugünkü 12'Ier (AT ülkeleri) de bunun bu şekilde sınırlandırılmayacağının far
kındadırlar. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı üyesi ülke sayısının -Bağımsız Devletler 
Topluluğu üyesi ülkelerin de katılmasıyla- yanlış hatırlamıyorsam 48'e yükselmesi, bunun en 
güzel delilidir. Avrupa olgusu, tüm dünya insanlarının ulaşmak istediği bir idealdir ve bu idea
le ulaşmak da herkesin hakkıdır. 

Sayın Başkan, bir hususa daha değinip, sözlerimi bitirmek istiyorum. 
İslam ülkeleriyle bütünleşmeden söz edildi. 
Değerli arkadaşlarım, birbirleriyle sürekli çatışma ye sürekli çelişki içerisinde olan bu ül

kelerin, bir birleriyle kavgalı olan bu ülkelerin hangisini bir araya getireceksiniz? Güneydeki 
iki tslam ülkesi ve şimdi doğumuzda bulunan tran, Türkiye'deki laik, demokratik düzenin, 
ekonomik atılımların ve Türkiye'nin sanayileşmesinin engellenmesi için her şeyi yapıyorlar; ül
kemizde kan döken terörü dahi destekliyorlar. Türkiye'de kan döken terörü destekleyen, besle
yen bu ülkelerle birlik mi kuracağız?., tdeal olarak belki olabilir; belki bir gün bu ülkeler, ken
dileri tslam ülkeleri şuuruna kavuşurlar. Bunu temenni ediyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Fransa ile kuruyorsunuz ama!.. 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Temenni ediyorum. 
Eğer o şuura bir gün kavuşurlarsa, Müslüman bir ülkede meydana gelen terör olaylarını 

yaratan mihrakları desteklemekten vazgeçerlerse, gerçek anlamda dinî kardeşlik ve komşuluk duy
gularına bir gün sahip olurlarsa, Türkiye'de o zaman, tslam ülkeleri arasında iyi bir birlik ve 
iyi bir dayanışmaya, zannediyorum karşı çıkmayacaktır; ama, önce şartların oluşturulması lazım. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Terör, Amerika tarafından yönetilmiyor mu, onlar tara
fından organize edilmiyor mu? 

İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Dışişleri Ba
kanımıza, bütçenin, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi esnasında da istirhamda bu
lundum : Dışişleri Bakanlığımız personelinin -hem içeride, hem dışarıda görev yapan personelin-
ciddi özlük hakları sıkıntıları vardır. Yurt dışına gidip geldiğimizde, hepimiz, oradaki persone
lin özlük haklarındaki sıkıntılarını görüyoruz ve üzülüyoruz, özellikle, sözleşmeli personelin 
sıkıntısı, diğerlerinden çok daha farklıdır. Bu hususun acilen ele alınması gerekir. 

Sayın Bakanımız, yapılan konuşmaları cevaplandırmak üzere kürsüye geldiği zaman, sa
nıyorum bu konuya değinerek, personele bir umut verecektir; bunu bekliyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Dışişleri Bakanlığı bütçemizin, Bakanlığımıza ve ülkemize ha-
yırhj uğurlu olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demiralp. 
Anavatan Partisi Grubu adına Bitlis Milletvekili Sayın Kâmran inan; buyurun Sayın Kâniran 

tnan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; sözlerime başlamadan önce, bu kış önce çığ afeti, arkasından Zonguldak'daki maden fe
laketi, son olarak da Erzincan depreminde hayatını kaybeden insanlarımızın hatırası önünde 
saygıyla eğilmek isterim. 

Dışişleri Bakanlığımızın bütçesi görüşülürken, yapılması gereken en önemli iş, millî vazi
fe, bu Bakanlığın Ekim 1973'ten başlayarak, seneler boyu dünyanın muhtelif yerlerinde, bu 
memleketin, millî davaları uğruna şehit verdiği 42 kıymetli evladının hatırası önünde saygıyla 
eğilmeyi bir vazife bilirim. Bunları yeterince andığımız kanaatinde değilim. Yılda bir defa an
makla bu iş kalmamalıdır. 

Sayın Bakanımızın, senatörlüğümden beri gerçekleştiremediğim bir hususun takipçisi ol
masını rica edeceğim; O da, bu şehitlerimizin doğum yerlerinde, bunların adının birer park, 
cadde veya meydana verilmesi suretiyle, onları devamlı olarak yaşatmaya gitmemiz lazım. Bir 
milletin kendi şehitlerini unutmaya hakkı yoktur ve kaldı ki, Ermeni terörü ile şehit olan bu 
insanları, bugünkü şartlar içerisinde anmak çok daha anlamlı ve çok daha başka olmaktadır; 
bunu da belirtmek isterim. 

Değerli Milletvekilleri, daha önce, 25 aralık 1991'de, Yüce Mecliste, dış politika konusun
da genel görüşme yapıldı. O zamandan beri dünyada çok önemli değişiklikler ve gelişmeler 
oldu. iki yıla yakın bir zamandan beri, her ne kadar, dünyada yeni bir düzenden, nizamdan 
söz ediliyorsa da, maalesef, bir nizamsızlık ve düzensizlik hâkimdir. Kaygan zeminler üzerinde 
hareket edilmektedir. 

Eski Sovyetler Birliği'nin, Kuzey Amerika Enstitüsü Başkanı Gorgi Arbato'un, 23 Mayıs 
1988'de Amerikan Time Dergisine verdiği bir mülakatta, o zaman dikkatleri pek çekmeyen bir 
cümlesi vardı. Amerikalılara "Yakında sizin başınıza müthiş bir iş getireceğiz. Sizi düşmansız 
bırakacağız" diyordu. Gerçekten de bu, olayların gelişmesiyle meydana çıktı. Fakat, bu cüm
lenin bize yönelik bir tarafı da var; O da, Türkiye'yi senelerden beri, hükümetlerini ve diplo
masisinin hareketsizlikten yana olanların elindeki en büyük mazereti almış oldu. Türkiye'de, 
senelerden beri, ne zaman bir aksiyon yapma şartları meydana gelmişse, aksiyona karşı çıkan 
hareketsizlik yanlıları daima, "Acaba Sovyetler Birliği ne der, bu kaya üzerimize nasıl kayar?." 
dediler. Bunu en acı bir şekilde Kıbrıs olaylarında yaşadık. 21 Aralık 1963 'te Kıbrıs'ta 258 soy
daşımızın bir gecede katledildiği olaylardan sonra üstüste 11 yıl, her ne zaman bu şartlar doğ
muşsa, 8 Ağustos 1964 Erenköy baskını da dahil olmak üzere, daima hareketsizlik yanlıları 
Sovyetler Birliği ne der?" dediler. Sonra, geldi 15 Temmuz 1974. Belki de Allah razı olsun... 
Nikos Samson adında bir Rum, bir darbe girişiminde bulundu ve bir şans eseri de, o zaman 
Ankara,da karar alabilme gücüne sahip insanların Hükümette bulunmasıyla, 20 Temmuz 1974 
harekâtında bulunduk. (RP sıralarından alkışlar) Sonra, gene hareketsizlik yanlıları aynı ma
zerete sığındılar; Bu, ortadan kalktı. Yalnız şunu açıklıkla söyleyeyim. Benim, insanlarımızın 
mazeret yaratma kabiliyetine güvenim tamdır. Yeni seri mazeretler çıkacaktır ve çıkmaya da 
başladı. Daha sonunda geleceğimiz Azerbaycan, Karabağ olayları dolayısıyla, yeni icat edilen 
mazeretler serisi hareketsizliği sırf savunmak bakımından bunun üzerinde duracağım ve göste
riliyor ki, bir mazeret duvarı yıkıldığı zaman, yenileri daima bulunabiliyor. Mühim olan -
bazılarına göre- aksiyonu tıkamak, yani hareketsizlik. 

Değerli milletvekilleri, daha önceleri, biliyorsunuz, Yalta Nizamıyla dünya üçe bölünmüş
tü. Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve güney, gelişme halinde bulunan memleketler. Doğu Avrupa da 
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güney oldu şimdi. Sovyet İmparatorluğunun yıkılmasıyla dünyada şimdi bir Batı var, bir de 
güney var. Batı dediğiniz de, 24 tane OECD üyesi sanayileşmiş memleket. Güneyin tamamı 
ise, aşağı yukarı 4 milyar 200 milyonluk bir insan toplumu. Daha önceki klasik güneyin 1 tril
yon 200 milyar dolar borcu vardı, buna yeni katılan Orta Avrupa ve Doğu Avrupa ve Orta 
Asya'ya kadar giden yeni güney kanadınınsa, 1 trilyon 300 milyar dolar bir finansmana ihtiya
cı var. Yani, 2,5 trilyon dolar. Bunun tamamını, bizim, Portekiz ve Yunanistan'ın da dahil bu
lunduğu ve nüfusu ancak 1 milyara yaklaşabilen Batı sanayileşmiş memleketlerinin karşılama
sı ve kaldırması mümkün müdür ve binaenaleyh, mümkün olmayacağına göre, dünyayı bekle
yen, kargaşaları ve gelişmeleri beklemek lazım. 

Daha önce belirttiğimiz bir diğer husus; Sovyetler Birliğinin çökmesiyle, nükleer silahla
rın akıbeti ve nükleer teknisyenler meselesinin doğurabileceği tehlike. Takip buyurdunuz, bu
gün Moskova, aşağı yukarı dünyanın en ileri silahlarının satış pazarı halinde. MİT 29'lardan, 
Topolef 72 tanklarına kadar, füzelere kadar, her şeyin satışa açık olduğu bir yer. Bir de tabiî, 
nükleer başlıkların, silahların akıbeti ki, henüz açıklık kazanmadı; ama, en önemlisi, nükleer 
teknisyenlerin kapışılması. Amerika Birleşik Devletleride dahil olmak üzere, dünyanın her ta
rafından büyük davetler... Unutmamak lazım ki, bizim etrafımız nükleer güç olmak iştah ve 
ihtirasıya dolu memleketlerden oluşmaktadır. Bineanaleyh, devletin gelecekteki güvenliği ba
kımından bu gelişmelerin çok yakından takip edilmesi ve tedbirlerinin alınması lazımdır. Aksi 
takdirde, önümüzdeki 10-15 sene içerisinde, kendimizi, nükleer güçlerle komşu olarak görme
ye başladığımız zaman, çok vahim bir tablo çıkar, 1968 tarihli Nükleer Silahların Yayılmasını 
Önleme Anlaşması bugün en zayıf ve en tehlikeli dönemini yaşamaktadır. 

Bir diğer husus; eski Sovyetler Birliği, Stalin'in döneminde kendisine bağlı ve tabi cumhu-
riyetlerdeki homojen yapıyı kültürel din ve dil bakımından yıkmak için bir tehcir politikası 
geliştirmişti. Birbirine benzemeyen, bir arada yaşayamayan toplumları bir araya getirmek su
retiyle nötralize etmek. Bugün bu tehdidin ve korkunun ortadan kalkıp, müstakil cumhuriyet
lerin meyedana gelmesiyle, bu etnik gruplar arasında çatışmalar başladı. Bu, maalesef, arta
rak da devam etme istidadını göstermektedir. Bugün Moldavya'dan tutun, Kafkaslara ve Orta 
Asya'ya kadar bunun tehdidi, tehlikesi ve tohumları bulunmaktadır. Buna karşı da çok uyanık 
olmak gerekmektedir. 

Bir diğer husus; o da eski Sovyetler birliğinin, 21 Aralık 1991 tarihinde Alma Ata, daki, 
Bağımsız Devletler anlaşmasıyla tümüyle ortadan kalkması ve 25 aralıkta Sayın Gorbaçov'un 
görevinin son bulmasıyla meydana gelen 12 cumhuriyetten -Gürcistan hariç- ll'inin katıldığı 
topluluk ve bunun/yaşayıp, yaşayamayacağı meselesi. Biliyorsunuz, Gürcistan'da, yeni Devlet 
Konseyi Başkanlığına getirilen eski Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Sayın Şuvarnadze, "Biz 
bu birliğe girmeyeceğiz. Çünkü, bu birliğin yaşama şansı yok" diyor tve yanılmıyorsam yarın 
birliğin Kiev'de zirve konferansı var. Bu konferansta, Rusya Federasyonu, şimdiye kadar bu 
cumhuriyetlere sübvansiyonlu olarak verdiği petrolü, artık, piyasa fiyatı üzerinden vermeye baş
layacağını ilan edecek. 

Bir de tabiî, bu memleketlerin savunma konusu var; bunun açıklığa kavuşması, millî or
dular veya tek ordu meselesi, nükleer silahlar meselesi; en önemlisi, hepsinin kafasının arka
sında, 152 milyonluk Rusya Federasyonunun zaman içerisinde güçlenmesiyle, yeni, eski Çarlık 
veya komünist Sovyet hükümranlığının doğup doğmayacağı endişesi var. 
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Binaenaley, gayet açık; bu birlik yaşamayacaktır. Bu birlik yaşamayacağına göre, yeni bir
likler kurma şart ve imkânları doğmaktadır. Türkiye'nin bunu yakından takip etmesi lazımdır.. 
Esasen, yeni bir dünya sistemine doğru giderken, büyük devletlerin ve dünyada yer sahibi ol
mak isteyen kuvvetlerin diplomasisinin hedefi, uzun vadeli menfaat sahalarını geliştirmektir, 
güçlü pozisyonlar oluşturmaktır. 

Türkiye, İkinci Dünya Savaşından çıkıldığında, tecrübesinin ve belki de o günkü maddî 
şartlarının yetersizliğiyle, kurulan nizamın kurucuları arasında olmamıştır; daha sonradan, bazen 
de ağır fiyatını Ödemek suretiyle katılmıştır. 

Bugün eğer bu fırsatı kaçırırsak -bütün tecrübelerimize rağmen- ve yeni kurulmakta bulu
nan, ne zaman kurulacağı da belli olmayan düzenin- menfaat sahası bakımından- mimarları 
arasında yer almazsanız, o zaman malzemesi olmak tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. 

Şimdi önümüzde, 1683 Viyana dönüşünden bu yana, 300 yıldan beri, tarihin getirdiği en 
büyük imkân var; tarihî, kültürel,, dinî bir miras önümüze gelmiş bulunuyor. Bu mirası redde
denleyiz. Bu rolü oynamaya mecburuz. Tarih, Türkiye'nin yüzüne 300 yıldan beri ilk defa gül
mektedir. 

Ancak, sunuda üzülerek belirteyim, son günlerde, Hükümetin en yüksek seviyesinde ya
pılan bazı beyanlar, bir nevi bu rolü oynamaya hazır olmadığımız mesajını vermektedir. Yani, 
bu lokomotifin bu katarı çekmeyeceği gibi bazı beyanlar ve görüşler ortaya atılmaktadır ki, 
bu, çok yanlış olur. Bu lokomotif, bu katarı çekmelidir, çekmeye de mecburdur. Reddi mirasta 
bulunamazsınız, Ümidini asırlar boyu size bağlamış bulunan insanlara sırt çeviremezsiniz. Ta
biî, bunların en önemli konusuna sonradan geleceğim. Bu çevçevede, önemli gördüğüm bir me
seleyi hatırlatmak istiyorum. 

25 Aralık 1991 Meclis genel görüşmesinde, benim ve diğer parti sözcülerimizin bir temen
nisi olmuştu; yeni Orta Asya ve Kafkas cumhuriyetlerine, tecrübeli ve bu insanların asırlık ha
yallerini ve bekleyişlerini boşa çıkarmayacak sayın büyükelçilerin tayin edilmesi hususu. Yüce 
Meclis de bu temennimize en çok alkış vermek suretiyle iştirak ettiğini ifade buyurmuştur. Sa
yın Bakanımız da burada oturarak, o zaman, baş işaretleriyle buna katıldıklarını gösterdiler. 
O zamanki çiçeklerin verdiği vaatle ortaya çıkan meyveler birbirini tutmadı. Tayin edilen bü
tün arkadaşlarımız ilk büyükelçiliklerini yapmaktadırlar. Biraz hassas olduğu için konuyu faz
la derinleştirmeyeceğim; Ama, bir duygumu burada ifade etmek mecburiyetindeyim. Bu tayin
ler, biraz Ağrı'ya, Bitlis'e memur tayinine benzedi Sayın Bakanım; üzülerek söylüyorum. Has
sasiyet kazandığı için konuya daha fazla girmek istemiyorum. 

Binaenaley, bu meselelere Türkiye'nin büyük açıdan bakması lazımdır, Yüksek açıdan bak
ması lazımdır. Bugün Ortadoğu'nun, Kafkasların, Orta Asya'nın, Karadeniz Bölgesi'nin -ki, 
3 Şubatta bunun ekonomik işbirliği İstanbul toplantısı başarıyla yapılmıştır, bizim başlattığı
mız hareketin devamı- buna hazırlanan, buna tarihin namzet gösterdiği bir devletin, bugün, 
"Ben, bu katarı çekemem, buna hazır değilim" mesajlarını vermeye hakkı yoktur, bu çok yaT 

zık olur. 300 yılda bir defa ayağınıza gelmiş olan bir imkânı, bir treni, bile bile kaçırmak eğili
minde bulunursanız tarih sizi affetmez. Bunun altını çizerek ifade etmek lazım ve üzerinde 
hassasiyetle durmak lazım diye düşünürüm. Biraz eski tutuculuklardan kurtulmak lazımdır, 
büyük görmek lazımdır, küçük risklerden korkmamak lazımdır, ileriye doğru bakmak lazım
dır. Son zamanlardaki tereddütler biraz aksi mesajlar veriyor. Her ne kadar Sayın Bakanın şahsî 
büyük gayretlerine -ki, takdirle karşılıyoruz- ileride Azerbaycan-Ermenistan konusuna geldiğim 
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zaman buna da geleceğim, ama global olarak baktığınız zaman -ki, Batı basınında da bunun 
işaretleri görülmeye başladı- 16 tarihli Le Monde Gazetesine bakarsanız, Claire Trean'ın ma
kalesinde -Ankara mahreçlidir- bir nevi, Türkiye'nin, Batı ile ilişkilerine verdiği üstünlük ve 
öncelik dolayısıyla, bu yeni Türk ve Müslüman memleketlerle ilişkilerini daha ihtiyatlı yürüte
ceği şeklinde ifadeler yar. Hatta -eminim ki doğru değildir- Dışişleri bakanlığımızda yüksek 
dereceli bir diplomatın ifadesine yeır vererek "Bütün Müslüman memleketlerin koruyuculuğu
nu Türkiye'den bekleyemezsiniz" diye bir ifadeye yer veriyor. Bu, düşünülse bile söylenmez. 
Benden himaye bekleyen devletler varsa, ben bunun yanında, haklı olduğu takdirde yer almayı 
bir vazife olarak bilmeliyim. 

11 tarihli Herald Trıbune'deki Amerikalı Gilles Merritt isimli yazarın makalesinde şu me
sajını görürsünüz. "Eğer aklınız varsa, Türkiye ile işbirliği yapmak suretiyle, Türkiye'nin Kaf
kasya'da barışı sağlamasına ve Orta Asya'daki dengelere hâkim olmasına yardımcı olmanız 
lazımdır" diye Batı'ya ikazda bulunuyor ve hatta bir nevi, artık Türkiye'nin Avrupa Toplulu
ğuna eskisi kadar bağımlı olmadığı ve rahatlıkla müstağni davranabileceğini ifade ediyor. 

Binaenaleyh, hiç olmazsa bu mesajları da değerlendirmek ve kullanmak lazımdır diye dü- • 
Sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, olanlar birbirleriyle bağlantılıdır ve çok da dikkat çekici yönleri 
vardır. Bir yönü, mesela; Davos konuşması oldu. Yunanistan, Balkanlardaki sıkışık durumu 
itibariyle; Makedonya, orada İslam cumhuriyetlerinin kurulması, tüm gelişmeler ve pozisyo
nunun sarsılmasıyla evvela tebessüm politikasına girdi ve tebessüm yoluyla bizi, tarihte çok 
defa kolaylıkla yaptığı gibi silahsızlandırmaya ve bir nevi lokmamızı gene elimizden alma poli
tikasını yürüttü; şimdi bir başka politikaya döndü. O da, Suriye ve komşumuz İran'la Türki
ye'ye karşı üçlü bir çember oluşturmak, Bunun üzerinde çok dikkatle durmak lazım ve bu çer
çevede Suriye Sayın Dışişleri Bakanı Faruk El Şara'nın durup dururken Güney Kıbrıs'ı ziyaret 
etmesi, bir anlaşma imzalaması ve orada, Kıbrıs'ın işgal altında bulunduğu gibi bir beyanda 
bulunmasıdır. Sanki Lübnan'ı işgal edenler kendileri değilmiş gibi. Bu, ciddî bir meseledir ve 
bu vesileyle, Suriye'nin Sayın İçişleri Bakanımıza yaptığı davetin yeniden gözden geçirilmesi 
lazım. Bizde bazı kopukluklar var, koordinasyon noksanlığı dolayısıyla. Bazı Bakanlıklar niüs-
takilen bu gibi davetlerin üstüne atılmakta, bunların, Hükümetin genel politikası ve gelişme
lerle ne derece bağdaştığı üzerinde durulmamaktadır. Bunun üzerinde durmak lazımdır.. 

Yine, her ne kadar izahı bir ölçüde düşünülebilirce de, tam bu sırada Mısır'ın Ermenis
tan'la diplomatik ilişki kurmaya gitmesi de -ki, Karabağ'daki olaylar karşısında- bir ölçüde 
dikkat çekicidir. 

Komşumuz İran'ın da, bazen asabiyet gibi lüzumsuz işaretler vererek, bazen de bu gibi 
olayları kullanmak suretiyle takip etmekte bulunduğu politikayı da çok yakından görmek ve 
takip etmek lazım. Bu çerçevede, daha sonra etraflı bir şekilde belki üzerinde duracağımız, 
bu Ermenistan konusunda bazı haber bültenleri Ortadoğu'dan, Lübnan'dan ve Suriye'den ba
zı terörist grupların buraya gidip katıldığı gibi bazı beyanlar var. Hükümet arşivlere sahiptir, 
bunu burada açıkça beyan etmesi ve bunun üzerinde durması lazımdır. 

Şimdi, değerli milletvekilleri, aslında bugün Ermenistan'da başlatılan, Azerbaycan'a kar
şı yürütülen olaylarla, Balkanlardaki olaylar birbirine çok benzer. Dünyada Doğu-Batı çatış
masının son bulması üzerine, Batı çevrelerinde yeni bir Hıristiyan-tslâm çatışması yolunda ba
zı gayretkeşler görüldü. Yugoslavya'nın parçalanması, Katolik Hırvatistan ve Slavonya'nın 
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sezeryen ameliyatıyla bağımsızlığına kavuşup tanınması ve orada, müslüman ve Türklerle yeni 
bir sınıra gelinmesi hadisesi ile, bugünkü Ermenistan'ın başlattığı olaylar arasında çok yakm 
bir bağ vardır. Bunun üzerinde durmak lazımdır. Bu bağın da anlamı, bir bakıma, Türkiye'nin 
ve islam dünyasının yeni gelişme ve güçlenmesine karşı bazı çevrelerin çomak sokması ve ted
bir alması... aslında bu iş -kabul etmek lazim ki,1099'a kadar gider, Kudüs'ün haçlı orduları 
tarafından işgaline kadar gider ve 1187 de Selahattin Eyyûbu ordularının bunları püskürtüp 
de Kudüs'ü geri almasından sonraki olayların bir devamı olarak da görmek ve değerlendirmek 
mümkündür. Ermenistan'a karşı gösterilen müsamaha, Kuzey Kıbrıs meselesi... bunların üze
rinde çok hassasiyetle düşünmek ve durmak gerekir. 

Şimdi geleceğim mesele, Ermenistan meselesi, tecavüz meselesi ve Azerbaycan. 
Değerli milletvekilleri, buradaki olayla Kuveyt'in Irak tarafından işgali olayı tamamen ay

nıdır. Her iki olayda da Birleşmiş Milletlerin üyesi bir memleket, başka bir memleket tarafın
dan, kuvvet kullanılmak suretiyle tecavüze uğramaktadır. Birisinde dünya harekete geçti. Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 6 Ağustos 1990 da aldığı karar -karar aslında, gücünü 
Güvenlik konseyinden almıyordu, arkasında Amerika Birleşik Devletleri kuvvetinin bulunma
sından alıyordu- sonra da, hepimizin, teker teker, haklı olarak : VBiz haklıdan yana oluruz" 

Haklı kim? İşgale uğramış, sebepsiz yere kuvvet kullanılmak suretiyle bağımsızlığına ve 
toprak bütünlüğüne son verilmiş bir Kuveyt'ti. Şimdi de aynı hadise Azerbaycan'da cereyan 
etmektedir. Azerbaycan'ın, milletlerarası hukukta da, en son AGİK dokümanlarında da, ta
nınmış ve kabul edilmiş olan topraklarına (Yukarı Karabağ) ve şimdi onu da aşarak, açık bir 
silahlı tecavüz yapılmaktadır. Bu tecavüz karşısındaki dünyanın tutumuna, kayıtsızlığına, se
yirci kalışına bakın? Dünyanın, bilhassa Batı dünyasının tutumunu bir ölçüde izah etmek -
kabul etmemekle beraber- mümkün ise de, Türklerin tutumu çok hassastır. Türkiye burada 
"Ben tarafsızım" diyemez. Maalesef dedi; demin söylediğim, mazeret imal etme endüstrisinin 
neticesi. "Efendim, Azerbaycan bizden yardım bile istemiyor, âdeta karışmayın, diyor..." 

Şimdi, bakınız, tecavüze uğramış mı? Uğramış. Ben, Birleşmiş Milletler üyesi olarak, onun 
şartının icapları bakımından, kuvvet kullanılmak suretiyle tecavüze uğrayan bir memleketin 
karşısında politik bakımdan yer almak mecburiyetindeyim ye kaldı ki, Türkiye, Azerbaycan 
için "Ben tarafsızım" diyemez. Türk Milleti "Ben tarafsızım" diyor mu? Binlerce insanın mey
danlarda yürüyüşünün bir ifadesi var efendim. Dil birliğiniz var, din birliğiniz var, tarihî, kül
türel birliğiniz var... Her şeyi ile iç içe kaynaşmış bir topluma karşı "ben tarafsızım" diyeceksi
niz... Sonra Orta Asya memleketlerine karşı inandırıcılığınızı nasıl muhafaza edeceksiniz? Ne
ye dayandıracaksınız? Bu mümkün müdür efendim? Hele bir de beyan var : "Efendim, biz 
onların yanında yer alırsak, bütün Batı dünyasını, Ermenistan'ın arkasına koymuş oluruz..." 

Bu söylenir söz mü? Bu yürütülür bi-mülahaza mıdır? 
Değerli milletvekilleri, bir hakikati, hele Türkiye gibi çok büyük tarihi tecrübesi bulunan 

bir devletin bilmesi gereken hakikati önümüze koymak lazım. Milletlerarası ilişkilerin tek ge
çerli dili kuvvettin Kuvvetin arkasında bulunmadığı bir dış politika retoriktir, yani bizim eski 
Türkçenin güzel bir sözüyle "lafü güzaf" tır efendim. Çırpınırsınız. AGİK yüksek memurla
rından şu karar çıktı, bu karar çıktı... Hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Eğer, kendi gücünüz 
kabul edilirse, o zaman, insanlar ve devletler düşünmeye başlar. 

Değerli milletvekilleri, bir başka kaide vardır: Eğer bir bunalım, bölgesel veya genel barışı 
tehdit etmesine rağmen, dünya devletlerinin yeterince, dikkatini çekmiyor, ilgisini davet etmiyor
sa, yapılacak şey, o bunalımı yükseltmektir; o bunalımın daha genişleyebileceği mesajını devletlere 
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vermek suretiyle bunların harekete geçme şartlarım sağlamaktır. Yoksa, mütemadiyen, elinize 
her sabah bir kova su alıp, ben bu alevi söndüreceğim, koşuyorum gibi tutumlarla bir netice 
almak mümkün değildir. Sayın Bakanın, buradaki şahsî gayretlerini büyük bir takdirle karşı
lamakla beraber, bu bir yol değildir; bunu açıklıkla söylemek lazım. 

Meselenin, Türk kamuoyuna gereği gibi henüz açıklanmamış yönleri var. 
Ermenistan Anayasasının, yeni cumhuriyet Anayasasını incelediğiniz zaman, bir 12 nci 

maddesi var ve diyor ki: "Türk Jenosidini dünya çapında tanıtıncaya ve kabul ettirinceye ka
dar bu mücadele devam edecektir." Hatta, Meclisinin bir genel referandum kararında, "Bu 
jenosidi dünyaya kabul ettirmek ve Batı Ermenistan sınırlarının geçerliliğini dünyaya tanıtmak 
bakımından bu mücadelemiz devam edecektir" diyor. 

Şimdi, bütün bunlar ortada açıkken ve şunu da kabul edin, burada yanılgıya mahal yok
tur efendim; Azerbaycan yoluyla başlatılan mücadelenin temel hedefi Türkiye'dir efendim, bunda 
yanilmamak lazımdır; ama, ben şunu yaparsam falanın kaşı yerinden oynar... (ANAP ve RP 
sıralarından alkışlar) 

Bakınız, bu kaş yerinden oynama, yani başlangıçta üzerinde durduğum hareketsizlik poli
tikası dünyanın hiçbir devletine hayır getirmemiştir.. Ben risksiz, kavanozda yaşayacağım efen
dim! Mümkün değil, kavanozu kırarlar ve size orada hesaplar sorarlar. Yani, dünyanın yeni 
realitelerini artık Türkiye'nin görmesi ve buna adapte olması lazımdır. Türkiye bir disiplin be
nimsemiş; yürümezseniz ayağınız çukura girmez... Yürüyeceksiniz efendim; çukura da girer, 
batarsınız, çıkarsınız, risk de alırsınız; ama, kendinize düşen büyük devlet görevinin bütün icap
larını yerine getirirsiniz ve getirmeye de mecbursunuz. Bunun başka bir yolu yoktur. Bugünkü 
dünya ortamında bunu yerine getirmezseniz, başka bir şekilde de getiremezsiniz. Çünkü, en 
müsait bulunduğu bir ortamdır. Bloklar sisteminin yıkıldığı, bölgesel güçlerin hâkim olduğu 
ve bölgesel güç itibariyle, gerek ordusu, ekonomisi, teknolojisi bakımından ve gerekse kendisi
ni destekleyen güçler bakımından en rahat durumda bulunan Türkiye, eğer bugün bu imkân
ları kullanmaz ve eski tutucu politikasıyla her türlü riskten, hareketten kaçınır bir havaya gi
rerse, bunu anlamak ve izah etmek mümkün değil. 

Bakınız, çok sık sığınılan ve yanlış tefsir edilen bir başka şey vardır; Büyük Atatürk'ün 
dediği, "Yurtta sulh, cihanda sulh"... Bunun sahibi kendi güttüğü, çok kararlı, açık tutumu 
ve politikasıyla Montreu'yü' halletmedi mi? Etti. Boğazlar rejimini değiştirdi. Kurşun patlat
madan Hatay'ı ilhak etmedi mi? Etti. İtalyanların Antalya üzerindeki iddiaları karşısında, üni
formasını giyip İtalya büyükelçisini davet ederek kararlılığını göstermedi mi? Gösterdi. Binae
naleyh, bu prensibin ana amacı kararlılıktır, kararlılıkla mesaj vermek; ama, sabah bir tutum 
takınır, akşam bir başka tutum ve tereddüt içerisine girerseniz, o zaman, herkes size, aman 
uslu durun, siz hakikaten çok makul, akıllı insanlarsınız, bu alevi büyütmeyin, rahat oturun 
tavsiyeleriyle üstünüze gelirler ve siz de başarılı bir dış politika gütmüş olmanın büyük rehave
ti içerisinde devam edersiniz.. Bu böyle değildir efendim, doğru da değildir. 

Türkiye'nin, oturup yirmi otuz yıllık uzun vadeli politikalar oluşturması lazım ve Türki
ye'nin 45 yıllık geçmiş Yalta rejiminin yarattığı disiplinden ve düşünme metodundan kendisini 
mutlaka sıyırması ve kurtarması lazımdır. Bunu yapmadığınız müddetçe, yenilik getirmeniz 
ve yeni realitelere ayak uydurmanız, yeni tedbirler almanız ve yeni dünyanın.oluşmasına katıl
manız mümkün değildir. Bugünkü uygulama eski disiplinin devamını göstermektedir. Bir şey 
oldumu, aman NATO'ya gidelim... Bakınız, Arbatov'un aslında Amerika için söylediği, NA
TO için de geçerli ; "Sizi düşmansız bıraktık." Düşmansız bir NATO'nun da bir rolü kalmadı. 
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Sayın Genel Sekreter öğleden sonra gelecek, saygıyla karşılıyoruz; ama, realiteleri görmek 
lazım, kabul etmek lazım ve yeni bir dünyanın oluşumuna katılmak lazım. 

îşin en acı tarafı, bugün Türkiye'nin her tarafından, ufuklarından ışığın âdeta kaynaştığı 
bir dönemde, Türkiye, içinde sunî olarak yarattığı dumanlar içerisinde neredeyse boğulacak 
ve bu ışıkları görmekten rahatsız olan gözler var, başını çevirmek isteyenler var. Bunu görmek 
lazım efendim. Bundan da aslında mutlu olmak lazım ve bunun getirdiği tarihî misyonu gereği 
gibi oynamak ve yerine getirmek lazımdır diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, Azerbaycan Sayın Başbakanı Hasan Hasanov'un Sayın Başbaka
nımıza, Cumhurbaşkanımıza hitab eden bir mektubu bugünkü Hürriyet Gazetesinde yer al
maktadır. Şimdi, bu mektup karşısında da, Hükümet, "Azerbaycan bizden bir şey istemedi, 
bize tarafsız kalın" dedi diyebilecek misiniz? 45 tane yerleşim yeri fiilen işgal edilmiştir ve Yu
karı Karabağ'la kalınmayarak Azerbaycan'ın tümüne doğru en sofistike silahlarla harekât yü
rütülmektedir. Bunun karşısında da Türkiye'nin "Efendim, işte, dayanın, ayın 24'ünde Hel
sinki'de Bakanlar Toplantısı var, bir de ona bakalım..." gibi bir tutum içerisine girmesi müm
kün müdür? Mümkün değil efendim. 

Amerikan cumhurbaşkanlarının masasının üzerinde bir yazı vardır : "İşin durma yeri bu
rasıdır, bundan ötesinde merci yoktur." Bu konuda da, bundan öteye merci yoktur, durma nok
tasına geldik. Burada sorumluluğunu... Sorumluluk da nedir? Haklıyı savunacaksınız. Teca
vüze haksız yere uğrayan bir memleketin yanında yer almak suretiyle haksızlığın kabul edile
meyeceğini ve silah kullanmak suretiyle Birleşmiş Milletler üyesi ve AGİK üyesi bir devletin 
bütününün veya yarısının mevcudiyetine son verilmesine müsaade edilmeyeceği mesajını vere
ceksiniz. Bunu istemek çok bir şey midir? Buna karşı çıkacak, vicdan sahibi, dünyada bir dev
let düşünebilir misiniz? Düşünmek de mümkün değildir. Binaenaleyh, meselenin artık maze
ret götürecek yeri kalmamıştır. 

Bunlarla ilgili olarak bir başka mesele daha var. O da, 1921 Moskova Antlaşması; onun 
akıbeti, Kars Antlaşması ve 1920 Gümrü antlaşması; hudutlar meselesinin teyidi ve açıklığa 
kavuşturulması meselesi vardır. Bunlar da böyle geçiştirilecek konular değildir; ama, üzülerek 
söyleyeyim galiba dün Dışişleri komisyonundan geçmiş eski Sovyetler Birliğinin Başkanının 
imzasıyla o zamanki bazı anlaşmalar -ki bugün Hükümet isabetle bir tanesini geri çekti- Mec
lise sevk edilmektedir; yeni realiteler göz önünde bulundurulmadan, değişikliklerri üzerinde 
durulmadan... 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Geçmedi, geri gönderildi. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — İsabet buyurmuşsunuz, ama herhalde size kadar gelme

si, üzerinde biraz durulması ve düşünülmesi gereken bir hadisedir. Komisyonun bunu durdur
muş bulunması takdire şayan bir hadisedir. Bunu saygıyla karşılarım. 

Bunların da açıklığa kavuşturulması lazımdır ve biz tabiî bütün yeni doğmuş cumhuriyet
lerin, Hükümetimiz tarafından tanınmasını takdirle karşılamakla beraber, bunlar arasında hu
susiyeti bulunan ve demin belirttiğim nüanslar ve özellikleri dolayısıyla bir tanesi üzerinde açıklık 
getirmek lazımdı. Hudutlar meselesini asgarîden kendisine teyit ettirmek suretiyle bu tanınma 
ve diplomatik ilişkilere girme hususunun tahkimi gerekmez miydi? Gerekirdi efendim. Ama, 
hepsini bir torbaya koymak suretiyle 11 memleketi şu şekilde yaptık... Şimdi önünüzde bu var 
ve buna sırt çevirmek de mümkün değildir. 
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Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi tümüyle hükümetin alacağı kararlı adımların ya
nında yer alır, bundan kimsenin şüphesi olmasın; Türk Milleti de alır. Demin bir sözcü arka
daşımın, bazı yerlerde mübalağalı söylediği "60 milyon arkamızdadır" gibi sözler her yerde 
geçerli değildir; ama, bu gibi millî konularda geçerlidir. Bu gibi millî konularda hiçbir şeyden 
korkmaya gerek yoktur. Bunun bütün tedbirlerini de almak ve üzerinde durmak lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, başka bir iki konuya daha değinmek istiyorum. Batı Avrupa Birli
ği tarafından Hükümetimizin önüne konulmuş ve bu yıl sonuna kadar onaylanması beklenen 
bir anlaşma var. Biliyorsunuz, Batı Avrupa Birliği, Avrupa içerisinde oluşturulmak, geliştiril
mek istenen, 1954 yılında kurulmuş, 7 üyeli, sonra 9 üyeli olmuş, Yunanistan'ın yakında gir
mesiyle 10 üyeli olması beklenen, bir savunma teşkilatı olduğu iddiasında bulunan bir kuru
luş. Bu, Türkiye'ye ikinci sınıf bir üyelik teklifi. Yani, oy hakkınız olmadan, müşahit olarak 
her türlü toplantıya katılacaksınız. 

Bakınız, bu sene 18 Şubatta, Türkiye'nin NATO'ya katılışının 40 inci yılı oldu. 40 yıl, Ame
rika Birleşik Devletlerinden sonra en çok kuvvet tahsis etmek suretiyle bu memleketlerin hep
sinin savunmasını yapmış bir Türkiye; aynı kulüpte bunlar koltukta oturacak ve ben strapon-
tende oturacağım. Bunu Hükümetin kabul etmemesi lazımdır, buna "hayır" demek lazım. 

Sony Firmasının Başkanı Akio Morita'nın bir kitabı var, aslında bunu bütün devlet adam
larımızın ve Sayın Dışişleri mensuplarının okuması lazım, "Japonya hayır diyebilecek (Japon 
that can say no)" diyor. Kime karşı; Amerika'ya karşı. Bu, aslında bir millî gururun ifadesidir 
ve o millî gururladır ki, aynı Japonya, 1853 yılında Komodor Perry komutasındaki 4 Ameri
kan savaş gemisiyle Nagasaki Boğazı zorlanıp da, Japon tarım piyasasının ve pazarlarının Ame
rikan mallarına açılması istendiği o gün dünyanın en fakir memleketiydi. Bugün ise 1990'da, 
660 milyar dolar yatırım yapmıştır, Amerikan'ın ise 510 milyar yatırımı olmuştur. Alman millî 
gelirinin 4 misli millî gelire sahiptir, Amerika'nın millî gelirlerinden fazladır. 30 400 dolarla 
birinci olan İsviçre'den sonra, 23 150 dolarla Japonya ikinci sırada yer alır ve Amerika Birleşik 
Devletleri 21 bin dolarda kalmaktadır. Amerikan endüstrisinin büyük kısmını satın almakta
dır. Neden; "hayır" diyebilmek için. 

Bugün Batı'da mevcut intiba; Brüksel dahil, bütün son bir iki yıllık gelişmelerin bize ka
zandırdığı ve getirdiği yeni ufuklara rağmen, Xttrkiye'nin hiçbir zaman "hayır" diyemeyeceği. 

Geçenlerde bir parlamenter komisyon toplantısına gelen yüksek dereceli bir büokratımız, 
5 Şubat 1990 tarihli Avrupa Topluluğunun yeni işbirliği paketinden söz ederken -ki paket bir 
türlü açılmıyor- iki defa "maalesef henüz açılmayan" dedi. 

Bunun "maalesef" denilecek nesi var? Niye bu? Ama, bu disiplin yerleşmiştir : Ne kopa-
rırsam... Bu disiplinin bilinci Brüksel'de mevcuttur : "Bunların önüne ne koyarsınız..." 

Dördüncü Malî Protokol 12 yıldır eskimiştir. Türkiye'nin bugünkü boyutlarının çok geri
sindedir; ama, Brüksel'e giden her bürokratımızın ilk açtığı konu budur; "Ne zaman serbest bı
rakacaksınız?" tnsaf buyurun efendim ve hatta bu çerçevede Yüksek Meclisin huzurunda bir 
hususu belirtmek isterim; Atatürk Bulvarında hâlâ Birleşmiş Milletler Teknik "terdim Bürosu var; 
senede 5 milyon dolar için. Onun 2 milyon doları da, dışarıdan getirdikleri burada lüks otomo
billerle gezen ve ne ihtisası olduğu da belirsiz insanlara verdikleri ücretlerdir. 3 milyon dolar için 
hâlâ Birleşmiş Milletler Teknik bürosu var. Neden? Çünkü, yerleşmiş bir ananedir. Bizde katiyen 
yerleşmişi değiştirmek ve kaldırmak yok. "Buna rutin devam edelim"... Buna da 
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hayır demek lazım efendim. Yani, Sony Firması başkanının ruhunu bizim 60 milyon insanımı
za aşılamak lazımdır. Aslında bizim tarihimiz Japon tarihinden çok daha muhteşemdir, kay
naklarımız bakımından ondan on misli zenginiz. Japonya, enerji bakımından yüzde 95 dış dün
yaya bağımlı bir memlekettir. 122 milyon insanın yerleştiği sahanın yüzde 16'sı ancak ekilebilir 
ve yaşanabilir topraklardan oluşmuştur; ama, Japon bürokratı, Japon memuru ve işçisinin hiçbiri 
yıllık izninin tamamını kullanmaz ve hiçbir Japon işçisinin öğle yemeği 15 dakikadan fazla 
sürmez; daha fazla mal imal edeyim, Japonya'yı dünyanın önüne geçireyim diye. Bu ruhu aşı
lamak lazımdır, "hayır" demesini bilmek lazımdır. Yoksa, her eline çantayı alan, Avrupa baş
kentlerine veya Brüksel'e gittiği zaman, işte bize yeni paketi ne zaman açacaksınız, malî proto
kol, dört gözle sizi bekliyoruz... Hayır efendim, müstağni olmak lazımdır, hayır demesini bil
mek lazımdır diye düşünüyorum. 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — Bunları sekiz senedir niye demediniz?.. 
HÜSEYİN BALY\LI (Balıkesir) — Avrupa'da Almanya'ya, dünyada Amerika'ya bağlı 

kalırsak kalkınırız diyenleri, Dışişleri Bakanlarını da gördük. (ANAP sıralarından gürültüler) 
ÜLKÜ GljNEY (Bayburt) — Biraz sus, otur yerine de ders dinle! 
BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, Beyefendi coştu... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Siz bunu çok iyi bilirsiniz. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Ben, böyle bir günde böyle polemiklere girmem. Konuş

tuğumuz konular bu gibi laf atmaların çok üstünde meselelerdir. Konuştuğumuz konular bu 
gibi laf atmaların çok üstündedir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar). Aslında Azer
baycan'dan imdat seslerinin ve çanlarının çalındığı bir günde bu sıraların hepsinin dolu olması 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin, tek kalp ve heyecan içinde bulunması lazım, böyle laf at
malara iltifat etmemesi lazım (ANAP sıralırından alkışlar). 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bunun farkında değil efendim! 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Siz ancak o kadar farkında olabilirsiniz!.. 
BAŞKAN — Beyefendi, biraz fazla oluyor... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Söyleyeceklerimi söylerim, tamam efendim; meseleyi 

anladılar. 
BAŞKAN —Peki. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Topluluk ilişkileri... Bunu çok görüştük, fazla derinleş-

tirmek istemiyorum. Yalnız, Hükümete son bir gelişmeyi hatırlatmak isterim. Bütün Avrupa 
televizyonlarını açtığınız zaman, hemen her akşam bir ekranda, Türkiye'den gidip de yakala
nan TIR kamyonları içerisinde yüzlerce kiloluk uyuşturucu madde hadisesini görürsünüz. Bu
gün Avrupa cezaevleri maalesef uyuşturucu kaçakçılığı yapan insanlarımızla dolmuştur. Yal
nız Zürih şehrinde 400 insanımız cezaevindedir. Avrupa'da uyuşturucunun nasıl bir felaket bo
yutuna vardığı da malum. Bugün Batı kamuoyunda mevcut kanaat, Türkiye'nin kendi insan
larını zehirlediği şeklindedir. Burada önemli olan, bu kadar bol uyuşturucu yurt dışına, bu 
kadar rahat nasıl çıkabiliyor hadisesidir. Bu hükümet işidir. Bunun üzerine çok süratle gidil
mediği takdirde, Batı toplumuyla, milletleriyle, aramızda meydana gelecek uçurumu ve ihtilaf
ları önlemek mümkün olmayacaktır ve bu çok gariptir. İspanya sınırında -gittiği zaman- yaka
lanıyor TIR ve uyuşturucu neredeyse bulunup çıkarılıyor, İtalya yakalıyor, İsviçre yakalıyor, 
her taraftan; ama Türkiye'den vızır vızır ve gayet rahat şartlar içerisinde bunlar çıkabiliyor... 
Bunun üzerinde Hükümetin çok ciddiyetle ve süratle durması lazım. Bana göre bu, dünyadaki 
Türk imajını, en büyük ölçüde ve hak etmediğimiz bir şekilde tehdit eden bir hadisedir. 
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Değerli milletvekilleri, müsaade ederseniz, biraz da, dış politikanın nihayet yürütücüsü 
insandır, binaenaleyh teşkilattır; bu meseleye gelmek istiyorum. Bugün dünyada Türkiye ka
dar çok başlı dış teşkilatı bulunan başka bir memleket gösteremezsiniz. Türk bürokrasisi, böl
ge müdürlükleri, alt bölge müdürlükleri şeklinde bütün Anadoluyu doldurduktan sonra dün
yaya taştı. Dışarıda bürosu, teşkilatı bulunmayan hiçbir kamu kuruluşu yoktur. Bunlar ihtiyaç 
dolayısıyla mıdır; değildir efendim, size gayet açıklıkla söyleyeyim. Bir müsteşarlığımızın bu
gün bir yeni Dışişleri Bakanlığı olmak iddiası var. 247 kadrosu vardı. Biz ayrılmadan önce, 
Hükümet olarak galiba 200 sayılı kanun hükmündeki kararnameyle, bunları, bir disiplin getir
mek üzere 102'ye kadar indirdik, 40 tane eğitim müşaviri var... 

Değerli milletvekilleri, eğitim müşavirliği, 1900'lü yıllarda, bütün dünyanın dışarıya gi
den gençlerini rejimler bakımından murakabe ve gözaltında bulundurmak maksadıyla ihdas 
edilmiş bir teşkilattır. Demokratik bir ortamda, bu işlerin konsolosluklar tarafından yürütül
düğü hür bir ortamda bunlar bitmiştir; 40 tane var. Daha enteresanı, bunların bulunduğu yer
lerin yanı başında kültür müşavirliklerimiz açıldı ve bunu açmak için bana konuyu getiren Sa
yın Bakanımız dedi ki, "Sidney'e Türk Kültürünü götüreceğim." "Sayın Bakanım, oradaki 
Türk Konsolosluğu Büyükelçiliği, Canberra'daki konsolosluğun, hepsi bu maksatladır; "siz 
galiba Sydney'e sevdiğiniz bir arkadaşınızı göndereceksiniz" dedim; ısrar edince yine dedim 
ki; "Sayın Bakanım, siz Mutki'ye, Hizan'a, Türk kültürü bakımından hiç gittiniz mi?" Ama, 
bugün bunlardan 25 tane var. Her yerde müşavir dolu. Münih'in 3 tane Hazine müşaviri var. 
Ne yapar; hiçbir iş yapmaz. Ve değerli arkadaşlarım, gitmesi gerekse bile, gittiği takdirde, gitti
ği memleketin işini veya dilini bilmek lazımdır; ama bunların yüzde 80'i bilmez. Bugün bu 
kuruluşların hepsi büyükelçilerin bilgisi dışında muamele yürütmekte, merkezle görüşmekte, 
büyükelçi ise ortada kalmaktadır. Dünyada hiç böyle bir teşkilat göremezsiniz. Benim yaptı
ğım şahsî hesaplara göre, bu şekilde dışarıya yılda aktarılan para 60 milyon dolardır. 60 mil
yon dolar 360 milyar lira eder. 360 milyar lira ile susuz 20 bin köyümüzün, en aşağı S milyon 
insanına, 10 milyon insanına su götürmek mümkün değil midir?.. Artık buna bir disiplin ge
tirmek lazımdır. Bundan bu Hükümet mesul değil, hepimiz mesulüz. 

Bununla da kalınmıyor, senede, devlet kuruluşları, yıllık bütçelerine koydukları tahsisat
la, görgü ve bilgi ismi altında 300 kişiye dışarıya gönderirler... Geçen sene kararnameyi imza
lamadım. Görgü ve bilginin maksadı, dışarıda devlet parasıyla eğlenmek, gezip tozmaktır; ga
yet açıklıkla söylüyorum. Bunun maliyeyti 75 milyar lira. 

Üniversitelerimiz... Türkiye bugün dünyanın en gelişmiş üniversitelerine, eğitim seviyesi
ne sahiptir. Yılda 400 insan gönderir; geçen sene onu da imzalamadım. İnceledim, bunun, yüzde 
30'u ancak malum sahalarda önceden tespit edilmiş araştırmalar için gönderilir, diğer yüzde 
70'i gördü bilgi faslına girer. Buna da yazık efendim; bu da 75 milyar liradır. 

Şimdi bu eğilim Dışişleri Bakanlığımızda da başladı. 1,5 sene evvel önüme bir kararname 
geldi; Roma'daki Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı nezdinde daimî delegelik kurul
ması... Ben genç memur iken Roma Büyükelçiliğinde bu işe baktım, en yoğun zamanında. Dünya 
gıda programı yeni çıkmış, 60 milyon dolarlık projelerimiz var... Benim günde ortalama 1,5-2 
saatimi alırdı. Şimdi, yani daha sonradan, burada müsteşar seviyesinde müstakil bir memuru
muz, bazen yanında tarım müşaviri ile bakar. Üzerine gittim, nedir bu diye sordum, "Efen
dim, Doğu Berlin Büyükelçiliğimiz kapanıyor, oradan dönen arkadışımız merkezde mağdur 
olmasın, ona yer açalım." dediler. 
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Değerli milletvekilleri, bir daimî delegeliğin Roma'da kurulması.,. Yalnız kuruluş masraf
ları 1 milyon dolardır; bu da 6 milyar Türk Lirası eder. Türkiye'de istihdam için 220 milyon 
lira yatırırsınız. 6 milyar vereceksiniz; bir arkadaşımız burada birkaç ay beklemesin diye... Ni
hayet bekledi; Kahire açıldı, gitti. 

Bununla mı kalıyor? Hayır, daha önce, aynı bakanlık, Montreal'deki sivil havacılık nez-
dinde Ottowa Büyükelçiliğimize bağlı bir memurun başarıyla yürüttüğü bir görev var; bir ra
por göndermiş çocuk -keşke göndermeseydi- "Bizim maddî imkânlarımızı takviye edin" de
miş. Bakanlık hemen üstüne atıldı; aday da hazır, daimî delegelik kurulması... Mukavemet et
tim; politize ettiler, basına sızdırdılar, sonunda imzaladık. Ve bu işin kendisi için ihdas edildiği 
genç arkadaşımızı gönderdiler, dürüst çıktı, 1,5 ay sonra bakanlığa dedi ki, "Burada bir büyü
kelçinin yapacağı iş yoktur; beni alın." Aldılar, ama böyle yerlerde bir kere kurulduktan sonra, 
daima gidecek bir kimse bulunur. 

6 milyon nüfuslu Viyana'da büyükelçiliğimiz var; Waldheim'in Genel Sekreterliğinde ora
ya naklettirdiği bir iki tane Birleşmiş Milletler kuruluşu var, bir de Atom Enerjisi Ajansı. Ba
şarıyla yürütüyordu. AGİK projesi çıktı, gerekli daimî delegelik kuruldu. Şimdi o ikibuçuk 
tane Birleşmiş Milletler kuruluşu için Viyana gibi, dünyanın en pahalı bir şehrinde yeni bir 
daimî delegelik... Kuruluş masrafı 2 milyon dolar. Yıllık işletme gideri 2 ila 3 milyon dolar. 

Bununla da kalınmıyor; geçen sene ısrar ettiler, Manila'da büyükelçilik kurulsun... Kurul
du, gitti. Sormak isterim; gittiğinden beri Filipinlerle ilişkilerimizde ne gibi gelişmeler oldu; 
ne gibi bir ekonomik katkı oldu? 

Pasifiğin diğer bir 3,5 milyonluk memleketi Yeni Zelanda... 18 memleketin büyükelçiliği 
var; hepsi de Pasifik memleketi. Israrla Türkiye orada da kurdu ve bir arkadaşımız gitti. Me
rak ediyorum; ben gittim çünkü Wellington'da ne yapıyor diye. Yalnız bununla mı? Hayır, da
hası var, Hong Kong'da Başkonsolosluk açıldı -bunların sorumluluğu Sayın Bakana ait değil-
ne yapar bu arkadaşımız? Kırmızı pasaportları gidiş gelişlerinde karşılar, bunu harika yapar 
ve bir de alışverişlerde refakat eder. Yalnız binalar için verdiği kira 50 bin Hong Kong doları
dır; diğer masraflarla beraber Ankara'daki Bakanlık Protokol Dairesinin bir şubesinin Hong 
Kong'ta açılması... 

Yalnız bununla mı?.. Akdeniz'in bir limanında otuz kırk sene önceki şartlara göre kurul
muş başkonsolosluğumuz var; gemilerimiz giderdi, insanlarımız giderdi. Şimdi, ne gemi gidi
yor, ne insanımız gidiyor; karargâhta 20-25 tane insanımız var, hepsi de diplomatik pasaport 
sahibi. Binaenaleyh, Roma'ya bağlı; ama başkonsolosluk açık, yılda 2 milyon dolar... Beş sene 
evvel bir Avrupa Konseyi toplantısı için gittiğimde Başkonsolos arkadaşa sordum, "Ne yapı
yorsunuz?" dedim, kendisi de gayet dürüst cevap verdi, "Napoli Körfezini bol bol seyrediyo
ruz..." Biraz bunlara eğilmek lazım. 

Sayın Bakanım, bu listeyi büyütmek istemem, Santiagodö Şili'ye, Venezuela'ya kadar uzan
mak istemem; ama bu saydığım rakamları alt alta koyduğum zaman 10 milyon dolar tutuyor, 
yani 60 milyar Türk lirası; yani 200 yataklı bir hastane, yani 4 tane 500'er öğrencinin barınabi
leceği bölge yatılı okulu, yani 10 tane sağlık ocağı ve daha acı bir yenisi var; o da bugün sınıf 
yokluğundan Diyarbakır'da ilkokula gidemeyen 40 bin çocuk için sınıf bulmak, daha acı bir 
yönü var, gene kendi memleketiniz olan Diyarbakır'ın 400 tane susuz köyünün hiç olmazsa 
200'üne veya 400'üne -ki, 200 bin insan eder- su götürmek; ama bu sular nereye akıyor?.. Beş 
altı tane arkadışın dışarıda çok daha rahat ve konforlu şartlar içerisinde yaşaması için 
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oralara akıyor. Anadolu ve Türkiye bu lüksü kaldıracak durumda değil efendim. Bu demin 
belirtiğim diğer kuruluşlar için söz konusu olan uçsuz bucaksız, başsız ve kontrolsuz dışarıya 
taşma hevesine bir yerde devletin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin set çekmesi lazım. Niha
yet, Bakanlığın da bu realiteye eğilmesi lazım. 

Vaktiyle bazı teklifler oldu, sayın Dışişleri mensuplarının ilk çıkışlarından sonra Anadolu 
realitelerini daha yakından görmeleri için, hiç olmazsa altı ay, mahrumiyet bölgelerinde mai
yet memurluğu veya vekâleten kaymakamlık yapmasını önermiştik; bu geçirilemedi. Bir iki se
ne bunun ufak bir versiyonu uygulandı; gezilere bir sayın büyükelçinin yanında gitmek ve Ana-
doluyu görmek... Bu şarttır Sayın Bakanım; maalesef, Anadolu'nun realitelerinden kopup ge
len evlatlanmız, bu gerçekleri, Anadolu gerçeklerini çok çabuk unutarak, hatta Ankara'nın 
40 kilometre ötesindeki gerçeği unutarak ondan sonra Amerikan diplomatiği ile mukayese ederek, 
tahammül edilmez bir şekilde, işte Roma'da daimî delegelik, Viyana'da daimî delegelik... Bu
nu Anadolu realitesi ile bizim dış hayatimiz arasındaki dengeyi bir yerde kurmak lazımdır, bu 
şarttır. Aksi takdirde, Anadolu realitesinden koparak, Anadolu'nun davalarını ne gereği gibi 
temsil etmek mümkündür, ne de savunmak mümkündür. 

Bir başka husus da, Bakanlığın bir teşkilat kanununun yokluğudur. 1947 tarihli Teşkilat 
Kanunundan sonra, 1983 yılında ayrılan idarenin bıraktığı ve onun takip eden idarenin de bir 
nevi sadakat icabı devam ettirdiği, benimsediği kanun hükmünde kararname. Bu, bugünkü re
alitelere, modern dışişlerine uygun bir kanun değildir, bir metin değildir. Sekiz dokuz seneden 
beri de kanun hükmünde kararname olarak durmaktadır. Çok ciddî ve bugünkü modern dün
ya şartlarına cevap verecek bir teşkilat kanununu da süratle geliştirmek lazımdır. 

Hizmetiçi eğitime önem vermek lazımdır. Bir zamanlar gerek dış tehditler dolayısıyla ve 
gerekse özel sektörün cazibesi dolayısıyla Bakanlık maalesef kaliteli eleman celp edemedi ve 
imtihan standartları düşürülmek suretiyle bir kalite düşüklüğüne meydan verildi. Bunu hizme
tiçi eğitim yoluyla telafi edecek tedbirler almak lazım. 

Sayın Bakanım, bir de bu lüks yerlerdeki yığılmaları azaltmak suretiyle asıl hizmetin ge
reği olan yerlere önem vermek lazım. Şimdi, biliyorum, çıkacaksınız ve sıkıntıda da olacaksı
nız... Niye ilk defa büyükelçilik yapacak olan arkadaşlar Orta Asya'ya gönderildi? Çünkü, ka
bul edilmedi. Şimdi, bakınız, devlet hizmeti alakart değildir efendim; yani, ben istediğim yere 
giderim, oraya gitmem demek olmaz. O zaman, Bitlis'e giden tapu memurunun ne günahı var? 
Şimdi, burada da ölçüleri çok iyi tutmak lazımdır diye düşünürüm. Bizim bugün dış temsili
mizin en büyük sıkıntısı, vahdetin yokluğu, çokbaşlılık, herkesin başına buyruk olması ve dev
letin, kendi parasıyla kendi imajını yıpratacak sayıda, şekilde, ve kalitede dışarıya insan yığ-
masıdır. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Paris'te 11 tane müşaviri var; bir odada 3 kişi 
oturuyor. Büyükelçilerimiz mecbur oluyor "siz gidin kurslara yazılın, aybaşında da gelin maa
şınızı alın" diyorlar. Şimdi bir buna bakın, bir Erzincan'daki manzaraya bakın, bir çığ altında 
ezilen insanlara bakın, bir Anadolu'nun susuzluğuna bakın... Bu realiteleri sosyal adaletle, de
mokrasi ruhuyla bağdaştırmak mümkün müdür; değildir efendim. Senelerce bunun mücade
lesini verdim ve hep kaybettim; bugün de kaybedeceğimi biliyorum; ama gene bu hakikati mil
letin önünde, sizlerle paylaşmak mecburiyetindeyim. (ANAP ve RP saralarından alkışlar) 

Size gayet açık söyleyeyim; bugün çok partili demokratik sistemle idare edilen, muhalefeti 
ve hür basını bulunan devletler camiası içerisinde, devlet israfının en yüksek bulunduğu mem
leket Türkiye'dir. Resmî araba sayısı itibariyle Amerika'nın önündeyiz, Mercedes makam arabası 
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sayısı itibariyle Almanya'nın önündeyiz; çok büyük rekorlarımız var ve kamu kuruluşlarının 
yazlık dinlenme tesisleri yatak sayısı turistik yatak sayısından fazladır. Dolayısıyla, bütün dev
let kurum ve kuruluşları bir nevi gettolaşmaya başlıyor toplumdan koparak, kendi lojmanı, 
kendi Özel pazarı, kendi özel vasıtaları, kendi özel imkânlarıyla toplumun dışında adalar oluş
turuyorlar. Peki, o zaman bu toplumun meselelerine nasıl cevap vereceksiniz, nasıl hizmet ede
ceksiniz? 

Değerli milletvekilleri, bir ıstırabı üçbuçuk sene yaşadım, sizinle paylaşarak sözlerime son 
vereceğim: Akşamları saat 17.30'da, 18.00'de Bakanlıklara bir uğrayın; lüks minibüslerle, dev
letin finanse ettiği kreşlerden getirilen çocuklar; aile birleşmesi, yüzde 70'i makam özel araba
larıyla lojmanlara intikal... Diğerleri de, sırf günde bir sabah bir akşam çalışmak üzere tril
yonların yatırıldığı lüks otobüsler ve intikal. Sonra, 50 metre öteye gidip Bakanlıklar otobüs 
durağına bakıyorsunuz, vatandaş, kar ve yağmur altında otobüs bekliyor... Sönra"Alîâyasam~ 
za bakıyorsunuz : Sosyal devlet, sistemin ismi demokrasi, sosyal adalet ve Anadolu realitesi... 
Bunları bağdaştırmak mümkün değildir. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN —Teşekkür_ederim Sayın İnan. 
Sayın milletvekilleri, programa göre, çalışmalara kaldığımız yerden devam etmek üzere, 

birleşime saat 14.00'e kadar ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.47 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

' BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocnoğlu 

KÂTİP ÜYELER : AH Günaydın (Konya), Işılay Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (Devam) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 
1. —Dışişleri Bakanlığı 1992 Malî Ydt Bütçesi 
2. — Dışişleri Bakanlığı 1990 Malî Yût Kesinhesabi 

BAŞKAN — Görüşmelere, bıraktığımız yerden! devam ediyoruz. 
Dışişleri Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi ve 1990 malî yılı kesinhesabının görüşmelerinde, 

gruplar adına yapılan konuşmalarda kalmıştık. 
Şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Ali Dinçer'i 

kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Dinçer. 

SHP GRUBU ADINA ALt DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyeleri; Sosyal Demokrat Halkçı Parti adına, çığ felaketlerinde, Zonguldak 
faciasında, Erzincan depreminde, Karabağ'daki Ermeni çetecilerin uyguladığı menfur soykı
rımda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Tanrı'dan rahmet diler, sizlere en derin saygılarımı 
sunarım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığımızın bütçesini görüştüğümüz bu oturuma 
yön vermesi gereken temel sorular şunlar olmalıdır: Bugün, oluşma süreci içindeki yeni ulusla
rarası yapının temel özellikleri nedir; nasıl bir uluslararası yapı oluşuyor? Böyle bir uluslarara
sı yapı içinde, Türkiye'nin yeri nedir? Türkiye, bu uluslararası yapı içinde nasıl bir dış politika 
uygulamalıdır? Böyle bir dış politikanın uygulanabilmesi için, Dışişleri Bakanlığımızın yapısı 
ve olanakları nasıl düzenlenmelidir? 

1980'Ierîri ikinci yarısında Sovyetler Birliğinde ortaya çıkan yapısal değişiklikler, 1989 son
baharından başlayarak, Doğu Avrupa'da, ulusal ve uluslararası düzeyde demokratik arayışla
rın sonuç vermesine yol açmıştır. 

Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerin bağımsızlık doğrultusundaki çabaları ise 1991 
yılının aralık ayında, bu devletin tarihe karışmasıyla ve yerini, artık bağımsız birer devlet 
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olan cumhuriyetleri daha gevşek bağlarla birbirine bağlayan Bağımsız Devletler Topluluğunun 
almasıyla sonuçlanmıştır. 

Böylece, bugün, 1945'ten bu yana uluslararası sistemin belirleyicisi olan etmenler değiş
mektedir. tkinci Dünya Savaşından bu yana uluslararası sistemin temel özelliği olan iki kutup
luluk, birbirlerini ve dünyayı yok edebilecek nükleer güce sahip iki süper devlet ve onların çev
resinde kümelenen iki ayrı devletler grubundan oluşmaktaydı. Bunların dışında, özellikle 1950'li 
yılların ikinci yarısında sömürgeciliğin ortadan kalkmasıyla birlikte oluşan ve adına, "üçüncü 
dünya" da denen bir bağlantısız devletler grubu da vardı, ancak, bu devletlerin, kendi arala
rında tutarlı bir siyasal birlik oluşturamadıkları ve uluslararası sistemin ana belirleyicilerinden 
biri olmaya uzak kaldıkları biliniyordu. Dolayısıyla, 1945'ten son zamanlara kadar dünya, asıl 
olarak iki kampa, iki bloka bölünmüştü. 

tki kutuplu uluslararası sistemin sona ermesiyle birlikte, dünyayı bölen eksenin bölünme 
çizgisinin, artık doğu ile batıyı ayıran çizgi olmaktan çıktığı görülür; ancak, bu, artık dünyayı 
bir bütünlük içerisinde düşünmemize-yol açmamalıdır. Dünyanın eski bölünme çizgisi olan 
ve doğu ile batıyı ayıran sınırdan belki artık söz edilmeyecektir; ama, şimdi de yeni bir bölün
me, ayrılma çizgisi oluşmaktadır, bu yeni çizgi, kuzey ile güneyi birbirinden ayıran bölünme 
çizgisidir. Artık, dünyanın kuzeyinde, iktisaden gelişmiş ülkeler, demokrasileri gelişmiş ve ek
siksiz olan ülkeler, insan haklarını genel geçer kılmış insan grupları var olacaktır. Kuzeydeki 
bu devletler, ayrıca aralarındaki ilişkilerde de, içerideki demokratik yapılarına uygun olarak 
davranmaya başlayacak ve kuzeydeki devletler arasında, çatışmadan çok, işbirliği eğilimi ege
men olacaktır. Bütün bunların tam tersini ise,'güneyde yer alacak devletler için söylemek müm
kündür. Güneydeki devletlerin, iktisadî gelişmelerini tamamlayamadıkları, demokrasi açısın
dan eksikliklerini gideremedikleri, insan hakları açısından kuzeydeki ölçütlere bir türlü ulaşa
madıkları görülecektir. Bu devletler, iç yapılarındaki bu temel eksikliklerin yanı sıra, bu yapı
sal eksikliklerine uyan bir dış ilişkiler modeline de sahip olacaklardır. Güneyde, kuzeydekinin 
tersine, devletlerin, kendi aralarında çatışma eğiliminde oldukları ve işbirliğini bir türlü ger
çekleştiremedikleri görülecektir; Azerî-Ermeni çatışmasında olduğu gibi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tam bu noktada sorulması gereken temel soru; Türk
iye'nin, bu alt sistemlerden hangisinde yer alacağı ve kendisine, kuzeydeki birinci ligde mi, yoksa 
güneydeki ikinci ligde mi yer bulacağıdır. Bu sorunun cevabını bizim adımıza başkaları verme
ye kalkmadan ve bizim adımıza yerimizi belirlemeye kalkışmadan, kendimiz, nasıl bir yer iste
diğimize, neye layık olduğumuza karar vermeliyiz ve görmeliyiz ki, Türkiye'nin, yeni oluşan 
uluslararası yapı içerisindeki yerini belirleyecek olan, bir an önce, demokrasi açısından eksik
liklerini gidermesi ve iktisadî sorunlarını çözmesidir. 

Yeni oluşan uluslararası yapının ve gelişmelerin yer aldığı kuzey kesimde bir süper gücün 
her şeye egemen olacağını varsaymak doğru değildir. Bu alt sistemde, kuşkusuz, iktisadî işbir
liğinden toplu güvenlik çabalarına kadar odaklaşmalar görülecektir. Kuzeyde meydana gele
cek alt sistemde bile, çok güçlü başka bir odağın, tek bir odağın oluşması söz konusu olmaya
caktır kanısındayız. Büyük bir olasılıkla, kuzeydeki tek ve büyük odak olacağı iddia edilen 
Amerika bile, bir bölgesel grubajdahil olacaktır. Büyük bir olasılıkla, Amerika Birleşik Dev
letleri, Kanada ve Meksika'yı içeren bir Kuzey Amerikaodağı; Avrüpa^Topluluğumın, Doğu— 
ve Kuzey Avrupa ülkelerini de kapsamasıyla oluşacak bir Avrupa odağı ve Japonya'nın çekir
dek olduğu, Japonya'nın çevresinde oluşan bir Pasifik odağı ortaya çıkacaktır. Böylece, 
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yeni oluşan uluslararası yapının, bir küreselleşme yaratmasından çok, bir bölgeselleşme yarat
ması olasılığı daha fazla. Böyle bir sistem içinde, bölgesel güçlerin, eski yapıya oranla daha 
büyük, daha geniş bir manevra alanı olacaktır. 

Bu gelişmeler, uluslararası örgütlenme alanında da etkilerini, kuşkusuz göstermektedir. 
iki kutuplu dünyaya özgü savunma yapılarının bazılarının ortadan kalktığı, NATO gibi kimi
lerinin de yapısal değişiklik içine girdiği gözlenmektedir. Bu arada, Batı Avrupa Birliği örgü
tü, artık, Avrupa Topluluğunun savunma örgütüne dönüşmektedir. 

Batı Avrupa Birliği örgütünden bahsetmişken, hemen belirtmek gerekir ki, Türkiye, yeni 
oluşturulan ya da yeniden canlandırılıp başka bir kimliğe bürünen savunma örgütlerinde ikin
cil ve edilgen rollere razı değildir, razı olmamalıdır. 

Kuşkusuz, uluslararası hukukun hâkim olduğu, şiddetin ve kuvvet kullanımının, başta Bir
leşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası örgütler eliyle önlendiği bir dünya düzeni idealdir; 
ancak, ne yazık ki, dünyamız, böyle bir aşamadan henüz uzaktır. Dolayısıyla, başta Birleşmiş 
Milletler olmak üzere, bütün uluslararası örgütler, uluslararası güç ve üstünlük yarışma ve sı
ralamasından bugün için ayrı düşünülemez. Böyle olunca da, Birleşmiş Milletlerin, uluslara
rası alanda kuvvete başvurulmasını önlemek yerine, güç kullanımını ve şiddeti meşrulaştırmak 
için kullanılma olasılığı vardır. Bunun için, Birleşmiş Milletlerin, daha çok, ancak uluslararası 
çabalarla üstesinden gelinebilecek 'öteki sorunlara eğilmesi ve çevre kirliliği, sağlık ve nüfus 
sorunlarıyla ilgilenmesi, bu aşamada daha doğru olacaktır. 

Yeni oluşan uluslararası sistemle birlikte, eski tehdit algılamaları da ortadan kalkıyor, an
cak, şimdi de, NATO'nun da 1991 Kasımında yeni bir stratejik kavram olarak benimsediği gi
bi, bir belirsizlik riski kavramı var. NATO üyeleri arasında belirsizlik riskini en derinden duy
ması gerekenlerin başında, Türkiye geliyor. Balkanlar ve Kafkasya'daki son gelişmeler göz önünde 
tutulduğunda ve Ortadoğu'nun öteden beri nasıl bir uluslararası yapıya sahip olduğu düşünül
düğünde; Türkiye'nin, belirsizliklerden, istikrarsızlıklardan doğan risklerin tehlikeleri ve teh
ditleriyle karşı karşıya bulunduğu anlaşılabilir. Karabağ'da Ermeni çetecilerin caniyane katlia
mı, Kafkasya'nın ne kadar sorunlu ve riskli bir bölge olduğunun kanıtıdır. Yani, Türkiye, coğ
rafî konumu, tarihsel ve kültürel bağları, toplumsal, siyasal ve ekonomik yapısıyla, yeni ulus
lararası gelişmeler karşısında, bir yandan yepyeni ufuklara sahip olurken, öte yandan da belir
sizliklerden en çok etkilenmesi mümkün olan devletlerden biridir. 

Kuşkusuz, yeni dönemde Türkiye, uluslararası sistemde, eskisinden çok daha olumlu ve 
yapıcı roller oynayabilecektir. Artık, Türkiye için, Batı'nın güvenliğine, bir uç, bir kanat ülkesi 
olarak katkıda bulunan ve oynadığı bu rolün karşılığında,, güvenlik garantisi ve ekonomik kat
kı bekleyen bir ülke olma dönemi kapanmıştır; ancak, ülkemizin sahip olduğu stratejik önemi, 
bir dışsatım metaı olarak görmek ve böylece, güvenliğimizi ye gönencimizi başkalarına ihale 
ederek yaşamak alışkanlığında olan bazı çevrelerin, bu alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçe
ceklerini düşünmek, saflık olur. 

Gerçekten, soğuk savaş koşullarının ortadan kaybolmaya yüz tuttuğu günlerde ortaya çı
kan körfez bunalımı ve savaşı sırasında Türkiye'yi maceraya sürüklemek eğiliminde olanları 
hatırlayalım. Onların yapmak istedikleri, bu eski alışkanlığı -başkalarının çıkarlarının bölgede 
ve çevremizde savunulmasıyla rant elde etme alışkanlığının- bir devamı değil miydi? 

Şimdi de, bizimle tarihsel ve kültürel yakınlığı olanların yaşadıkları yerlerle ilgili olarak 
benzer düşünceler üretiliyor. Başkalarının çıkar alanlarını, Kafkasya ve Orta Asya'daki 
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Türk cumhuriyetlerine uzatmak ve buralarda başkalarının taşeronluğunu yapmak eğilimleri, 
eski alışkanlıkların ve kendi halkının yaratıcılık ve becerisine güvensizliğin bir uzantısı değil mi? 

Kuşkusuz, şimdiden, bağımsız devletler topluluğu içinde yer alan Türk cumhuriyetleriyle 
kalıcı ve karşılıklı çıkar ve dayanışma esasına dayanan ilişkilerin önemli bir şekilde geliştiril
mesi için adımlar atmalıyız: Hükümetimizin bu konudaki çabalarını yerinde buluyor ve tak
dirle karşılıyoruz. 

Türk cumhuriyetleriyle, bundan sonra, resmî ve gayri resmî temasların hızlanacağını ve 
her düzeyde ilişkilerimizin gelişeceğini umuyoruz; ancak, bu ilişkilerin, Dışişleri Bakanlığımı
zın koordinasyon ve yön göstericiliğiyle yürütülmesine ve kısa dönemli çıkarların gözetilme
sinden çok, uzun dönem göz önünde tutularak yürütülmesi gerektiğine dikkat çekmek istiyo
rum. Uluslararası alanda ağırlık elde etmenin, uzun soluklu çabalarla mümkün olduğunu ve 
sabır gerektirdiğini unutmamak ve hazırlıksız bir aceleciliğe de kapılmamak gereklidir. 

önümüzde açılan ufukları, artık hepimiz görüyoruz; ama, şimdiye kadar, sistemli bir bi
çimde, Kafkaslar, Orta Asya ve Balkanları tanımayı, buralardaki ülkelerle ilgili bilgilere sahip 
olmayı düşünmemiş olmamız, önemli bir eksikliğimizdir. Bu eksikliğimizi bir an önce gider
mek için, uzun dönemde sonuç verecek çabalara şimdiden girişerek, bu ülkelerle ilgili araştır
malara önem vermemiz, araştırmaları kurumsallaştırmamız gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin, bundan sonra, hukukun üstünlüğüne 
dayanan yeni bir uluslararası yapının oluşmasına ve bu yapı içinde bölgesel istikrar ve barışa 
çok olumlu katkıları bulunan gerçekten örnek bir ülke konumuna gelmesi mümkündür. Böyle 
bir konum ve rolü isteyen Türkiye'nin, etkin bir dış politika yürütmesi gerekir. 

Diplomasij yani Dışişleri Bakanlığımızın işlevi, bugün, Türkiye'nin dış ilişkilerinde, belki 
de her zamankinden daha önemlidir. Etkin bir dış politikanın yürütülebilmesi, etkinlikle iş 
görebilecek bir Dışişleri Bakanlığıyla mümkün olacaktır. Böyle bir Dışişleri Bakanlığından mah
rum olmak, siyasal karar makamına politika seçeneklerini zamanında sunan bir kurumdan' 
da yoksun olmak, anlamına gelir. Oysa bugün, Dışişleri Bakanlığımızın yapısının, istenen öl
çülere uygun olduğunu söylemek zordur. Bu Bakanlığımız, seçkin bir kadroya sahip olmasına 
rağmen, uzmanlaşma gerektiren.bugünkü uluslararası ilişkilere uygun bir kadro zenginliğine 
ve örgütsel yapıya sahip değildir. . , 

Bugün, Dışişleri Bakanlığı'bütçesini görüşürken, Hükümetin, Bakanlığın önemini vurgu
layan bir bütçe hazırlaması ve bu Bakanlığın etkin işleyişinin önkoşulu olan kadro zenginliğini 
sağlamaya kararlı olması, gerçekten kutlanmaya değer; ancak, Dışişleri Bakanlığının son ola
rak çıkarılan yasa gücünde kararnameyle oluşturulan yeni örgütsel yapısının, eskinin yamalı 
bir bohça biçiminde tekrarından ibaret olduğunu ve bu yeni yapıda, örneğin, Yunanistan ve 
Kıbrısla ilişkilerimizi düzenleyen birimin, önemine göre bir yer bulamamış olduğunu da söyle
mek zorundayım. 

Bu Bakanlığımızın gerekli yapıya kavuşturulabilmesi için, artık, kararnamelerle yapılan 
düzenlemelerin yeterli olmadığı açıktır, ortadadır. Yapılması gereken, Dışişleri Bakanlığı için 
bir teşkilat kanununun hazırlanmasıdır. En kısa zamanda böyle bir yasanın hazırlığı yapılmalı 
ve Dışişleri Bakanlığı için yeni bir örgüt yapısı oluşturulmalıdır. Böyle bir yapının oluşturul
ması, katılımcı bir modelle gerçekleştirilmeli; bunun için, bir an önce, Bakanlık içinde yaygın 
bir çalışma başlatılmalı Ve bilim adamlarının, uzmanların, böyle bir yapının, modelin tasar
lanması için katkıları muhakkak sağlanmalıdır. Ayrıca, bu Bakanlığımız, ikincil görünen 
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yönler bakımından da güçlendirilmeli ve lojistik ve maddî olanakları artırılmalıdır; ancak böyle 
güçlendirilmiş bir Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin yeni uluslararası yapıda seçkin bir konuma 
gelmesine katkıda bulunabilecektir. 

1980'lerde, özellikle ilk ANAP Htikümeti döneminde, Dışişleri Bakanlığının, dış politika
mızın belirlenmesinde ve dış ilişkilerimizin yürütülmesinde ikincil .bir role indirgenmeye çalı
şıldığı ve ilişkide olduğumuz ülkelerin, keyfî bir tutumla, âdeta öteki bakanlar arasında pay-
laştırıldığı hatırlanırsa -Libya'nın bir bakana, Suudi Arabistan'ın başka bir bakana bağlandı
ğı, daha dündü- şimdi belirtmeye çalışacağım noktanın önemi de ortaya çıkıyor. Dışişleri Ba
kanlığımızın dış ilişkilerimizin yürütülmesindeki eşgüdüm görevi, ilişkilerimizin karmaşıklaş
tığı bu dönemde daha da önem kazanmaktadır. O nedenle de dış işleriyle ilgili çalışmaların 
tümünün Dışişleri Bakanlığı tarafından yönlendirilmesi, bugün için daha da önemlidir. 

Bu konunun içinde belirtilmesi gereken bir başka nokta daha vardır. Çalışma ve Millî Sa
vunma gibi, dışarıda temsilci bulundurmasında işlevsel zorunluluk bulunan bakanlıkların dı
şındakilerin, çoğu kez, sınavla yeterliği belirlenmemiş elemanlarını yurt dışı misyonlarımızda 
görevlendirme eğilimlerine, artık son verilmelidir. Böyle uzmanların mutlaka görevlendirilme
si gerekiyorsa, bunların, mutlaka, Dışişleri Bakanlığımızda uygulanan düzeye uygun bir yeter
lik ve yabancı dil sınavından geçirilmesi gereklidir. Bunların hepsi de büyükelçilerin yöneti
minde olmalılar ki, dış çalışmalar, belli bir eşgüdüm içinde yapılabilsin. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dış politikada, üslubun, içerik kadar önemli olduğu
nu da belirtmeden geçemeyiz. Bunun için, özellikle 1980'li yıllarda Türkiye'yi yönetenlerin dış 
politikada yerleştirmeye çalıştıkları üslup ve anlayıştan hızla kurtulmamız gerekir. 12 Eylül ile 
başlayan bir anlayış, dış politikanın yürütülmesinin, kamuoyunun ve Parlamentonun deneti
minden uzak olması gerektiğini savunuyordu. Herhalde düşünülen şuydu: Dış politika tek el
den yürütülürse, bu konuda kimseye hesap verilmez; bu konu denetimden uzak tutulursa, ça
buk karar vermek, karar verme sürecini yaygınlaştırmamak ve böylece güç kazanmak müm
kün olur. Kısaca, herhalde, kamuoyunun susturulmuş olması ve Parlamentonun temsil yetene
ğinin bulunmayışıyla güçlenen bir veya birkaç kişi, ellerindeki sorumsuz yetkiyle yürütülen bir 
dış politikanın, ülkeyi daha güçlü kılacağını düşündüler. 

Oysa, aynı dönem içinde, bize karşı dış politikalarında, başkaları böyle davranmadılar. 
Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, sıklıkla, bizi yönetenlere dönüp, "niyetimiz, 
sizinle daha yakın işbirliği ve dayanışma; ama, ne var ki, Kongreye hesap vermek, yasama or
ganımızın onayını almak zorundayız" dediler. Böylece, farkına varmadan da olsa, bizi yöne
tenlere, güçlü bir ülkenin nasıl etkili bir dış politika yürüttüğü konusunda ders verdiler. Oysa, 
Amerikan yönetimi, bizimkilere dönüp bunu söylerken, bizi yönetenler, yerdikleri asker sö
zünden dönemeyerek, halkın seçilmiş temsilcilerinin hiçbir zaman razı olamayacağı ödünleri, 
Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan'a verdiler. 

12 Eylül döneminde, seçilmiş bir yasama organından yoksun, kamuoyu susturulmuş bir 
Türkiye'yi yönetenler, ülkeyi derin bir yalnızlığa mahkûm ettiler. 1983 ertesinde de, Türkiye'de 
demokrasinin temel eksiklikleri, yani yasak ve kısıtlamalarla oluşturulan yasama ve yürütme 
organları, 12 Eylül döneminin kendilerine kolaylıklar sağlayan kötü alışkanlıkların, dış politi
ka alanında da devam ettirdiler. Kararnamelerle ve buyruklarla ülkeyi yönetme alışkanlığı, dış 
politika alanında da kendisini gösterdi ve sorumlu ya da sorumsuz kişiler, ancak kahve sohbet
lerinde söylenebilecek sözlerle, devleti güç duruma düşürmeyi ve iki dudaklarının arasından 
çıkan buyruklarla, hiç kimseye hesap vermeyi akıllarından bile geçirmeden, dış ilişkilerimizi 
yönlendirmeyi sürdürdüler. Aynı kimsenin, devletin dış ilişkilerini kişiselleştirmek eğiliminde 
olduğu ve yetkisiz ve devleti temsil niteliği bulunmayan kimseler eliyle dış politika yürütülme
sine önayak olduğu görüldü. 
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Böyle bir anlayış, artık, bir daha hortlatılmamak üzere terk edilmelidir. Dış politikayı yap
mak ve yürütmekle görevli olan Türkiye Büyük Millet Meclisine hesap vermekle yükümlü olan, 
sorumlu yürütme organı, yani Hükümettir. Biz, bugünkü Hükümetimizin, Parlamento dene
timinde ve kamuoyunu bilgilendirerek yürütülecek bir dış politikanın ülkemizin gücüne güç 
katacağını gördüğünden eminiz; ancak, böyle bir anlayışın somut göstergelerini de Hükümet
ten beklemek hakkımızdır. 

örneğin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu, bir an önce, demokratik ül
keler parlamentolarındaki benzerlerinin yetki ve işlevleriyle donatılmalı, Hükümeti denetleme 
ve dış politikayı yönlendirme görevini yapabilir hale getirilmelidir. 

Unutmamalıdır ki, günümüzde, uluslararası ilişkiler, baş döndürücü bir hızla akıp git
mekte ve Meclis Genel Kurulumuzun, bu gelişmeleri değerlendirmeye, her zaman fırsatı olma
maktadır. Oysa, bütün parti gruplarının oranlı olarak temsil edildiği Dışişleri Komisyonu, her 
zaman, Dışişleri Bakanlığı tarafından bilgilendirilmeye ve dış politikayla ilgili önerilerini Hü
kümete aktarmaya hazırdır. Burada, Dışişleri Komisyonu olarak, Sayın Bakanımıza da, daha 
önce söz vermiş oldukları gibi, kendisinden bilgilenmek ve aydınlanmak üzere Komisyonumuza 
gelmesini beklediğimizi hatırlatmak istiyorum. Sayın Bakanın başlatacağı süreç, kendisinden 
sonra, Bakanlığının değerli mensuplarının katkılarıyla, sürdürülen bir gelenek haline gelmelidir. 

Sayın Başkan, tieğerli milletvekilleri; ülkemiz Türkiye, son dönemde, bağımsız devletler 
topluluğu içinde yer alan Türk cumhuriyetlerinin uluslararası alanda temsiliyle ilgili başarılı 
ve takdir edilmesi gereken katkılarda bulunmuştur. Türkiye, bu dost ve kardeş devletlerle iliş
kilerini geliştirerek, bir yandan, tarihsel ve kültürel yakınlık içinde olduğumuz bu uluslara ya
kınlaşmak, öte yandan da, çevresinde barış ve istikrara katkıda bulunmak amacındadır. 
Türkiye, laik ve demokratik devlet yapısı ve halkının yaratıcıhğıyla, Kafkasya ve Orta Asya'da 
yaşayan soydaşlarımıza, hem örnek hem de destek olabilecek güce sahiptir. 

Kardeş Azerbaycan'ın, son dönemde, toprak bütünlüğünü korumada içine düştüğü güç
lükler ve Azerî soydaşlarımızın, Yukarı Karabağ'da Ermeni çeteler tarafından soykırıma uğra
tılması, bizleri derinden yaralayan gelişmeler olmuştur. Taraflar arasında ateşkesin sağlanması 
ve çatışmanın açık bir Ermenistan-Azerbaycan savaşına dönmemesi için elinden geleni yapan 
Türkiye'nin, bundan sonra da, soruna kalıcı bir çözüm bulunması için katkılarını sürdürmesi 
gerekir. Ermenistan'ın da artık anlaması gereken, Türkiye ve öteki komşularıyla kalıcı ilişkiler 
kurabilmesinin yolunun, barışçı ve iyi niyetli politikalardan geçtiğidir. 

Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; halkların ulusal kimliklerine sahip çıkmalarının pek 
çok yerde desteklendiği bugünün dünyasında Kıbrıs Türk halkına karşı sergilenen kimi tutum
lar, bu tutumların sahiplerinin çifte standardını açıkça göstermektedir. Artık, Kıbrıs'ta kalıcı 
bir çözüm için yalnızca iki yol bulunduğunu herkes görmelidir: Ya eşitlik temeline dayalı bir 
biçimde, Adadaki iki devlet, halklarının da onayını alarak, aşamalı bir işbirliği içinde, bir fe
deral yapıya doğru yol alacaklar ya da bu iki devlet, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 
Kıbrıs Rum Devleti, ayrı iki ulusal birim olarak, uluslararası sistemdeki yerlerini alacaklardır 
ve dünya, onları, ayrı ayrı devletler olarak tanıyacaktır. 

Türkiye, çevresinde ve dünyada barış, işbirliği ve istikrar isteyen bir ülke. Türkiye'nin, yeni 
uluslararası yapılanma içinde, kendisine, seçkin ve yapıcı bir konum bulması mümkün ve gerek
lidir. Unutulmamalıdır ki, Türkiye, siyaset adamları, diplomatları ve bilim adamlarıyla, yeni bir 
dünya düzenine, yaratıcı ve yapıcı katkılarda bulunabilecek bir ülkedir, güçlü potansiyeli olan 
bir. ülkedir; böyle bir amaçla, geçmişine ve gücüne yaraşır bir dış politika yürütmesi gerekir. 
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Değerli milletvekilleri, gündemimizin önemli konularından birisi Karabağ. Bu konuyla il
gili, tarihî değerlendirmeleri de içeren, biraz daha geniş bir değerlendirme yapmak istiyorum. 

Azerbaycan, bir bölgenin adı... Bu bölgenin bütünü milattan önceki yıllarda uzun bir sü
re Pers egemenliğinde kalmış. Bölgenin , bir süre, Arapların yönetimine girmesiyle birlikte, 
7 nci yüzyılda, bölgede yaşayanların, Zerdüşt Dininden ayrılarak, Islamlaştığı görülüyor. Ar
dından, 11 inci yüzyılda bölgeye gelen Oğuz Türklerinin, bölgenin dilini Türkçeleştirdikleri ve 
burada tslamiyeti kabul ettikleri görülüyor. Bu da, Selçuklular dönemine rastlayan bir tarih 
bölümü. 13 üncü yüzyılda, Moğol istilası ve Moğolların ardılları olan İlhanlıların egemenliği 
başlıyor. İlhanlı egemenliğinin sona ermesiyle, Türkmenlerin devletleri olan Karakoyunlu ve 
Akkoyunluların egemenliği, aynı bölgede geçerli. 15 inci yüzyılda, Şirvan şahların Azerî Dev
leti ortaya çıkıyor. 16 nci yüzyılda kurulan Safevî egemenliği, 200 yıldan fazla sürecektir. 18 
inci yüzyıl ortalarında, 1750'de, Safevî egemenliğinin bitişi ve bugün Azerbaycan olarak anı
lan ve bir kısmı İran toprakları içinde olan bölgede, 8 hanlık kurulduğu görülür. Karabağ Hanlığı 
da, bunlardan biri olarak, 19 uncu yüzyıl başlarına kadar, bağımsızlığını sürdürür. Ruslar, 18 
inci yüzyılın sonlarından itibaren, Kuzey Karadeniz ve Kafkasya'da genişlemeye başlamışlar
dır; önce, Karabag'da dahil, bazı hanlıkları, 1800'lerin başlarında, himaye anlaşmalarıyla ken
dilerine bağlarlar; ardından da, öteki Azerî hanlıkları zorla ele geçirmeye çalışacaklardır. 

Rusların, Azerbaycan'ı ele geçirmelerinin önündeki temel engel, o gün için, İran'dır; ikin
ci engel ise, Azerbaycan'ı hiçbir zaman denetimi altına almamış olmasına rağmen, Osmanlı 
Devletidir. Ruslar, önce İran'ı yenilgiye uğratıp, bu devletle, 1828'de, Türkmençay Anlaşması
nı yapmış; ardından da, 1828 -1829 savaşında yendikleri Osmanlı Devletiyle Edirne Anlaşma
sını imzalamışlardır. Rusya'nın, İran Azerbaycan'ı dışında kalan Azerbaycan'a, yani bugünkü 
Azerbaycan'a hâkim olması böylece gerçekleşir. Birinci Dünya Savaşı sonunda, bölgeyi, İngi
lizler işgal edecek; bu arada, kurulan bağımsız Azerbaycan Devleti de, İngiliz üstünlüğüne gi
recekti. Bunun ardından, Sovyetlerin bölgeye hâkim olmalarıyla, Azerbaycan, bu devletin içinde 
bir cumhuriyet olacak ve Azerbaycan'ın içinde Karabağ ve Nahçıvan, birer özerk bölge konu
muna gireceklerdir. 

Karabag'da Ermeni varlığı da bugünlerde çok sık tartışılan bir konu. Ermeniler, 1978'de, 
Karabag'a gelişlerinin 150 nci yıldönümünü kutladılar; dolayısıyla, Ermenilerin kendileri, bu
günkü Ermenistan Cumhurbaşkanı Petrosyan'ı yalanlıyorlar. Petrosyan, son günlerde Batı ba
sınında ve Türk basınında çıkan beyanatlarında, Karabağ'ın, binlerce yıllık Ermeni toprağı ol
duğunu iddia ediyor. Bunun yalan olduğunu, Ermeniler, kendi kutlamalarıyla, 1978'de Kara
bag'a gelişlerinin 150 nci yılını kutlamalarıyla gösterdiler. 

Birinci Dünya Harbinin hemen sonrasında bir süre Azerbaycan'a hâkim olan İngilizler, 
burada yaptıkları çalışmalar sonunda, kaynaklarında, 1828 Türkmençay Anlaşmasının imza
lanmasından sonra Rusların, Ermenileri, Karabag'a yerleştirdiklerini belirtiyorlar. Yine İngiliz 
nüfus rakamlarına göre, 1919 yılında Karabag'da Azerî-Ermeni nüfus oranı, 3'e 2 Azerilerin 
lehine; ancak, bu durum, bugün tersine dönmüştür ve Ermeniler, bu bölgede çoğunluğu sağla
mış durumdadır. 

Karabağ'ın, aslında, adı bile Türkçe; Azerî toprağı olduğu, tartışılmaz bir gerçek ve Azerî 
toprağı olarak kalacağını vurgulamak da görevimizdir. Karşılıklı toprak alışverişi, ancak taraf
ların rızasıyla olabilir. 
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Karabağ bunalımının son dönemi, 1988 yılında başladı. Ermeniler, herhalde Sovyetler Bir
liğinin içine düştüğü durumdan ve soğuk savaş koşullarının ortadan kalkmaya yüz tutmasın
dan cesaret alarak, 1988 yılında Karabâğ'da gösteriler yapmaya ve Yukarı Karabağ'da bir Erriıeni-
Azerî çatışmasını tahrik etmeye başladılar. Bu olaylar sırasında, Ermenistan'da yaşayan Azeri
ler, soykırıma uğratıldılar ve göçe zorlandılar. Bunlardan büyük bir bölümü, 1992 yılı başında 
yeni bir Ermeni soykırımına sahne olan yukarı Karabağ'ın Hocalı kentine yerleştirilmişlerdi. 

1989 yılı başında, Azerbaycan Hükümeti, Yukarı Karabağ'ın özerk statüsünü kaldırdığını 
açıkladı; 1992 başında da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Muttalibov, bu bölgeyi, doğrudan doğ
ruya Cumhurbaşkanlığına bağladığını açıkladı ve bunun ardından, yeni bir Ermeni hareketi, 
Karabağ'ı sardı. 

Yukarı Karabağ, Azerbaycan sınırı içinde yer alan bir bölge olduğuna göre, öncelikle Azer
baycan Hükümetinin, burada düzeni sağlaması gerekliydi. Oysa, kendisine ait bir ordusu bu
lunmayan, kendi içinde bir bölünmüşlük yaşayan, devlet deneyimi kıt olan Azerbaycan, bura
da acze düştü. 

Unutulmamalı ki, Azerbaycan'da, Muttalibov'un geçtiğimiz günlerdeki istifasına kadar, 
eski komünist kadroların bir bölümü iktidardaydı. Oysa, bunların öteki eski komünistlerle çe
kişmeleri vardı, öte yandan, eski komünist kadroların tümünü karşısına alan bir halk cephesi 
de, -her ne kadar, şu anda eski komünist kadroların bir kısmıyla koalisyon halinde ise de- dü
zensizlik ve bölünmüşlüğe katkıda bulunmaktadır. Bu karşıtlık ve iktidar mücadelesi, eğer de
mokratik bir yapı içinde olsa, oturmuş bir devlet düzeni içinde yer alsa, herhalde böyle bir 
sonuç doğurmazdı; ancak, sanırım, Karabağ, büyük ölçüde, Azerbaycan'daki bu siyasal bö
lünmüşlük ve aczin kurbanı olmaktadır. 

Bugün Ermenistan, Karabağ için bağımsızlık sağlayıp, sonra, buradaki Ermeni çoğunlu
ğun isteği doğrultusunda, bölgeyi kendisine bağlamak niyetindedir. Bugün, Karabağ sorunu, 
açık bir Ermenistan-Azerbaycan savaşına dönüşmüş değildir; ancak, Ermenistan'ın, Yukarı Ka-
rabağ'daki Ermeni çetelerine yardım ettiği ve Batı'da bilinen Hıristiyanlık ve Ermeni diaspora-
sı da dikkate alınırsa; Batı'da, bilinen etmenler nedeniyle, bu gelişmelere, alabildiğine hoşgö
rüyle bakıldığı, bilinen bir sırdır. 

Ermenistan ve Azerbaycan, Bağımsız Devletler Topluluğu içinde yer alırken, başta 21 Aralık 
1991 tarihli Alma-Ata Anlaşması ve 14 Şubat 1992 tarihli Minsk Bildirisi olmak üzere, arala
rındaki anlaşmazlıkları barışçı yollarla çözme konusunda belgeler imzalamışlardır. 

Bağımsız Devletler Topluluğu ne kadar gevşek bir yapı olursa olsun, bu yapı içinde yer 
alan öteki devletlerin de, bu anlaşmazlığın giderilmesi için çaba göstermeleri gerekir. Oysa, 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in bir girişimi dışında, özellikle öteki cumhuriyetle
rin, Türk cumhuriyetlerinin, Bağımsız Devletler Topluluğu yapısı içinde anlamlı bir çabaya gi
riştikleri görülmedi. Bu nokta, kayda değer. Çünkü, Türk cumhuriyetleri arasında çekişme ve 
uyum noksanlığı olduğunu da gösteriyor. 

Anlaşmalarla ilgili olarak Türkiye'nin bu konuya ilgisi: Bölgeyle ilgili olabilecek ve Türk
iye'nin imzaladığı bağıtlardan, 2 Aralık 1920 tarihinde Ermenistan ile yapılan Gümrü Anlaş
ması, imzalanmış; ama, onaylanmadığı için, yürürlüğe girmemiştir. 

Sovyetler Birliğiyle imzalanan 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması, Karabağ'dan bahset
miyor; ancak, 3 üncü maddede, Nahcıvan'ın, koruyuculuk hakkını hiçbir zaman bir üçüncü 
devlete bırakmamak kaydıyla, Azerbaycan'ın koruyuculuğunda bir özerk bölge olduğu l 
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belirtiliyor. Türkiye'nin, 13 Ekim 1921'de, Kars'ta, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile 
imzaladığı antlaşmada, Moskova Antlaşması hükmü tekrarlanıyor. Dolayısıyla, Türkiye, Ka-
rabağ için değil, ama Nahcıvan için bir ahdî taahhüde girmiş bulunuyor. Yalnız, bu demek 
değildir ki, Kârabağ'a karşı sorumlu değiliz. Türkiye'nin ve bölgenin istikrarı, bölgedeki dev
letlerin toprak bütünlüğü ilkeleri açısından, Türkiye'nin, her zaman, Karabağ'la ilgili doğal 
müdahale hakkı vardır ve olmalıdır. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Türkiye'nin, Ermenistanla ilişkilerine gelince: Aslında, Ermenistan, 1921 Kars Antlaşma
sıyla, Türkiye'den toprak isteklerinden hukuken vazgeçmiştir. Ancak, buna rağmen Türkiye, 
Ermenistanla olan ilişkilerini geliştirmek için -yani, bu devlette diplomatik misyon açmak, bu 
devletle ticarî bağlar kurmak gibi- Ermenistan'dan, toprak isteklerini bıraktığına dair kesin 
bir resmî açıklama istemektedir. Neden? Çünkü, Ermenistan, hâlâr birtakım davranışları ve 
terör odaklarıyla bağlantıları dolayısıyla, bizde bir güven oluşturmamıştır ve iyi niyetleri pek 
açık değildir. Dolayısıyla, diplomatik ve iktisadî ilişkilerimizi geliştirebilmemiz, şu aşamada 
mümkün görünmüyor; hatta, Ermenistan'ın, diğer başka komşularımız gibi, ülkemizde terör 
yaratan bazı örgütlere kamp yeri ve destek verme politikalarına teşne olduğu da açıkça görülüyor. 

Bu arada, İslamcı geçinen bazı kökten dinci akımlarla yakın ilişkilere girdiği ve bu akım
larla Türkiye aleyhine işbirliği yapabileceği işaretlerini verdiğini de görüyoruz. Bunun örnekle
rinden birisi, Bakû'de Azerilerin protestolarına maruz kalan bir Müslüman devletin pozis
yonudur. 

Bu nedenle, daha başka pek çok nedenlerle ve özellikle Karabağ'daki son durum nedeniy
le, belki de, Türkiye Ermenistan'ı tanıma kararını askıya almak durumundadır. Bu, aslında, 
çitfe standart olmaz. Türkiye Cumhuriyeti, Bağımsız Devletler Topluluğuna dahil ve eski Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinden kalan bütün cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanıdı; başka 
gelişmiş ülkeler gibi çifte standart uygulamadı. Türkiye, aynı uygulamayı, Yugoslavya'da yap
tı. Batı Avrupa ülkeleri,'Hırvatistan ve Slovenya'yı tanıyıp, çifte standart uygulayarak, Saray-
bosna ve Makedonya'yı tanımazken, biz, hepsini tanıdık. Bu, aslında, Türkiye Cumhuriyeti
nin, son günlerdeki dışişleri politikasının önemli başarılarından biri ve dünyaya örnek olan 
başarılı çalışmalarından biri. 

Biz eğer, çifte standart uygulamayarak Ermenistan'ın bağımsızlığını tanımışken, şimdi ba
ğımsızlığım tanımayı askıya alırsak, Ermenistan'ın modern ve çağdaş bir devlet olmaktan çık
tığını göstereceğiz ve ona karşı çifte standart uygulamış duruma düşmeyeceğiz kanısındayım. 

M. VEHBİ DÎNÇERLER (Ankara) — Askıya alırsak yani... 
ALİ DİNÇER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, bu soruna ve benzer so

runlara yaklaşımı nasıl olmalıdır? 
Türkiye, bu sorunlara, öncelikle, istikrar ve barış isteyen bir bölge devleti olarak yaklaşı

yor; böyle yaklaşmaya devam etmelidir. Türkiye, tarihsel ve kültürel açıdan bize yakın olan 
insanlara, soydaşlarımıza, insan hakları açısından mağdur olmamaları için destek vermelidir; 
hem, de, gerekirse, bu desteği, Türkiye'nin de çıkarına olacak şekilde ve en etkin bir biçimde 
verebilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, kardeş devletlerden Azerbaycan'ın Karabağ sorununu anlatmaya 
çalıştım. Konunun önemine binaen, olaya, bir de salt Ermeniler açısından bir yaklaşım dene
mesi yapmak istiyorum: 
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Ermeniler ile Türkler, yüzlerce yıl barış içinde birlikte yaşadılar. Atalarımız, bu toprakla
ra geldiğinde, Ermeniler vardı. Atalarımız, Ermeniler ile yüzlerce yıl birlikte yaşarken, Erme
niler, ticarette, sanayide, devlet yönetiminde, sanatta, hemen her alanda, Türkler ile birlikte, 
uyum içinde, hatta Türklerden daha rahat yaşadılar. 

19 uncu yüzyılın sonlarında, Fransız, Rus ve îngiliz emperyalist güçleri, Amerikan misyo
nerlerinin de katkısıyla, Ermenileri kışkırttılar. Ermeniler, Trabzon'u, Orta Anadolu'yu, Çu
kurova'yı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu da içeren "Büyük Ermenistan" rüyasıyla örgüt
lendiler; aynı köyde, aynı kasabada beraber yaşadıkları, komşuları olan Türkleri Öldürmeye 
başladılar. Taşnak çeteleri, Türklere karşı soykırımı uygulamaya başladılar; hem de, Türkleri, 
çoluk çocuk, genç ihtiyar demeden öldürdüler. 

Osmanlı İmparatorluğunun, Birinci Dünya Savaşı belasıyla uğraştığı bir dönemde, kahpece 
arkadan vurarak, katlederek, Türkleri yok etmeye çalıştılar. Doğal olarak Türkler de, nefsi mü
dafaaya geçip, onlara karşı savaştılar ve öldürdüler. Ne oldu?; Yüzbinlerce Türk ve Ermeni 
öldü... Ermeniler, anayurtlarından koptular ve İran, Irak, Suriye, Lübnan, Fransa, Amerika 
gibi ülkelere göç etmek zorunda kaldılar. 

Yetmiş seksen yıl sonra, maalesef tarih tekerrür ediyor; Ermeniler, aynı hataya düşüyor
lar; Azeri kardeşlerimizi öldürüyorlar, katlediyorlar, soykırımı yapıyorlar; Fransızların belir
gin, geri kalan Hıristiyan dünyanın pasif desteğiyle, aynı hatayı yapıyorlar. 

Hatadan dönmezlerse ne olur? Yüzbinlerce Azerinin ve Ermeninin katilleri olurlar; Fran-
sızın, Amerikalının ve Ermeninin tüm aktif veya pasif kışkırtıcılarının da elleri kana bulanır; 
kararan vicdanlarının yükü artar. 

Türkiye'nin Karabağ'daki Ermeni rüyasına geçit veremeyeceğini, vermesinin mümkün ol
madığını ve bu işin, sonunda, yine en çok Ermenilere zarar vereceğini; özellikle Ermenistan'
daki, karabağ'daki ve dünyadaki bütün Ermenilere anlatmak durumundayız. 

Bugün 60 milyon nüfuslu Türkiye, yetmiş seksen yıl öncesinin harp vurgunu 12-13 mil
yonluk Türkiyesinden daha güçlüdür. Erzurumlu, Ağrılı, Karslı, Bitlisli, Vanlı, Sivaslı, Art
vinli, Trabzonlu, Adanalı; sözün özü, Anadolulu- Anadolu insanı, bizim insanımız, milletimiz-
şaşmaz sağduyusuyla, Karabağ'ı alan Ermenilerin, bu kez de, Batı Ermenistan olarak adlan
dırdıkları Anadolu topraklarına göz dikeceklerini, çok iyi görür çok iyi bilir. 

Böyle giderse, kardeş Azeri kanıyla elleri kanlı, gözlerini anlamsız ve saçma sapan Türk 
düşmanlığı ve kini bürümüş Ermenilere ve destekçilerine, yardakçılarına, Türkiye, gereken ce
vabı verir ve vermek durumundadır. Bir Türk Müslüman denizi içindeki Ermenistan adasın
dan, burunlarını bile çıkarmaları mümkün olmaz; Türkiye'nin, ne hava sahasını, ne karayolu
nu, ne de limanını kullanabilirler. Türkiye'deki hiçbir yönetim, bu konuda Ermenilere hoşgö
rü gösteremez. Nasıl, bütün baskılara rağmen, Kıbrıs davamızda ayak dirediysek, burada da 
aynısı olur. 

Türkiye, bölgedeki istikrarı, kendi bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü sağlamak için 
-diğer ülkelerin toprak bütünlüğünü de sağlamak için- bu bölgenin en etkin gücü olarak, her 
türlü önlemi alır ve almalıdır. 

Olan, bu arada kime olur -iyi anlatmak gerekir- yine, zavallı, günahsız insanlara olur, Er
menilere olur; Haçlı seferlerinden kalma tatmin edilmemiş hırsların, kursakta kalan hevesle
rin, emperyalist çıkarların yönlendirdiği ülkelere, toplumlara pek bir şey olmaz; eğer varsa, 
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belki vicdanları sızlar; ellerine bulanan Azerî, Ermeni kanından, belki vicdan azabı duyarlar. 
Ermenileri desteklemeyi bırakmadıkça, Ermenileri durdurmak için gerekenleri yapmadıkça, soy
kırımın, Azerileri katletmenin suç ortağı olacaklar. 

Aslında, bu suç ortaklığı, sadece Batı dünyası, Hıristiyan dünyası için geçerli değil; fırsat
tan istifade edip, Ermenistan'a destek veren güney komşumuzun da, Müslüman ülke olan bazı 
komşularımızın da, bu suça ortak olmaları söz konusu. Ben, olaylara bir de bu açıdan bakıp, 
Ermenilerin, elden geldiği kadar uyarılması gerektiğini vurgulamak istedim. 

Pek olası değil; ama, varsayalım ki, Ermeniler, doğruyu, gerçeği gördüler... O zaman ne 
olur? Milletimiz, büyüktür, affedicidir, hoşgörülüdür, bugün Türkiye'de yaşayan Ermeni kö
kenli yurttaşlarımızla nasıl barış ve dayanışma içinde kardeşçe yaşıyorsak, Ermenistan'daki ve 
dünyanın başka yerlerindeki Ermenilerle de barış içinde yaşayabiliriz; kavga yerine, gerekirse, 
anlaşırsak, işbirliği de yapabiliriz. Aksi halde -tekrar vurgulamak istiyorum- Türkiye, en ka
rarlı, en etkin müdahaleyi yapıp, sağırların bile duyacağı, körlerin bile göreceği şekilde sorunu 
çözmek zorunda kalacaktır. Biz, bu Parlamentonun üyeleri olarak, böyle bir durumla da karşı 
karşıya gelebileceğimizi, şimdiden düşünmek durumundayız. 

Değerli milletvekilleri, konunun önemine binaen Azerbaycan üzerinde fazla durdum; fa
kat, bizim Azerbaycan olayından almamız gereken bir ders var: Orta Asya'daki, Kafkasya'da-
ki diğer kardeş devletler de benzer sorunlarla karşı karşıya; ileride belki kendi aralarında, bir
birleriyle kapışacaklar; Ermeni-Azeri çatışması gibi çatışmalar, kardeş iki Türk devleti arasın
da da olabilir. Bütün bunları şimdiden görüp, önlemekle ilgili çabaları göstermek de, önce 
Türkiye'ye düşüyor. Bu nedenle, Orta Asya ve Türk kökenli cumhuriyetlerle ilişkilerimizi de
ğerlendirmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sovyet cumhuriyetleri, kendi aralarında, zenginlik açısından üç ana 
gruba ayrılmaktadırlar. Birinci grupta, ulusal gelire göre ortalamada daha yukarıda olan Rus
ya Federasyonu var. Görülüyor ki, Sovyet Sosyalist Cumuriyetler Birliğinin varlığı sırasında, 
çekirdek imparatorluk devleti olmanın avantajını kullanmış Rusya Federasyonu; hepsinden yük
sek gelir düzeyine sahip. İkinci grupta, ulusal gelirden hemen hemen eşit düzeyde yararlanan 
Baltık cumhuriyetleri, Ukrayna, Beyaz Rusya, Gürcistan ve Ermenistan var. Bu ikinci grupta 
bile bir tek Türk cumhuriyeti, Müslüman cumhuriyet yok. Üçüncü grupta, bizimkiler var; ulu
sal gelir ortalamasının, ancak yarısından yararlanabilen fakirler grubu, Orta Asya ve Türk kö
kenli cumhuriyetler.. . • 

Bizi öncelikle ilgilendiren Türk cumhuriyetlerini, monokültürel ve Rusya Federasyonuna 
aşırı bağlı sosyo-ekonomik yapılarıyla, zor günler beklemekte... Bu ülkelerin kendi parası, posta 
pulu, iletişim sistemi, orduları, güvenlik kuvvetleri, gümrük teşkilatları, elçilikleri, konsolos
lukları, kısacası, doğru dürüst devlet mekanizmaları yok. 

Merkezî kumanda ekonomisiyle, en büyükleri olan Özbekistan'a, Moskova'dan, sen pa
muk üreteceksin demişler; yılda 5 milyon ton pamuk üretiyor; ama, tekstil endüstrisi yok, ip
lik fabrikası yok, bez fabrikası yok, konfeksiyon endüstrisi yok; pamuğunu, nereye, nasıl sata
cağını öğrenmemiş; monokültürel bir tarım politikasına mahkûm edilmiş. Diğerleri de benzer 
durumda.'.. Rusya Federasyonu, diyelim ki, 100 milyar ruble basıp piyasaya sürdü. Ne yapa
caklar? Yapacakları bir şey yok şimdilik; bu fazla paranın enflasyonist yükünü üstlenmek du
rumunda kalacaklar. 
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Bu kardeş ülkelerin, elbette balık yemelerini sağlamak durumundayız; fakat, bu kardeş 
ülkelerin, önce balık tutmayı öğrenmelerine, ayakta durabilmelerine yardım etmek duru
mundayız. 

Bu işi, üç alanda geliştirmeliyiz. Birinci alan, siyasî alandır. Kendi aralarında ve komşula
rıyla uyumlu ve kalıcı barış ortamının korunmasına titizlik göstermek durumundayız. Özgür
lükçü, çoğulcu, demokratik, laik sivil toplum yapısını kurabilmelerine yardımcı olmak görevi
mizdir. Gerçek anlamda siyasî partilerin kuruluşuna hepimiz yardımcı olmak durumundayız. 
Hangi eğilimde, hangi ideolojide olursa olsun, demokrasiyi kabul etmek kaydıyla, siyasî parti-
lileşme ihtiyacı var. 

Bugün, bu ülkelerin hiçbirisinde, doğru dürüst bir parti yok. 200 milyona yakın nüfusu 
olan Rusya Federasyonunda bile, mecliste 14 grup var; en büyüğünün, 90 bin civarında üyesi var. 

Parti yorgunu olmuş orada insanlar. Partiye benzer 640 kuruluş, resmen kaydını yaptır
mış. tktidar partisi yok, muhalefet partisi yok; partilere dayalı parlamenter sistem, henüz ça
lışmıyor. 

Bizim kardeş cumhuriyetlerde de sorun bu. Kazakistan'a bakıyorsunuz, 300-400 tane, ay
rı ayrı siyasî grup var. Başka yerlere de öyle... Daha önce anlattığım, Azerbaycan'da da temel 
sorun, bu dağınıklık. 

Bunun giderilmesi içirt, belki de, Türkiye'deki siyasî partilere, ayrı ayrı görevler düşüyor. 
Bu konuda, üyesi olduğumuz uluslararası siyasî örgütleri de, o örgütlerin fonlarını, vakıfları
nı, kadrolarını da, belki harekete geçirmekte büyük yarar var. örneğin, Almanya'daki Konrad 
Adenaur Vakfı olsun, Friedrich Ebert Vakfı olsun, kaynaklarıyla, bu ülkelerde partilileşme ola
yına katkıda bulunacak programları -bizim inisiyatifimizle, bizim yönlendirmemizle- hazırla
yabilirler, uygulayabilirler. 

İkinci alan, kültürel alandır; yani, ortak kültürel değerlere sahip toplumlar olarak, dün
yada, daha büyük, daha renkli, daha etkin bir ses ve görünürlük kazanarak, hem evrensel kül
tür değerlerine ulaşmada işbirliği ve dayanışma sağlamak hem de bu değerlerin oluşmasına 
doğrudan katkıda bulunabilecek, laik, demokratik devlet yapılarıyla, güçlü bir kültürel, eko
nomik, siyasî konuma gelmektir. En etkin olmamız gereken alanlardan biri bu. Belki de, para
sal açıdan, fazla kaynağa ihtiyaç olmadığı için, ilk planda yoğun bir şekilde uygulanması gere
ken projeler, kültürel alanda olmak durumunda. 

En zor alan, ekonomik alandır. Türkiye, bölgesel ve ekonomik işbirliği çabalarının gelişti
rilmesinde, gerek Uzak Asya'dan -bölgede yer almak isteyecek olan- Japonya ve civarı kökenli 
girişimlerde, gerekse Avrupa, Amerika kökenli girişimlerde etkin rol almalı ve onlarla birlikte 
çalışacak, vazgeçilmez ortak olacak duruma gelmelidir. 

Bu kardeş ülkelerde, öncelikle etkin bir banka sistemini oluşturmak gerekir. Bankacı, fi
nansmana, yatırım projesi, ihracatçı ve ithalatçı gibi nitelikli elemanlardan oluşan güçlü bir 
görev gücü (task force) oluşturup, belli bazı cumhuriyetlerde pilot çalışmalarla, bir an evvel 
işe başlamak gerekiyor. 

BAŞKAN — Sayın Dinçer, sürenizi 10 dakika aştınız, toparlamanızı rica ediyorum. 
ALt DİNÇER (Devamla) — Peki efendim. 
Bizim, Eximbanka benzer bir kuruluşla, bu ülkelerin acil ithalat ihtiyaçlarını karşılayacak 

bir kredi sistemi kurmamız gerekiyor. 
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Var olan sinaî tesisleri ayağa kaldıracak, modernize edecek, yeni yatırımları finanse edip 
yönlendirecek, Dünya Bankası sistemine benzer bir sistemi kurmada öncülük yapmalıyız. 

Özbekistan'ın pamuğu, Türkmenistan'ın doğalgazı, Azerbaycan'ın petrolü gibi, özellikle 
ana ürünlerini dünyaya pazarlamalarını, dünya piyasalarını tanımalarını sağlayacak bir sistem 
kurulmalıdır. 

Kendi devlet yapılarını kurmaktan, ekonomilerine çekidüzen vermelerine kadar, bu kar
deş ülkelere, Avrupa, Pasifik ve Amerika gibi üç ana güç odağında, katkı sağlayacak çabaları 
göstermek de bizim görevimizdir. Sosyoekonomik sıkıntıların, yıkıntıların olması halinde, bu 
kardeş toplumlar totaliter yapılardan veya kökten dinci geri rejimlerden, modellerden medet 
ummak durumunda kalabilirler. Bu da, bölgemiz için, dünya için, Türklük dünyası için, in
sanlık için kayıp olur, çok büyük bir ayıp olur ve bu ayıbı en ağır bir şekilde biz paylaşırız. 

Değerli milletvekilleri, sabrınızı taşırdım, ama birkaç konuyla ilgili de görüşlerimizi açık
layıp, sonlandıracağım. 

Dışişleri Bakanlığımızın yapılanması, ihtiyaçlarıyla ilgili iki konuya değinmek istiyorum. 
Benden önceki arkadaşlarımızın vurguladığı israf konusunda görüş birliği içindeyim. İs

raf yanlış, bu tamam; ama Türkiye, büyük bir ülke. Büyük ülke olmanın özelliklerine göre ras
yonel büyüklükte düşünmeli ve Dışişleri Bakanlığına da bu şekilde yön vermeli. 

Dışişleri Bakanlığımızın, nitelikli, değerli bir kadrosu var. 700 civarındaki meslek memu
ruyla, en az 1 000 diplorhatin yapabileceğini yapmaya çalışıyorlar ve başarıyorlar da. 

Bence, Dışişleri Bakanlığına yeni kadrolar, imkânlar verilmelidir; Türkiye'nin büyüklüğü
ne uygun, en az 1 000 diplomatın olduğu, zengin, etkin, güçlü bir kadro oluşturulmalıdır. Bu
nun için de, Dışişleri Bakanlığındaki akademi güçlendirilmeli, daha geniş kadrolara^eğitim ve
recek hale getirilmelidir. 

* Dışişleri Bakanlığının, pek çok sorununun yanında, bir başka sorunu var: Lojmanı olma
yan tek bakanlık, Dışişleri Bakanlığıdır. Halbuki, lojmana en fazla ihtiyacı olan bakanlık, Dı
şişleri Bakanlığıdır. Çünkü, Dışişleri Bakanlığının elemanları, dönüşümlü, münavebeli olarak, 
zaman zaman Türkiye'de merkezde kalıyorlar, merkezde çalışıyorlar; zaman zaman da yurt 
dışı görevlere gidiyorlar; her gelişlerinde gidişlerinde yeniden ev bulmak, kiralamak, ev düz
mek zorunda kalıyorlar. 

Dışişleri Bakanlığının, diğer bakanlıklar gibi lojmanları olmalıdır. Genç, yeni elemanları 
ancak bu şekilde alabilir. Onlar için oluşturulacak stütyo tipi daireler, çalışma yaşamlarının 
ilk yıllarında, onların ihtiyaçlarını karşılar; fakat diğer diplomatlarımız için prestijlerine uy
gun lojmanlar yapılmalıdır; hem de bu lojmanlar, özel siteler halinde düzenlenmeli, tenis kort-
larıyla, yüzme havuzlarıyla, konuklarını ağırlayabilecekleri dört dörtlük sosyal tesisleriyle ya
pılmalıdır. Böyle olmalı ki, bizim diplomatlarımız, başka diplomatların karşısında, bizim Dı
şişleri Bakanlığımız, başkalarının karşısında boynu eğik durumda olmasın, başı dik olsun. 

Değerli milletvekilleri, konuşmama son verirken, ülkemiz için, ulusumuz için, Türkiye-
miz için en iyi dileklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum ve hepinize yürekten sevgilerimi, saygı
larımı sunuyorum. (SHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır. Şimdi, şahsı adına, le
hinde Tokat Milletvekili Sayın Ahmet özdemir'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın özdemir. 
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Malumu âliniz, süreniz 10 dakikadır. 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığı

nın bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Dünyadaki gelişmeler ışığında, Türkiye'nin dünya üzerindeki jeopolitik durumuna bakıl
dığında, Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Orta Asya ilişkilerinin güç odağı olan merkez bir ül
ke konumundadır. Sovyetler Birliğindeki Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanma
sıyla, dünya ülkeleri, Türk topluluklarının mevcudiyetini kabul etmek durumunda kalmışlar
dır. Bu noktada iç politikamız da önemli gelişmelere sahne almaktadır. Bundan kırk, elli yıl 
önce Türkiye dışında da Türkler vardı... 

Bulundukları ülkelerde insanca yaşamaları gerekmektedir, insanca yaşamaları için her türlü 
gayret sarfedilmelidir diye bu noktada çalışan insanları, bu düşünceye sahip olan insanları ta
butluklara koyan, ırkçı ve kavimcilikle suçlayan zihniyetlerin, hatta 1978'lerde "Esir Türkleri 
Kurtarma Ordusu" adı altında uydurma bir örgütten dolayı ülkücü ve milliyetçileri yargılayan 
zihniyetlerin, bugün dış Türkler meselesinde tek bir yumruk, tek bir vücut haline gelmesi biz
leri son derece memnun etmektedir. Milliyetçi Çalışma Partisi olarak, fikirlerimizin, kırk, elli 
yıl sonra da olsa, gerçekleşmesi memnuniyet verici bir durumdur. 

Bağımsızlıklarını ilan eden, Cumhuriyetlerle Hükümetimiz arasında başlatılan diyalogun 
memnuniyet verici olduğunu ifade ediyorum. Ancak, Karabağ konusunda izlenen politikanın, 
geç kalmış bir politika olduğunu; Ermenilerin, Karabağ'da başlattıkları katliamın akabinde, 
Türkiye'nin, gereğini yapması gerektiğine inanıyorum. 

Türkiye, Türk Cumhuriyetleriyle olan ilişkilerini belirli bir plan ve program dahilinde, uzun 
vadeli hedefleri göz önünde tutarak yürütmelidir; oralara, siyasî, iktisadî, mühendislik ve ben
zeri konularda öncülük yapacak ilim adamları, uzmanlar göndermesi, araştırma ye planlama
lar yapması gerekmektedir. Bu konuda, öğrenci değişimi, din adamlarının gönderilmesi gibi, 
daha hassasiyet gösterilmesinin gerektiği kanaatindeyim. 

Bu araştırma ve planlamalar, her cumhuriyetin özellikleri göz önüne alınarak yapılmalıdır. 
Türkiye'nin, Türk dünyasıyla olan ilişkilerinde, önündeki en büyük engel, ülkemizin do

ğusunda "Büyük Ermenistan Devleti" kurulması çabalarıdır. 
Ülkemizin doğusunda, bugünkü Ermenistan Devletine kadar uzanacak bir "Büyük Er

menistan Devleti" nin kurulması, Türkiye'nin, Türk Cumhuriyetleriyle olan ilişkilerini kese
cek, dolayısıyla siyasî ve ekonomik ilişkilerde büyük problemler ortaya çıkaracaktır. Hatırla
nacağı üzere, 1980 öncesi "ASALA örgütü" adı altında, dış diplomatlarımızı katleden ASA-
LA'nın 1980'den sonra PKK örgütüyle işbirliği yaptığı ve Güneydoğu Anadolumuzda yakala
nan teröristlerin büyük bir kısmının da Ermeni olduğunun yetkililer tarafından açıklandığını 
hepimiz müşahede ediyoruz. > • 

« 
Burada, terör olaylarının arkasında, Ermeniler ve "Büyük Ermenistan Devleti" hayalî yat

maktadır. 
Türk dış politikasını yönlendirenlerin temel görevi, gelişen dünya olayları karşısında 

Türkiye'nin ve Türklüğün menfaatlarını gözetmek ve menfaatımıza hizmet edecek olayları muh
telif yol ve usuller yaratıp, dünya siyasetinin gündemine sokabilmektir. Bu da, ancak yüksek 
vatan sevgisi ve profesyonel idarecilerle mümkün olabilir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün Türkiye ile Yunanistan arasında, başta Batı Trakya 
Türkleri, Ege adalarının silahlandırılması, karasuları, kıta sahanlığı, hava sahası, FIR hattı, 
Eğedeki arama ve kurtarma bölgeleri ve Kıbrıs konusu olmak üzere, 14 ihtilaf konusu mevcuttur. 

Bu ihtilafların yanında, Yunanistan, PKK terörünü bütün gücüyle desteklemektedir. 
Yunan istihbaratı, gerek Yunanistan'da, gerek Bekaa "Vadisinde, gerekse Kuzey Irak'ta PKK 

örgütüne her türlü maddî ve manevî desteği sağlamaktadır. 
Yunan politikasının hedefi, Türkiye'deki PKK terörünü genel ayaklanmaya dönüştürebil-

mek ve yukahda saydığım ihtilaf konularıyla Kıbrıs'ı kendi lehine çözümleyebilmektir. Bu ih
tilafların çözümünde, Hükümetin daha aktif ve tutarlı bir politika sayesinde netice alacağım 
ümit etmekteyim. > 

Yugoslavya'da meydana gelen olaylar neticesi bağımsızlıklarını kazanan Makedonya ve Bos
na - Hersek'in tanınmasını olumlu bir dış politika olarak görüyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, coğrafî konumu, inanç ve tarihî özellikleri 
itibariyle, Ortadoğu'da lider olma imkânlarına sahiptir; ama, bu imkânları yeteri kadar değer
lendirdiğimizi söyleyemeyiz. 

Ortadoğuyla olan ilişkilerimizde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri paralelinde bir po
litika belirlememiz, millî çıkarlarımız açısından yanlış bir tutumdur. 

Daha cesur ve daha atak bir politika takip etmemiz zorunlu bir hal almıştır. 
Ortadoğuyu yıllardır sömüren ülkeler, bu bölgede demokrasinin yerleşmesini istememiş

lerdir. İnsan haklan şampiyonluğu yapanlar, bu bölgede insan haklan ihlalleri yapmışlar, sırf 
kendi emperyalist emellerinin gerçekleşmesi doğrultusunda, bölgede istikrarın yerleşmesini en
gellemişlerdir. 

Ortadoğu, dünyanın en zengin bölgelerinden birisidir. Bunun içindir ki, bu bölgede kan 
ve gözyaşı eksik olmamaktadır. Türkiye, yanı başındaki bu bölgeye seyirci durumunda kalma
malı, yönlendirici politikalar üretmelidir. Bu noktada, Türkiye, Suriye'ye karşı daha kesin ta
vır takınmalıdır. Suriye, ülkemizin iç istikrarını bozmaya yönelik faaliyetlerin karargâhı duru
mundadır. 

Yine, Ortadoğuda süper güç olma gayretinde olan tsrail'in liderliğini engelleyici politika
lar takip etmek, ülkemiz ve bölgemiz menfaatine olacaktır. 

Türkiye, Irak'ta bulunan Türkmenlerin haklarım her platformda aramalıdır. Ülkemizi ta
rihî bir vebal altına sokan Iraklı Türkmenlerin sınır dışı edilmesi uygulamasına derhal son ve
rilmeli, Türkmenlere karşı uzun yıllar süren ilgisizlik ve sahipsizlik terk edilmelidir. 

Dış politikada millî hedefler tespit eden, uzun vadeli millî çıkarlanmızı gözeten, daha ak
tif ve dışa bağımlılığı azaltan bir dış politika ümit ediyor, 1992 yılı Dışişleri bütçesinin hayırlı 
ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özdemir, teşekkür ederim. * 
Bütçe üzerinde şahsı adına, aleyhinde konuşmak üzere, Kayseri Milletvekili Sayın Aykut 

Edibali, buyurun. 
AYKUT EDİBALÎ (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 10 dakika içerisinde, 

son derece önemli saydığım dış politika konularını ve bu konular üzerindeki görüşlerimizi arza 
çalışacağım. Tabiatıyla, bu 10 dakika içerisinde bir millî mutabakat denemesi herhalde çok 
eksik kalacaktır. 
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BAŞKAN — Sayın Edibali, affedersiniz, zatıâlinizden önceki değerli sözcülerin bazıları 
10-12 dakika kadar süre aşımına yol açtığı için, zatıâlinize de, bir genel başkan olarak, lüzum 
gördüğünüz takdirde, aynı toleransı gösterebilirim. 

Devam buyurun. 
AYKUT EDİBALİ (Devamla) — Çok teşekkür ederim efendim, sağolasınız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dış politikamızın temel prensipleri üzerinde bir millî 
mutabakat denemesi için huzurunuzdayım, önce, Türkiye'nin çok ciddî problemlerle karşı kar
şıya bulunduğunu ifade etmeliyim. Türkiye'nin karşılaştığı temel problem, Türkiye'de Sevr'in 
hortlatılmasıdır. Türkiye, yapmış olduğu Lozan'la, Sevr'i yırtıp attığı inancındadır. Acaba gerçek 
böyle midir? .,.-• 

Değerli milletvekilleri, son Osmanlı Mebusan Meclisinin ve Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin, İstiklâl Savaşım idare ederken, içeride ve dışarıda ilan ettiği sınırlar, Misakı Millî sınırla
rıdır. Keza, o meclisin yönettiği ve zaferle sonuçlandırdığı İstiklâl Savaşımızın ilan ettiği birta
kım ilkeler vardır. Bunları yeniden gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. 

Türkiye, bunları şu an hatırlamak mevkiindedir. Hep beraber soralım: Acaba 12 ada, Mi
sakı Millî sınırları içinde miydi; güneydeki sınırımız Musul ve Kerkük'ü ihtiva etmiyor muydu? 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin karşı karşıya kalmış olduğu problemlerin kangrenleş
mesinde başlıca etken, yıllardır, hatta asırlardır sürüp gitmekte bulunan bir şark meselesidir. 
Buna "Üç B Planı" diyebilirsiniz, "Yedi B Planı" diyebilirsiniz... 

Değerli milletvekilleri, Sevr, daha dün Türkiye'yi parçalamak için ortaya konmuş; ama 
ne yazık ki, unutulmamış olan bir belgedir. 

Huzurunuzda rahmetli İnönü'nün şahadetini getirmek istiyorum. Lozan müzakerelerin
den sonra Lord Curzon'la yaptığı görüşmede Rahmetli İnönü diyordu ki: "Siz, Lozan müza
kereleri esnasında bizim bütün taleplerimizi geri çevirdiniz; ama yarın, pek yakın bir süre içerir 
sinde, siz, harap olmuş bir ülkeyi imar mecburiyetini duyarak bize geleceksiniz ve bizden para 
isteyeceksiniz. Biz, sizin kabul etmediğiniz bütün iddialarımızı o gün masaya sereceğiz." 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan yıllar sonra, Türkiye'nin girmiş olduğu her eko
nomik sıkıntıda, sanayinin girmiş olduğu her darboğazda, bu Sevr hatırası, Sevr engeli karşı-

' miza dikilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, tarih yalan söylemez, Sevr'i kimse unutamaz. Türkiye'nin, en azından 

iki - ikibuçuk asır boyunca nasıl parçalanacağına, Türkiye'nin bu parçaları üzerinde hangi va-
sal devletlerin kurulacağına, nasıl sömürgeleştirileceğine ait itiraz kabul edilmeyecek belgeler 
neşredilmiştir. Batının en ileri gelen politikacıları, bilim adamları ve felsefecileri tarafından or
taya konmuş müzakere edilmiş; Batının ve Rusya'nın onayından geçmiş, müzakerelere konu 
olmuş yüzlerce planları vardır. Bu planların tümü "Şark Meselesi" adı altında toplanmıştır. 
Venedik menbalarında da Şark meselesi var, İngiltere'nin hazinei evrakında da Şark meselesi var... 

Değerli milletvekilleri, bugün karşı karşıya bulunduğumuz pek çok meselede, Mustafa Ke
mal'in de itirafıyla, "Batının ilerlemesi, Türkiye'nin felaketi olmuştur" cümlesiyle özetlenebi
lecek bir tarih hakikatinden bahsediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir İngiliz vesikasına göre -bundan 60 sene evvel Londra'ya çekilmiş-
o zamanki İngiliz Büyükelçisinin kaydı şu: "Şu an Kürt meselesini kurcalamanın sırası değil. 
Yarın, lazım geldiği zaman alevleyeceğiz" demektedir. 
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Gene Sevr'e dönüyorum: Sevr, doğu sınırlarımızda bir Ermeni devleti ve hemen onun al
tında, yaşama kabiliyeti olmayan bir Kürt devleti tasavvur ediyordu. 

Bir İstiklal Savaşı yapıldı ve bu İstiklal Savaşı, bu ülkede sadece Türklerin değil, Kürtle
rin, Çerkezlerin, Arnavutların beraber öldükleri ve gömüldükleri bir savaş oldu. Dolayısıyla, 
Sevr'i kimsenin hortlatmasına, herhalde bu ülke izin vermeyecektir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, batısıyla, doğusuyla, kuşatılmış bir ülkedir. Batıdan 12 
Ada yoluyla; güneyden, Suriye, Irak, İran... Münasebetlerimizin pek de dostane olmadığı bu 
ülkeler hatırlansın... Doğuda bir Ermeni meselesi var ve bu Ermeni devleti, Türkiye'nin Asya 
ile bağlantısını kesmek için, 1,5 asır evvel uydurulmuş, icat edilmiş bir devlettir. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşımız, Ermenilerin belli bir tarihte Karabağ'a geldik
lerini söylüyor. Dikkat buyurulsun; biz, koskoca bir imparatorluğu elimizden çıkarırken, Bal
kanlar Türk müydü, Rum muydu, Bulgar mıydı? Belgelerle ve rakamlar sabit ki, Yunanistan'
da da, Bulgaristan'da da Müslüman ekseriyeti vardır, bugünkü topraklar, pek çok Müslüma-
nın, pek çok Türk'ün gözleri önünde, bir süre evvel yaşadığımız Bulgaristan faciasında olduğu 
gibi, tehciriyle, katliamıyla, boşoltılmasıyla, Batı emperyalistlerinin etkisi altına girecek vasal 
devletler icadı için yapılmış kanlı birer operasyon olmuştur; yani Şark meselesi işletilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, burada, Türkiye'yi kuşatma altına alan Sevr'i hâlâ devam ettirmek 
isteyenlerin çabalarından bahsettim. 

İçeride de, dışarıda da Müslüman Türk Milletinin aleyhine işleyen bu meşum plan, Türk 
Devletinin ilerlemesi, gelişmesi, bütünleşmesi ve yücelmesini sürekli engellemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevi, Birinci Meclisin üstlendiği büyük ve yüce görev 
gibi gerçekleştirilmesi mutlaka lazım olan yeni uyanışı, Türkiye'nin ikinci Kuvayı Milliyesini 
organize etmek ve bu medeniyet savaşından Türkiye'yi muzaffer olarak çıkarmaktır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin elinde maddî ve manevî imkânlar var... Konuşmama, 
Kafkasya, Azerbaycan konusuyla devam etmek istiyorum; ondan sonra, Türk cumhuriyetleri 
konusundaki düşüncelerimi arza çalışacağım. Hepsi için geçerli olan bir değeri ifade etmek 
istiyorum. Bu konunun müzakeresi esnasında değerli hatiplerimizi dinledim. Kafkasya'da ve 
Türkistan'da -isim vereyim- iran'ın ve Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin manevî ortamından is
tifade edeceğini; Türkiye'nin, Kafkaslar'da, Orta Asya'da yapayalnız kalacağını; Orta Asya'-
daki Türk cumhuriyetlerinin, Kafkasya'daki Azerbaycan'ın, ortaçağ karanlığına düşme ihti
mali bulunan İran veya Suudi Arabistan'ın etkisine girmesinden korkuyla, dehşetle bahsettik
lerini gördüm. 

Değerli milletvekilleri, hiçbir hayale yer bırakmaksızın ifade etmek isterim ki, Türkiye, 
Türk devletlerinde de, Kafkasya'da da haklarını savunabilir. Bunun için Türkiye'nin, yıllar bo
yu Türkiye'de devam etmiş ve halkın yaka silktiği, hâlâ kalıntıları türban hadisesinde görülen 
bir din düşmanı laikliğe sığınma mecburiyeti yoktur. Türkiye istiklal Savaşında ispat ettiği ve 
gördüğü yolu izlemelidir. İnsanların en kutsal, en değerli, en büyük gücünü, yanlış bir şekilde 
kullanması mümkün olan insanların eline neden bırakalım? Türkiye, insanların manevî kurtu
luş alanında havluyu İran'a veya Suudi Arabistan'a neden terk ve teslim etsin? Türkiye, 
1 4Q0 seneden beri yaşatmış olduğu dinî ve manevî hayatıyla ayıplanacak bir şey mi yapmıştır? 
Hayır. Biz, Türkistan'ı da, bütün dünyayı da bu samimî dindar insan kadrosuyla yeniden fet
hedebiliriz; çünkü, hepsinin inançları temizdir, doğrudur; hiçbiri, din istismarı peşinde değil
dir ve bunun şahidi de Mustafa Kemal'dir. İstiklal Savaşında, köylere, İstiklal Savaşını 
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anlatmak için göndermiş olduğu hocalar için Atatürk'ün yanındaki bazı arkadaşları, Mustafa 
Kemal'e, "Sen, Arapça konuşan insanları gönderiyorsun" derler, buna karşılık Mustafa Ke
mal'in cevabı çok aydınlıktır ve istikamet vericidir: "Evet, bu hocalar Arapça okuyorlar ama, 
Türkçe düşünüyorlar" der. 

Olayın derinliklerine girmek istemiyorum; Türkiye bu alanda güçlüdür, kuvvetlidir. 
Düşününüz; Türk bölgelerinde ve Türkistan diyarlarında hangi akaid mezhebi vardır, hangi 

amelî mezhep yaygındır? 

Değerli milletvekilleri, Türk dünyasına has tslamt bir anlayış şekillenmiştir. Camisi ile du
ası ile oturuşu ile Türk Müslümanı mümtazdır. Dolayısıyla, bunun bir tek çaresi vardır; teklif 
edeceğimiz, üzerinde duracağımız bir misakın sağlanmasıyla birlikte, Türk insanına din ve vicdan 
alanında, düşünce ve ibadet alanında, düşündüklerini, anlatma, yayma ve eğitme alanında hür
riyetleri getirin, ne Türkistan'da, ne Kafkasya'da Türk Milletinin menfaatlerini zarara soka
cak, ortadan kaldıracak hiçbir gelişme görülemez. "Bu Meclis, bu milletin millî ve manevî uya
nışını da sağlamak ve yönetmekle görevlidir" diyorum. 

İzninizle dil konusuna geçmek istiyorum: Türk dünyasının asırlar boyu biriktirmiş oldu
ğu en büyük hazinelerden biri Türk Dilidir. Ama, aradan asırlar geçmiş, değişik şiveler, lehçe
ler ayrı bir dil haline gelmiş, her birine emperyalist güçler alfabe yapmış, bunların bir büyük 
medeniyetin parçası, bir büyük milletin mahsulü olduğu unutulmuştur. Evet, şu an Türkis
tan'da buna benzer hadiselerle karşı karşıya kalabiliriz; Türkiye, bir Özbekistan'ın, bir Tataris-
tan'ın, bir Azerbaycan'ın, Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermelidir, göste
rebilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, bundan sonra, karışık olarak, Kafkasya ve Türk cumhuriyetleri ko
nusundaki önerilerimizi arza çalışmak istiyorum. 

Birinci konu, demin ifade ettiğim gibi, anlaşılır, temiz bir Türkçenin bütün Türkler tara
fından kullanılmasını sağlamak başlıca görev olmalıdır. 

ikinci konu: Uzun bir ateist baskı ve terör dönemini yaşamış bulunan Kafkasya ve Orta 
Asya Türk devletlerinde, dinî, manevî, kültür hayatında İslam Dinini arı, duru, saf haliyle, 
inanç, düşünce, ibadet, ahlak ve insanlar arası ilişkiler alanında, Islamın öğretiminin ülkemize 
düşen en büyük görev olduğu unutulmamalıdır. 

Üçüncü konu: Bu hizmetler konusunda, devletle halk arasında bir millî uzlaşma sağlan
malıdır. Dinî hizmetlerin halk tarafından gönüllü olarak yapılması sağlanmalı, dinin, her tür
lü devlet baskısından korunması sağlandığı gibi; dinin, dünyevî çıkar sağlama amacıyla kötüye 
kullanılması yolu da kesin olarak ortadan kaldırılmalıdır. Bu konuda, seçkinlerce değil, ama 
milletçe yapılmış bir anayasa ve bir millî mutabakat belgesiyle, inanç, ibadet, düşünce, eğitim 
ve açıklama hürriyetinin kullanılması belirlenmeli; devlet, fert ve topluluk olarak karşılıklı hak 
ve sorumluluklar belirlenmelidir. 

Beşinci konu: Türkiye'nin dinî hayatını baskı altına alan, zararları sabit olmuş olan din 
aleyhtarı, sözde laik tatbikatının yanlışları gibi, mezhebî taassupların da zararlı olduğu asla 
unutulmamalıdır. 

Altıncı konu: Türkiye, Ortadoğu konusunda yeni bir yapılanmayı hedef almalıdır. Yuna
nistan, Bulgaristan, Romanya, Kırım, Irak, Suriye, Iran gibi ülkelerde Müslüman Türk cema
atlarının varlığının, Türk dilinin varlığının, maddî ve manevî mirasının korunması milletlera
rası anlaşmalarla yeniden teyit edilmelidir. 
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Hüzünle ifade ve itiraf etmeliyim ki, bugün İran Ezarbaycan'ında Türkçe, okullarda ya
saklanmıştır. Mısır'da yasaklanmış olan dillerin başında, birinci olarak Çingenece, ikinci ola
rak da Türkçe gelmektedir. Bir, ülke kendi dilinin korunmasını sağlamak mecburiyetindedir. 

Yedinci konu: Tuna'dan Hazar'a, Karadeniz'den Aden'e kadar uzanan bölge jeopolitik bir 
bütünlük teşkil eder. Bu bölge, Müslüman olsun, Hıristiyan olsun, yaşayan bütün milletleriyle 
bağımsız devletler topluluğunu oluşturmalıdır. Bunun tarihteki örnekleri, Osmanlı İmparator
luğu, Selçuklu imparatorluğu ve Doğu Roma'dır; bunlar, Türkiye'nin takip etmesi gereken yo
lu göstermelidir. 

Değerli milletvekilleri, Kafkasya'da ahdî sorumluluklarımızı yerine getirmeli, sınırların de
ğişmezliğini, muhtar bölgelerin statüsünü teminat altına almalı; hiçbir oldu-bittiye izin verme
meli, verilmeyeceği gösterilmeli; Karabağ'daki Ermeni katliamı durdurulmalı, Karabağ'ın muh
tariyetinin her türlü sulhçü veya askerî güç kullanarak çözülmesine kararlı olduğumuz göste
rilmelidir. Ülkemiz, bir Hatay ve Kıbrıs kararlılığını beklemektedir. 

Türkiye, Birinci Cihan Harbinden itibaren Azerbaycan ile ilişkisinin kesilmesi yönünde 
oluşturulan Türk tehciri ve katliamı ile özellikle Stalin zamanında yapılmış zulüm, tehcir ve 
Ermeni yerleştirilmesinin asla tanınmayacağını, tanınmadığını teyit etmeli; Kafkasya'da Tür
kiye aleyhine oluşturulan demografik oldu bittileri kabul etmeyeceğimiz gösterilmeli; Kafkas
ya'nın demografyasımn değiştirilmesine fırsat verilmemeli, Ermeni rüyasına fırsat verilmeme
li; Kafkasya'dan, Basra ve Hatay'a uzanan yeni "Şeytan Üçgeni"nde, Ermeni, Kürt, Süryani 
cephesini oluşturmak isteyenlere fırsat vermemeli; bölgelerarası gelişmişlik farklarını sömürüp, 
farklı bir millî kimlik iddiasıyla, Türkiye'ye, yabancı müdahale ve baskısını davet eden, asimi
lasyon, ırkçılık, "Kürt gerçeğini tanıdık" veya "Türkiye'de 10'Iarca medeniyet, 40'a yakın et
nik grup vardır" gibi, Türk gerçeğine hakaret teşkil edebilecek, yanlış, gayri ilmî sözleri, özel
likle yetkili ağızlar telaffuz etmemeli. 

Bir sayın başkan, "Türkiye, Kürt gerçeğini kabul etti" diyor. 
Ne demek bu?! Kürt benim kardeşim, Çerkez de benim kardeşim... Ben, Kürt gerçeğini 

yeni kabul etmiş değilim ki... Biz onbir asırdan beri Kürt gerçeğini biliyoruz; kız alıyoruz, kız 
veriyoruz; kimi doğuda, kimi batıda... 

Bu ülkenin çocukları gerçekten kardeştir. Türkiye, islam ile Osmanlı yönetimiyle, bu bü
yük medeniyetle ırk ve dil barajlarını aşmış, bir insanlık devleti kurmuştur. Neden tarihimiz
deki büyüklükleri inkâr ediyoruz? Yapılan hizmetlerimiz büyüktür, yücedir; Türkiye Cumhu
riyeti hükümetlerinin her birinin hizmetleri üstündür; ama, "Biz tanıdık" ne demek?! Yanlış
tır, biz, onbir asır evvel Kürt gerçeğini tanıdık; kardeşiz biz. 

"Irkçılık yapılıyor..." 
Hayır, ırkçılık yapamaz kimse. "Doğuda veya batıda asimilasyon var...' 
Böyle laf söylenemez. Bu kürsüden, hiç kimse, bu ülkede asimilasyon yapıldığını söyleye

mez. izniniz olursa, ben, Doğu Türkistan'da asimilasyonun nasıl yapıldığını size anlatayım. 
Türk kızlarının her biri, Çin askerleriyle, zorla evlenmeye mecbur edilmişlerdir. Mao Dzı-dung 
"Her Türk'ün damarlarında mutlaka bir Çinli kanı akmalıdır" demiştir ve bu, devlet politi
kası olarak, tehcirle, katliamla yapılmıştır. Türkiye'de buna cüret edecek hiçbir iktidar -ne si
vil, ne asker- olamaz. 

Değerli milletvekilleri* dolayısıyla, Türkiye'de asimilasyon yapıldığı iddiasını, bir bühtan 
olarak, telin ediyorum. (DYP ve MÇP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Edibali, 27 dakika oldu; istirham ederim... 
AYKUT EDİBALt (Devamla) — Çok özür dilerim. 
Bunu neden ifade etmek istiyorum? Çünkü, Çinliler -bir atasözleri de vardır bu konuda-

hediye gönderen her devleti metbuları saymışlardır. Bu kürsüden başbakanlarımızın, bakanla
rımızın ilan ettikleri bu tür sözler olursa, bunu, Türkiye'ye, en zayıf anında müdahale için, 
baskı için her şeyi kullana gelmiş bulunan devletler masaya koyarlar ve "Sizin başvekiliniz, 
sizin bakanınız, sizin parti başkanınız böyle söyledi" derler. Onun için, lütfen, bu konulara 
büyük hassasiyet gösterelim. Türkiye'de, asimilasyon varsa onu ortadan kaldıralım; Türkiye'
de, ırkçılık yapan varsa ortadan kaldıralım; Türkiye'de, zulmeden, işkence yapan varsa, hem 
beraber üstüne gidelim. Bu, bizim insanlık meselemiz; ama, millî mesele olarak tutalım bunla
rı. Bunları, milletlerarası politika pazarlarının metaı haline getirtmeyelim. 

Değerli milletvekilleri, Nitikin, kitabında, "Türkiye'de yaşayan Kürtler, en rahat yaşayan 
Kürtlerdir; ama, davamız için yapılacak en önmeli konu, Kürt meselesinin milletlerarası plat
forma çekilmesidir" diyor. 

Biz, bir Osmanlı İmparatorluğunu böyle yıkmadık mı?.. 

Değerli milletvekilleri, vaktinizi fazla almamak için, konunun önemini vurgulamak sure
tiyle bunların üzerinde durdum. İzninizle, 10 uncu maddeye geçiyorum: 

Türk cumhuriyetleriyle ilgili olarak, Türkiye'ye düşen, dış politikasının tek görevi koordi
nasyondur ve entegrasyondur. Çünkü, Türkiye'nin gücü, Türk illerinin tek başına, teker teker 
tüm devletlerle ilişki kurmaya, onlara hizmet götürmeye müsait değildir. Onun için, Sayın Ba
kandan ve bu Hükümetten ricam, ekonomi alanında, kültür alanında stratejik planlama ve 
eşgüdüm sağlayacak çalışmalara öncelik verilmeli, Türkistan ekonomisinin öncelikleri tayin 
ve tespit edilmeli ve Türk devletlerinin -benden evvelki değerli hatibin ifade ettiği gibi- bürok
rat, teknokrat sıkıntısı vardır; Türkiye bunu süratle gidermelidir. 

Kısa süre içerisinde, bir, Türk devletleri zirvesi düzenlenmelidir. Bütün Türkler arasında 
suni ayrılıkları ve körüklenen şüpheleri gidermek mecburiyetindeyiz. 

Onbirinci konu: Yersiz rekabet ve sürtüşmeler giderilmeli, Türkiye'ye bağlı müşterek ve 
canlı bir tarih ve medeniyetin, aynı millete ve değerlerine bağlı, aynı dine bağlı bir milletin 
çocukları olduğumuz ısrarla vurgulanmalı; tek millet, tek medeniyet, tek inanç hedefi yerleş
men ve Türk devletleri, kafkasya'daki kardeşlerimiz, kendiliklerinden, lider ve metbu devletin 
Türkiye Cumhuriyeti olduğunu bilmeli ve idrak etmelidir. 

Şüphesiz, Türk devletleri için ayn bir bakanlığın kurulması zaruridir. 
Onikinci konu: Türk liderlerine, Türk Milletine yaptıkları hizmetler nedeniyle üstün hiz

met madalyası verilmeli, hizmetlerine mütenasip şeref aylığı bağlanmalı, çalışma ve neşriyatla
rı devletçe finansa edilmelidir. 

Onüçüncü konu: Türk cumhuriyetlerinin demokrasiye geçişine öncülük etmeliyiz. 
Bağımsız cumhüriyetlerdeki gelişmeler dikkatle takip edilmeli, Moskova etkisinin sürdü

ğü demokrasi dışı ve eskimiş yönetimlerin değişim geçirmesi sağlanmalı, halkın kendi kaderi
ne sahip çıkması sağlanmalı, komünist rejimi geri getirmek isteyen güçler ve özellikle Çin'in 
çabalarına dikkat edilmelidir. 

Ondördüncü konu: Burada, Doğu Türkistan'ın durumunu, Orta Asya Türk cumhuriyet
leri ve Türkiye açısından son derece önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Jeopolitik ve 
jeostratejik bakımdan Asya'nın kalbi durumundaki Doğu Türkistan'ın hudutsuz zenginliği, 
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müstesna stratejik durumu sebebiyle de hayatî önemi düşünülmeli. Doğu Türkistan'ın -Yukarı 
Karabağ gibi- asimilasyon ve tehcire uğradığı görülmeli, Türkiye, Doğu Türkistan'daki haksız 
Çin asimilasyonuna "hayır" demelidir. ' 

Bu düşüncelerle, Dışişleri Bakanlığının bütçesinin memlekitimize hayırlı, uğurlu olmasını 
niyaz ediyor, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. 

Sayın Başkan, müsamahanız dolayısıyla teşekkür ediyorum. (RP ve MÇP sıralarından al
kışlar) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan!.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Anladım Sayın Bakanım. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Efendim... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Hatip Edibali şöyle söyledi, yanlış anlamadıy

sam, yanlış anlamış da olabilirim: "Türkiye'nin din düşmanı laikliğe sığınma mecburiyeti yok
tur." dedi; ben öyle anladım. 

AYKUT EDİBALİ (Kayseri) — Düzeltebilir miyim efendim? 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Onu da istemeden söylemiş olabilir. 
AYKUT EDİBALİ (Kayseri) — Türkiye'deki laiklik tatbikatının, din düşmanlığı tatbikatı 

olarak bir süre devam ettiğini söylemek istedim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Aynen böyle dedi, ben öyle hatırlıyorum, tutanaklara 

bakılsın... 
BAŞKAN — Evet, efendim, cümlenizi tamamlayın. Yani?.. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Yani, laiklik, din düşmanlığı demek değildir. Bir kısım 

insanlar, bir kısım zihniyetler, köhnemiş zihniyetler laikliğe karşı olabilirler; ama, Anayasamı
zın 2 nci maddesi: "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayı
şı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milleyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel il
kelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir" diyor; 4 üncü maddede de 
bunların değiştirilemeyeceğini amirdir. 

Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde yaşayan herkesin özellikle bu kürsüde konuşan her 
kıymetli arkadaşımızın bu kurallara riayet etmesi, bir anayasal mecburiyettir. 

BAŞKAN — Efendim, o andı içmiş bir sayın milletvekili olarak, zaten muhterem Edibali 
de, bu beyanınızı teyiden bir tavzih yaptı. 

AYKUT EDİBALİ (Kayseri) — Efendim, laikliğe kural olarak yahut kuram olarak karşı 
beyanım yoktur; sayın milletvekili buna dikkat etmemişlerdir. Ben, Türkiye'de Kur'an okun
masının yasaklandığı, çarşafların takibat konusu olduğu, laiklikle asla alakalı olmayan yanlış 
din düşmanı bir anlayışın, laiklik perdesi halinde, maskesi halinde Türkiye'de bir zamanlar 
yapılmış olan uygulamasına karşı olduğumu söylüyorum ve teyit ediyorum efendim. Buna kar
şıyım efendim. 

BAŞKAN— Şimdi, zannediyorum, gayet açık bir mutabakat belirdi; laikliğin güncel kav
ramı, kapsamı üzerinde zatı âliniz, Anayasa metni gibi düşündüğünüzü ifade ettiniz. 
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Efendim, bütçe Üzerinde Hükümet adına Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin, buyurun. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakanım, tabiatıyla, aynı zaman serbestiyetine zatı âliniz de sahipsiniz efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Çok naziksiniz Sayın Başkan, 

çok teşekkür ediyorum. Ben, konunun çok geniş olmasına karşı, yine de fazla zamanınızı al
mamaya büyük özen göstereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Dışişleri Bakanlığının 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşlerimi sunmak 
için huzurunuzdayım. Kendim ve başında bulunduğum Bakanlık adına hepinize saygılar su
nuyorum. 

Ben, önce Dışişleri politikasını Hükümet olarak nasıl yürüttüğümüzü, yani hangi ilkelerle 
bunları yürütmeye çalıştığımızı belirtmeden önce, benden önce konuşan değerli grup sözcüle
rinin ve şahısları adına konuşan iki değerli arkadaşımın söyledikleri bazı konular hakkındaki 
görüşlerimi belirtmek istiyorum. 

Evvela şunu belirteyim ki, grupları adına konuşan Sayın Asiltürk, Sayın Demiralp, Sayın 
İnan, Sayın Dinçer'e ve kişisel olarak görüşlerini ifade eden Sayın özdemir ve Sayın Edibali'-
ye, görüş, öneri, eleştiri ve uyarıları için teşekkür etmek istiyorum. 

Elbette ki, her konuda, dış politikamızın her konusunda, her alanında, her uygulamasın
da aynı düşünce içerisinde olmamız ya da aynı şekilde düşünmemiz beklenemez. Bu gayet do
ğaldır; demokrasinin, ayrı ayrı partiler içinde olmanın da bir gereğidir; ama, dış politikadan, 
genellikle değişik hükümetler zamanında da, değişik partiler zamanında da, genel doğrultu
da, genel politikada bir ulusal mutabakat olduğunu her zaman belirtmeye çalışıyoruz. Bugün 
de gerçekten, -biraz sonra değineceğim- bazı konulardaki farklı yaklaşımlar dışında, böyle ge
nel bir yaklaşımı görmüş olmanın da mutluluğu içindeyim. Eleştiren arkadaşlar, bu eleştirile
ri, yararlı olması için yapmışlardır; onun için ben de, konuşmamda dış politikanın gereği ola
rak, Dışişleri Bakanlığının gereği olarak ve bir de kişisel olarak da sevmediğim için, polemiğe 
girmeden görüşlerimi belirtmeye çalışacağım. 

önce, Sayın Asiltürk, konuşmasının başında; iki bloklu veya iki dengeli bir dünyadan tek 
blokluya dönüştüğünü söyledi ve bununla ilgili bazı görüşlerini dile getirdi. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki, dünyanın, bir bloklaşmadan, bir katı bloklaşmadan kur
tulmasını memnuniyetle karşıladık; ama aradan geçen zaman içinde, blokların ortadan kalk
masından sonra, bazı sorunların da ortaya çıktığı belirlendi. Buna da elbette, demokrasi dün
yası, barışsever dünya mutlaka bir çözüm bulmak durumundadır. Sayın Asiltürk de konuşma
sının bir bölümünde belirtti, dengelerin ortadan kalkmasıyla, bölgesel anlaşmazlıklar ön pla
na çıktı ve ülkeler, komşularıyla, yakınlarıyla olan ihtilaflarını, belki tarihten gelen, belki bu
gün ortaya çıkan sorunlarını, doğrudan çözme hatta güç kullanarak çözme eğilimine girmiş
lerdir. Dünyanın ve dünyadaki kuruluşların buna barışçı yoldan bir çözüm bulmaları zorunlu 
görülmektedir. Bunu, geçen yıl Körfez olayında gördük, şimdi Karabağ nedeniyle Ermenistan-
Azerbaycan arasındaki olayda gördük; başka bazı yerlerde, Balkanlarda ortaya çıktı, önümüz
deki dönemde de ortaya çıkabilir. 

— 393 — 



T.B.M.M, B : 5 5 19 .3 .1992 0 : 2 

Bundan hareketle, çok değer verdiğim, çok eski arkadaşım olan Sayın Asiltürk'ün görüş
lerine saygı duymakla birlikte, katılmadığım bir düşüncesi oldu: "Dünyada yeni bir güç 
oluşturmalıyız" dedi. Aslında, katılmamaktan öte, bu görüş gerçekçi değil. Şimdi Sayın Asil-
türk, "Müslüman ülkeler olarak, kendi paramızı, kendi örgütümüzü, kendi kurumlarımızı oluş
turalım ve bir birlik olalım" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu ülkelerin ortak din dışında, hiçbir ortak yanları yok. Evet, ortak 
din var; ama ortak din dışında, çıkarları farklı, rejimleri farklı, hatta çıkarların savaşa dönüş
tüğü bir dünya, iki tanesinin bir araya gelmesinin güç olduğu bir dünya; bir anlamda, bugün 
dünyanın en istikrarsız bölgesi. Elbette ki, ortak din var; ama yetmez. Böylesine bir istikrarsız
lık üzerine, böylesine bir belirsizlik üzerine bir birlik kurulamaz; hele böyle parası bir, kurum
lan bir birlik gerçekçi değil. O nedenle, elbette ki gerçekçi olsa, katılmamakla birlikte, kendi 
görüşleridir, saygı duyarım; ama, uygulama olanağı olmayan, gerçekten güç bir konu. 

"İnsan haklan konusunda çaba gösterilmediğini" söyledi. Değerli arkadaşlarım, insan 
haklan konusunda, kısa süre içinde, küçümsenmeyecek adımlar atılmıştır; ama, önümüzdeki 
günlerde, özellikle insan haklan konusunda, Ceza Yasası, Ceza Muhakemeleri Yasası, Terörle 
Mücadele Yasası, Polis Yetki ve Salahiyet Yasası ve buna benzer konular ve gözaltı süresini kı
saltacak, sanığın avukatla görüşmesini yasal güvence altına alacak konularla ilgili öneriler Yü
ce Meclisin huzuruna gelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Asiltürk, yine konuşmasında, "Dış politika başkası tarafın
dan çiziliyor" dedi. Bunun biraz amacını aştığını sanıyorum. Hiç kimsenin politikası değildir. 
Türkiye'nin uyguladığı politika, Hükümetin uyguladığı politika, ulusal yararları ve çıkarları 
ön planda tutan bir politikadır; hiç kimsenin ya da bir ülkenin güdümünde, ipoteğinde olan 
bir politika değildir; olamaz, olmayacaktır. Bunu, kesinlikle bir kere daha söylemek istiyorum. 
Bu, zannediyorum amacı aşan bir söz; Türkiye'nin dış politikasına karşı da bir haksızlık yapı
lıyor diye düşünüyorum. . 

"Almanya'dan başı örtülüler pasaport alamıyor" şeklinde bir ifade kullandı. Söz konusu 
olamaz... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Münferit hadiseler var. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — İzin verin, söyleyeyim. 
Eğer böyle bir olay varsa, lütfen örneğiyle, yeriyle bildirin, kesinlikle gereği yapılacaktır; 

ama, şunu da söyleyeyim: Ben sordum, zaman zaman -herhalde anlayışla karşılayacaksınız-
bu tip şeyler olabiliyor. Demokraside, biz, kimsenin başını örtmesiyle, örtmemesiyle hiçbir şe
kilde ilgili değiliz; ama, fotoğraf çekildiği zaman yüzünün mutlaka görülmesi lazım. Zaman, 
zaman, buna benzer olaylarla karşılaşılmıştır ve "bu fotoğrafla pasaport verilemez" denilmiş
tir. Bunun dışında bir örnek varsa, arkadaşlarımdan rica ediyorum, bildirsinler; gereği derhal 
yapılacaktır. 

Karabağ konusuna daha sonra değineceğim; çünkü, bütün söz alan arkadaşlarımız, o ko
nuya temas ettiler ve etraflıca'görüşlerini belirttiler. 

Sayın İnan, "doğu-batı yerine, batı-güney ekseni doğdu" şeklinde, katıldığım bir görüş 
ileri sürdü. Ben orada konuyu biraz daha açarak şunu belirtmek istiyorum: Aslında, önümüz
deki dönemde, dünyanın önemli sorunu -Sayın İnan "batı-güney" dedi; ama aslında kuzey-
güney anlamında- bir yandan zengin kuzeyle, daha az gelişmiş yoksul güneyin çatışmasının 
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da ön plana çıkacağının anlaşılmasıdır. Hatta, burada konuyu daha da açarak, özellikle Avru
pa Topluluğunun bugün içinde bulunduğu tutumun, Avrupanın kendi içinde böyle bir soruna 
yol açacağına inanıyorum. Biraz sonra bu konuya tekrar değineceğim; ama, Avrupa Toplulu
ğu, Avrupa'yı onikilerin monopolünde görmeye devam ederse ve onikilerle büyümüş, gelişmiş 
yeni Avrupa arasında bir ekonomik perde koyma yoluna giderse, bu, önümüzdeki yıllarda yeni 
bir belirsizlik, istikrarsızlık ve sorunlu durum haline gelecektir. 

Gerek Sayın Asiltürk'ün ve gerek Sayın tnan'ın, Ermenistan'ın tanınması konusunda, sa
nıyorum, yanlış bir izlenim içinde olduklarını edindim. Çünkü, biz, Ermenistan'ı tanıdıktan 
sonra, Ermenistan'la diplomatik bir ilişki kurmadık. O diplomatik ilişkinin kurulması aşama
sında, Sayın tnan'ın üzerinde durduğu ve başka arkadaşların dile getirdiği o konulara mutlaka 
bir açıklık getirilecektir. O konulara açıklık getirilmedikçe diplomatik ilişki kurulması söz ko
nusu değildir. Yani, toprak talebi konusunda, 1921 yılındaki anlaşmalar konusunda açıklık ge
tirilmediği sürece, Ermenistan'la doğrudan diplomatik ilişki kurulması söz konusu değildir. 
O nedenle, tanıma, sadece tek taraflı bir beyanla yapılmıştır. Tanıma dışında, Ermenistan hari
cinde diğer bütün cumhuriyetlerle tek tek protokoller imzalanarak diplomatik ilişki kurulmuş
tur, Sanıyorum bir de iç karışıklık nedeniyle henüz Gürcistan'la diplomatik ilişki kurulamadı. 
O nedenle, Ermenistan'la da diplomatik ilişkiler kurulduğu zaman, arkadaşlarımızın haklı olarak 
üzerinde durdukları endişeler giderilecektir. O endişeler giderilmeden bunun yapılması söz ko
nusu değildir. 

Değerli arkadaşlarım, değerli sözcüler, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun geleceği konu
sunda haklı endişeleri ileri sürdüler. . 

Gerçekten, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun geleceği henüz belli değildir ve önemli so
runlu alanlar henüz çözülememiştir. Yarın Kiev'de önemli bir zirve toplantısı yapılacaktır, ör
neğin, nükleer silahlar konusunda bir noktaya gelinmiş olmakla birlikte, henüz kesin bir çözü
me ulaşılamamıştır; fakat, ondan çok daha önemlisi,' bugün, eski Sovyetler Birliğinin 4 mil
yonluk örgütlü bir silahlı kuvvetlerin varlığı, birtakım hevesler içinde de olabilecek bir silahlı 
kuvvetlerinin varlığı, geçmişte birtakım ayrıcalıkları yaşamış bir silahlı kuvvetlerinin varlığı
nın durumudur. 

Bunun geleceğinin ne olacağı henüz tam olarak belli değil ve sayısının da 4 milyon kişi 
olduğu düşünülürse, bunun ne kadar önemli bir sorun olacağı açıkça ortada. Yine, bunun ya
nında, ekonomik birimlerin, ekonomik kurumların, tesislerin nasıl paylaşılacağı, bunlar ara
sındaki ilişkilerin ne şekilde olacağı; en azından, dışarıdaki elçiliklerin ne şekilde bölüşüleceği 
konusunda, daha, önlerinde çok önemli sorunlar var. O nedenle, -Sayın tnan'ın da belirttiği 
gibi- kuzeyimizdeki bölge, özenle izlememiz gereken, özenle değerlendirmemiz gereken bir bölge 
konumundadır; çok istikrarsızlıklara, belirsizliklere adaydır. Bu nedenle/Türkiye olarak, özel
likle bu bölgenin güçlü bir ülkesi olarak, bu konuları çok yakından izlemek durumundayız; 
bunu da yapmaya devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın tnan, atanan elçilerin yeni olduklarını söyledi. 
Yeni oldukları doğru; ama, gerisine katılmıyorum. Yani, yeni olmak, bu arkadaşlarımızın 

başarılı olmasını engelleyecek bir olay değildir. Hepimiz, bir yerde yeni başladık bu işlere ve 
üstelik, ben, yeni arkadaşlarımızın çok büyük bir hevesle, isteyerek, oranın sorunlarını bilerek 
ve güçlüklerine katlanarak gittiklerini biliyorum. Bu da önemli bir başarı şansıdır. Orada yeni 
bir devlet kurulduğunu biliyorlar; arkadaşlarımız bunun bilincinde olarak oraya gidiyorlar. 
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ilk defa büyükelçi olan bu arkadaşlarımız, yıllarca, kimisi 30 yıldır, Dışişleri Bakanlığında de
ğişik aşamalarda görev yapan arkadaşlarımızdır ve dün, büyük bir heyecanla, hevesle görevle
rine başlamak üzere, o cumhuriyetlere gitmişlerdir. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Buna inanıyor musunuz?.. , ' 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Evet, gittiler efendim... Sayın İnan, 

hangisine inanıyor muyum? 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Yapmayın Sayın Bakan, samimî olun. Konuyu derinleştir-

meyiniz; böyle yaparsanız, sorular kısmında söz alırım. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Hayhay Sayın İnan... 
Arkadaşlarımız göreve başlamak üzere gitmişlerdir. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Size saygım var; ama, evvela oradaki cumhuriyetlere saygım var. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sizin kişisel değer yargınıza, tabiî, 

ben bir şey diyemem. 
KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sicillerini alıp baktınız mı?, 

' DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, böyle bir 
usul yok. Yani, bu arkadaşlarımızın hepsi yıllardır dışişlerinde görev yapan değerli arkadaşla
rımızdır. Gerekirse, soru da sorabilirsiniz tabiî. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, yeni cumhuriyetlerle ilişkilerinde hiçbir çekingenlik içinde 
değildir. O konuda kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye dışında o cumhuriyetlerin tümüne git
miş, tümüyle ilişki kurmuş, daha hiçbir başka devlet yok. Orta Asya cumhuriyetlerinin ilk bü
yükelçileri, Türkiye'den giden büyükelçiler olacaklardır; altısında da ilk büyükelçiler bizimki
ler olacaklardır. Çoğunun binası hazırlanmıştır, yerleri hazırlanmıştır ve bunlar en kısa zamanda 
göreve başlayackalardır. 

Biraz önce, Sayın Asiltürk konuşmalarında, "Cezayir'deki hadiselere seyirci kalındı" dendi. 
Söz konusu değil. Ben bu kürsüden, Cezayir'deki olaylar konusundaki görüşlerimi açık

lıkla dile getirdim; ama, bir başka ülkenin içişlerine fazla karışmayacak bir boyutta ve o dü
zeyde dile getirdim. O konudaki tepkimizi bildirdik, o konudaki görüşlerimizi açıklıkla dile 
getirdik. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Venezüella'daki darbeye Başbakan tepki göster
di, Cezayir'dekine tepki göstermedi, ilgisiz kaldı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — O bakımdan sessiz kalınmadı; ge
rekli tepki, bir başka devletin içişinin gerektirdiği boyutlarda dile getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi ben Karabağ konusundaki görüşlerimi belirtmek ve ondan 
sonra diğer konulara geçmek istiyorum; çünkü, önemli bir konudur. Karabağ konusu, bir kere 
burada da doğrudan söylenmemekle birlikte, zaman zaman Kıbrıs'la bağlantısı kurularak dile 
getiriliyor. 

Hiçbir ilgisi yoktur değerli arkadaşlarım. Kıbrıs'a, uluslararası antlaşmalardan doğan bir 
garantörlük hakkımız vardı; Zürih ve Londra Antlaşmasından gelen, gerektiğinde müdahaleye 
olanak veren bir hakkımız vardı. Buna rağmen, o dönemin Başbakanı Sayın Ecevit, barışçı 
yollardan çözüm için bütün yolları kullandı; askerî uçakla Londra'ya kadar gitti. Yine, garan
tör devlet olan İngiltere'nin birlikte müdahalesini sağlamak için, konunun barışçı yoldan 
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birlikte çözümü için gereken tüm çabayı gösterdi ve sonunda, barışçı yollarla çözüm için hiçbir 
ümidin kalmadığı görüldüğünde, Türkiye, o uluslararası antlaşmanın kendine verdiği hakkını 
kullanarak Kıbrıs'a müdahale etti. Kıbrıs'a barış müdahalesi yapılmıştır. 

Bunun, Karabağ'la, uluslararası hukuk açısından hiçbir ilgisi, hiçbir benzerliği yoktur. Hiç
bir arkadaşımız, burada bunu açıklıkla söylemedi; ama, zaman zaman bir çağrışım yapılarak, 
bir benzetme yapılmaya çalışılıyor. 

Sayın milletvekilleri, Karabağ olayında, özellikle orada büyük, küçük denmeden, kadın 
erkek denmeden, kardeşlerimizin katledilmesi konusunda, bu Parlamentoda bulunan hiçbir 
arkadaşımızın duygusunun, diğerinden farklı olduğunu düşünemeyiz; hepimiz, aynı duygu için
deyiz ve bunu nefretle kınıyoruz. Bunu yaptık. Hiç kimsenin, bu konuda, başkasından daha 
ayrı olabileceğini düşünmek istemiyorum. Bütün arkadaşlarımızın, o olay karşısında tepkisi 
aynıdır ve bundan sonra da, o tepki devam edecektir. 

Karabağ olayı daha ortaya çıkmadan, orada bir ihtilaf olacağı görüldüğü noktadan baş
layarak, Türkiye, çok aktif ve çok gerekli girişimler yapmıştır. 

Evvela, 30 Ocak 1992 tarihinde, Prag'da yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Bakanlar 
Toplantısında -henüz konunun başlangıcındayken- bir karar alınarak, oraya bir kometinen gön
derilmesine karar verilmiştir. 

Yine, Sayın Başbakanın Amerika gezisi sırasında, Başkan Bush'tan başlayarak, tüm yet
kililere, "Yanıbaşımızda önemli bir ihtilaf noktası doğuyor. Türkiye'nin yanıbaşında yeni bir 
tsrail-Arap ihtilafının doğmaması için, bütün dünyanın gerekli tedbiri alması gerekir, özellik
le, Ermenistan'a doğrudan ya da dolaylı bir destek verilmesi, orayı, önemli bir sorunlu alan 
haline getirir" diye söylenmiştir ve o konuda çok açık mesajlar verilmiştir; bu bölgede, Türki
ye'nin yanıbaşında bir istikrarsızlık, bir savaş ortamı doğmasına, hiçbir suretle seyirci kalına
mayacağı söylenmiştir. 

Kafkasya, Türkiye için çok önemli bir bölgedir. Arkadaşlarımız çok haklı olarak değindi
ler; Asya cumhuriyetleriyle, oradaki Türk cumhuriyetleriyle ilişkilerimizi dile getirdiler. 

Kafkasya, -Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, tüm Kafkasya bölgesi- yalnızca bizim sı
nır komşumuz olduğu için değil, Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayan kapı, Türkiye'yi doğuya 
bağlayan kapı, orayı da Türkiye'ye ve dolayısıyla dünyaya bağlayan bir kapı olması nedeniyle 
çok önemlidir. O bakımdan Türkiye, yalnızca, Azerbaycanlılar bizim kardeşlerimiz, yakınları
mız, soydaşlarımız olduğu için değil, onun yanında, bölgenin bir ülkesi olarak da, oradaki is
tikrara çok önem.vermektedir. 

Türkiye olarak, Hükümet olarak, başından beri bütün bu girişimler j apılmıştır. Tekrar 
ediyorum, olayların daha başlangıcında, ihtilaf için ipuçları gelmeye başladığında, İstanbul'
da, 3 Şubat 1992 tarihinde yaptığım toplantıda, Ermenistan Dışişleri Bakanı Vekili ile Azer
baycan Dışişleri Bakanını bir araya getirdim; konu saatlerce anlatıldı. Daha sonra, Rus Dışiş
leri Bakanı bu toplantıya katıldı ve konunun barışçı yoldan çözümlenmesi için gerekli çabanın 
gösterilmesi gerekli idi. Türkiye, barışçı çözüm için, aktif her türlü girişimi yapmaya hazır ol
duğunu söyledi ve orada, Rus Dışişleri Bakanı, kendilerini Moskova'ya davet etti. Bilindiği gi
bi, o toplantı, 20 Şubat 1992 tarihinde yapıldı ve 3 dışişleri bakanının katıldığı o toplantıda, 
Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanları arasında, ateşkes konusunda mutabakat 
imzalandı. 
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Bununla yetinilmemiş; Türkiye olarak, barışçı yoldan çözüm için, Avrupa Güvenlik ve 
tşbirliği Konferansı zemini, en iyi şekilde kullanılmıştır. 

Şimdi, ben o kararın, yani Türkiye'nin büyük katkısıyla Avrupa Güvenlik ve tşbirliği Kon
feransından çıkan kararın bazı önemli noktalarını bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Kararda şunlar söyleniyor : 
" 1 . Ateşkes derhal sağlanacaktır" 
2. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır" 

Karabağ'm Azerbaycan toprağı olduğu, karar olarak çıkmıştır. 
" 3 . tç Ve dış sınırları değişemez." 
Bölgedeki iç ve dış sınırlar değişemez. Onun da ötesinde, onun da yanında, Ermenistan 

ve Azerbaycan'ın, komşularından da toprak talebinde bulunamayacakları söyîenmeştir. Tabiî, 
bunun başka maddeleri de var. 

Değerli arkadaşlarım, uluslararası bir alanda, barış için böylesine bir mutabakat sağlan
mışken, bunun gerçekleşmesi için Türkiye'nin aktif politika göstermesinde ne sakınca var? 

Değerli arkadaşlarım, "aktif olunsun" deniliyor, daha ileri giderek bir şey söylenmiyor. 
Daha aktifi... 

AHMET DERİN (Kütahya) — Silah gönderilsin. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Devamla) — O da bir öneridir, söylenebilir; ka

tılmayız; ama, tartışırız. 
Silahlı Kuvvetlerimizin oraya gitmesi mi isteniyor? Bu açıkça söylenmiyor; ama, bir kıs

mının etrafında dolaşılıyor, "daha aktif olunsun" deniliyor. O zaman, açıklıkla burada söyle
nir, katılmayız; ama, Parlamento tartışır. Bu da söylenmeden, "Efendim, daha aktif olunsun" 
deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki, oradaki olaylar çok üzücüdür. 1990 yılında tanklar altın
da çoluk çocuk öldürüldü, kepçelerle topladılar. O zaman da, "imdat!.." diye bağırıldı; ama, 
gidilmedi. 

AHMET DERİN (Kütahya) — Aynı zihniyet de, onun için... 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan bütün konuşmaları sükûnetle dinledi. Görüşmelerin 

sonunda soru sorma hakkınız ve imkânınız var; lütfedin, Sayın Bakan da görüşlerini aynı ra
hatlık içinde sunsun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HlKMET ÇETİN (Devamla) — Teşekkürler Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HlKMET ÇETİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz, bu ko

nuda her türlü çabayı gösterdik. Hepimiz aynı duyguları taşıyoruz. Bu konuda, duygu açısın
dan, düşünce açısından ve özellikle kardeşlerimizin hunharca ölümü karşısında, birimizin, di
ğerimizden hiçbir farkı yoktur; ancak, duygularla ve heyecanlarla dış politika yürütemeyiz. O 
bakımdan, aramızdaki fark belki burada. Sorumlu bir Hükümet olarak, elbette ki, duyguları, 
heyecanları saygıyla karşılıyoruz, katılıyoruz, saygı duyuyoruz; ama, duygularla ve heyecan
larla bir ülkenin dış politikası yürütülemez. 

Azeri yöneticilerle sürekli konuşuyoruz, her gün konuşuyoruz. Azerbaycan'a iki defa 
gittim, kendileriyle konuştum, bütün yetkililerle konuştum; ama, bir konuyu da burada 
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belirtmek durumundayım: O noktada,, kendilerine, böylesine ulusal bir davada birlik içinde 
olmaları gerektiğini de dile getirdim. Bununla ne demek istediğini herhalde sayın üyelerimiz 
anhyorlardır; daha ilerisine gitmek istemiyorum. Çünkü, konuşmalardan, iç politikanın çok 
ön planda olduğunu, çok güncel olduğunu gördüm ve bunu da bir dost olarak, kardeş bir ül
kenin Dışişleri Bakanı olarak ilgililere açıkça söyledim. 

Dış politikamız, barışçı bir dış politikadır. Elbette, hiçbir yerde haksızlığı kabul etmeyiz. 
Hele böylesine bir haksızlığı,kendi kardeşlerimizin içinde bulunduğu bir ülkeye yapılıyorsa, hiç 
kabul edemeyiz; ama, hiçbir şekilde, macera peşinde de değiliz. . f 

Değerli arkadaşlarım, onun için, dünyanın gittiği yolu, gittiği yönü görmemiz lazımdır. 
Dünyada sorunlar güçle çözülemez ve hiç çözülmedi, çevremizde de hiç çözülmedi. Yeni birta
kım sorunlar yaratarak,- yeni birtakım olaylar ortaya çıkararak, bu konuya kalıcı bir çözüm 
getiremeyiz. Onun için Brüksel'de 6 maddelik bir barış planı sunduk. Halen bütün çalışmalar 
ve girişimler, o barış planı üzerinde yapılıyor, örneğin, o güne kadar Birleşmiş Milletler hare
kete geçmemişti. Gerek ikili temaslarla, gerek yaptığımız yazılı önerilerle, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterinin ya da Güvenlik Konseyi Dönem Başkanının, AGİK kararlarını esas alarak 
girişimde bulunması istendi ve şimdi gözlemci, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. AGİK'in bir 
kurulu oradadır; ama bütün bunları bir yana iterek, "daha aktif olalım" deniyorsa ve bunun 
ne olduğu da söylenirse, o zaman burada daha açıklıkla tartışma olanağını buluruz. Ben, bu 
konuda Hükümetin politikasını açıklıkla dile getirmeye çalıştım ve Bakanlığımın ve benim za
manımın büyük bir kısmı, Karabağ sorununa barışçı ve kalıcı bir çözüm aramakla geçiyor. 
O konuda bir ateşkes sağlanmıştır; ama, tam uyulmamaktadır. Bu, ateşkesin yapısında vardır. 
Görüşme masasına oturulmadığı sürece, barış masasına oturulmadığı sürece -dünyadaki diğer 
örneklerinde de görüldüğü gibi- ateşkes sık sık ihlal edilebilmektedir, örneğin, Yugoslavya'da 
İS defa ateşkes ihlal edilmiştir. O nedenle, temaslarımızda bunu görüyoruz: Ermenistan Azer
baycan'ın ateşkes'e uymadığını; Azerbaycan ise, Ermenistan'ın ateşkes'e uymadığını söylemekte 
ve böylece farklı görüşler devam ediyor. 

Umuyorum ki, Türkiye, bütün ağırlığını barış için kullanacak ve kalıcı bir barış için en 
kısa zamanda soruna çözüm bulma yoluna gidilecektir. 

.Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz yaklaşık dört aydır işbaşındadır. Bu dört aylık süre
de, Türk dış politikası açısından yoğun bir etkinlik dönemi yaşanmıştır; halen de etrafımızda, 
çevremizde ve dünyada yaşanmaya devam etmektedir. Konuşmamın bu bölümünde, dış politi
kamızın güncel önem taşıyan bu dönemi üzerinde özellikle, düşüncelirimi belirtmek istiyorum. 
Ancak, daha önce, Hükümet olarak uluslararası sorunlara bakış açımızı, yaklaşım ilkelerimizi 
ve dış politika vizyonumuzu belirtmek istiyorum. ı 

Hükümetimiz, dış politika açısından, uluslararası ilişkilerin köklü bir değişimden geçtiği, 
belirsizlik ve risklerin yaygınlaştığı bir dönemde göreve gelmiştir. Soğuk savaş bitmiş, Varşova 
Paktı dağılmış, ama, geride riskler ve belirsizlikler bırakılmıştır. İnsanlık, kırk yılı aşkın bir 
ideolojik rekabetten, topyekûn nükleer çatışma tehdidinden ve korkusundan büyük ölçüde sıy
rılmıştır. tnsan haklarına saygılı, çoğulcu ve katılıma demokratik sistemin içerdiği norm ve 
değerler giderek yaygınlık kazanmaktadır. Ancak, bu değerlerin her yerde eşit ölçüde kökleşip 
yerleşmesi, zamana bağlıdır. 

Bu arada, soğuk savaş sırasında bloklaşma döneminde baskı altında tutulan, göz ardı edilen 
bir çok sağlıksız akım ve sorunlar, önemli risk kaynakları olarak bu dönemde ortaya 

— 399 — 



T.B.M.M. B:55 19 .3 .1992 0 : 2 

çıkmaya başlamıştır. Birbirleriyle çatışan aşırı milliyetçilik akımlan, etnik uyuşmazlıklar ye ge
rilimler, aynı zamanda, ekonominin yeniden yapılanması aşamasında karşılaşılan darboğaz
lar, işsizlik ve dengesizlikler, çevre koşullan, bu akım ve sorunların bir kısmını oluşturmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerek dünyada gerek yakın çevremizde, başdöndürücü 
bir hızla değişen koşullar karşısında, Hükümet Programamız, ana hedef olarak, diğer devlet
lerle uluslararası dayanışma içinde, ülkemizin çıkarlarını ön planda tutan, kişilikli, tutarlı, bi
linçli ve aktif bir dış politika izlenmesini öngörmüştür. Bu hedefler, cumhuriyet dönemi Türk 
diplomasisinin kalıcı ve geleneksel değerlerini de yansıtmaktadır. Bu karmaşık ortamda dış po
litikayı yürütürken, bazı önlemlerin alınması zorunlu olmuştur. Dış politikada, karar, yapım 
yetki ve sorumluluğuyla, uygulamanın denetimi görevinin, demokrasinin de gereği olarak, aslî 
sahiplerine, yani Hükümete ve Yüce Meclise iadesi konusunda büyük çaba gösterilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı, Hükümetin, yani siyasî organın program ve direktifleri doğrultusun
da seçenekler hazırlayan, Hükümete sunan Hükümetten siyasî direktif alıp, uygulayan bir dip
lomatik uzmanlık kimliğini kazanmıştır. 

Dışişleri Bakanlığı, değişen dünya koşulları, değişen dünya sorunları karşısında yeniden 
örgütlenme yoluna gitmektedir. Bu konuda, önümüzdeki dönemde yeni adımların atılması söz 
konusu olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; halkımızın seçtiği yaşam biçimini, paylaştığımız değer 
yargılarını, dış politika alanına da yansıtmak amaandayız. Bu yaşam biçiminde, giderek ge
nişleyen özgürlükler yanında, insan haklanna saygı iki temel unsurdur. 

Hükümet programında öngörülen demokratikleşme ve insan hakları hedefleri, diploma
simizi haksız eleştirilere muhatap olmaktan kurtarmakta; Türkiye gibi güçlü bir ülkeyi, gerek
siz ipoteklerden giderek arındırmaktadır. 

Hükümet olarak, uluslararası ve bölgesel olaylara, oluşumlara yaklaşımımızda üç temel 
ilkeyi esas almaktayız : Barışçılık ilkesi, gerçekçilik ilkesi ve işbirliği ilkesi, politikamızın teme
lini oluşturmaktadır. 

Hiç kuşkusuz, ulusal yararımız ve çıkarımız, öncelikle halkımızın refahını, kalkınmasını, 
barış ortamında sürekli artıracak koşulların öncelikle yaratılmasıdır. Bulunduğumuz coğraf
ya, bunun ortaya çıkardığı dengeler, bu tercihi özellikle zorunlu kılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, soğuk savaşın bitimiyle, Avrupa'nın risk ve istikrarsızlık odakları, 
kıtanın merkezinden doğusuna, yani Balkanlara ve Kafkasya'ya kaymıştır. İçinde bulunduğu
muz Ortadoğu ile Doğu Akdeniz'deki risk ve belirsizlikler de göz önüne alındığında, soğuk 
savaş döneminde bir kanat ülke konumunda olan Türkiye, bugün daha çok riskler ve belirsiz
likler içeren, istikrar ve işbirliği ihtiyacı içinde olan geniş bir alanın kavşak ve odak noktası 
haline gelmiştir. Bu geniş alanın, istikrar ve işbirliğine olan gereksinimi, Türkiye'nin barışçı 
politikasının önemini daha da artırmaktadır. 

Dış politikamızda gerçekçilik ilkesi, ulusal çıkarlarımızın etkin bir biçimde ve uzun vadeli 
olarak korunup kollanabilmesi bakımından yaşamsal önem taşımaktadır. Bu ilkeyi, teşhiste, 
yöntemde ve hedefte, gerçekçilik olarak algılıyoruz. 

Teşhiste gerçekçilik, olayların, duygunun değil, aklın; heveslerin değil, sağduyunun; riva
yetlerin değil, somut gözlemlerin ışığında değerlendirebilmenin yöntemidir. Bu yöntemden ay
rılmıyoruz ve ayrılmamız da oldukça güçtür; çünkü, Türkiye'nin yararı bunu gerektiriyor. 
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Yöntemde gerçekçilik, akılcı, uygulanabilirliği olan ve hedeflerle tutarlı diplomatik yol 
ve girişimlerden sapmalara izin vermez. Uyguladığımız dış politika, bu anlamda kişisel gösteri 
heveslerine ve maceracılığa kesinlikle kapalıdır. 

Hedefte gerçekçilik ile de, Türkiye'nin öz çıkarlarına uygun, uluslararası barış, istikrar ve 
işbirliğinin gerekleriyle uyumlu, çağdaş değer ve özlemlerle bütünleşebilen amaçları öngör
mektedir. 

Şimdi kısaca, yeni uluslararası ortamda durmak istiyorum. Soğuk savaş, gerisinde, bir yü
züyle, geleceğe dönük umutlar bırakmıştır. Silahlanma yarışının, giderek, bir silahsızlanma re
kabetine dönüştüğünü görüyoruz. Ancak, bu olgu, gerçeğin tamamı değildir. Gerçeğin diğer 
yarısında ise, kitle imha silahlarının yaygınlaşması olayı vardır. Dunlara paralel olarak, bir za
manlar yalnız askerî güçle özdeşleşmiş bulunan ulusal güç kavramı, artık yeni bir içerik kazan
maktadır. 

Kitle iletişim olanaklarının tüm insanlığı kucaklamaya başladığı, ekonomik gücün, eğitil
miş insan gücünün öne çıktığı ve bilgi toplumuna dönüşüm çabalarını yansıtan bir evrim içeri
sindeyiz. Bundan böyle, uluslararası güçleriyle saygınlıklarının ulaştıkları refah ve teknoloji 
düzeyinin yanı sıra, uluslararası işbirliği ve dayanışma alanlarından insanlığa getirebilecekleri 
katkılarla ölçüleceği bir döneme girmekteyiz. Tüm insanlık, demokrasinin ye bireyin girişim 
ve yaratma yeteneğine öncelik tanıyan liberal ekonomik yapıların ortak değerleri üzerinde bu
luşmuş; ancak, bu ortak değerler üzerinde buluşabilmek henüz tam olarak kesinleşmiş değildir. 

Bu değerlerin yaşama geçirildiği, tüm toplum yapılarına süreklilik ve işlerlik kazandırdık
ları anlamına -ne yazık ki- gelmemektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için, gerek uluslararası, 
gerek bölgesel düzeylerde çözülmesi gereken pek çok sorun ve alınacak pek çok mesafe vardır. 
Bu sorunların başında, 19 ucun Yüzyıldan kalma aşırı ve bağnaz milliyetçilik ve etnik rekabet 
akımları gelmektedir. Bu etnik rekabet akımlarının giderek artacağı da anlaşılmaktadır. Bu akım
lar, demokrasiye geçiş ve ekonomik dönüşüm süreçlerine büyük ölçüde engel olmakta ya da 
bu süreçleri yavaşlatmaktadır. Oysa dünyanın, demokrasi yönünden genel bir olgunlaşma ve 
küresel bir ekonomik kalkınmayı gerçekleştirme ihtiyacı, artık, ertelenebilir olmaktan çıkmış
tır. Doğal kaynakların kullanımından, yeryüzü çevresinin korunmasına değin, yaygın ve etkin 
bir uluslararası işbirliğine ihtiyaç vardır. Böyle bir işbirliğinin bölgesel altyapılarının kurulup 
geliştirilmesi, kesin ve ivedi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

"Üçüncü dünya" diye anılan Asya, Afrika ve Latin Amerika Kıtalarından, tek kişiye, tek 
partiye dayalı buyurgan rejimler, demokratikleşme akımlarının etkisine girmişlerdir. Bunlar
dan bir kısmı çökmüş, bir kısmı yapısal değişiklik yoluna girmişlerdir. Bu rejimler, göçüp gi
derlerken, geriye, kalkınmalarını gerçekleştirememiş, ekonomileri sorunlarla dolu, sosyal ya
pıları çarpık toplumlar ve insanlar bırakmaktadırlar. 

Soğuk savaştan kalma, bölgesel, siyasal sorun ve gerilimler çözülürken ya da çözülme yo
luna girerken, insanlığın dörtte üçü, halen, demokrasi, istikrar ve esenlik arayışı içerisindedir. 
Dehşet dengesi döneminde silahlanmaya ayrılan fon ve enerjilerin, uluslararası kalkınma ve. 
dayanışma için nasıl seferber edileceği sorusu, gündemdeki öncelik ve ağırlığını korumaktadır. 
Gelişme yolundaki ülkeler, kalkınmaya yönelmeden sanayileşmiş ülkelerle yeni yatırım ve tica
ret alanları bulmadan ve karşılıklı bağımlılık ve dayanışma bilinci yerleşmeden, dünyada istik
rarın sağlanması oldukça güç görünmektedir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, dünya önemli bir dönüşüm içindedir. Bu dönüşüm, 
kendini yeni koşul ve gelişmelere uyarlama ve yeniden yapılanma olguları, Türkiye'nin merke
zinde yer aldığı Atlantik-Avrupa-Asya kuşağını süreç ve kurumlan bakımından özellikle etki
lemektedir. 1975'te iki hasım blok arasında, imzalanan ye barış içinde birlikte yaşama ya da 
"d&ente" ilişkilerinin uyum kurallarını belirleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sü
reci, soğuk savaşı noktalayan, Yeni Bir Avrupa İçin Paris Yasasıyla değişik bir nitelik kazan
mıştır. 1990-1992 döneminde katılımcı sayısı 34'ten 48'e yükselen AGÎK süreci, artık rakip blok
ların üzerinde birleşebildikleri asgarî müşterekleri değil, ortak ideal norm ve değerli paylaşan, 
aralarındaki ilişkileri ve işbirliğini bu norm ve değerlere göre yürütüp geliştirmek isteyen de
mokrasilerin çatı örgütü haline gelmiştir. Bu çatı altında belirli bir kurumlaşma gerçekleştiril
mektedir. Paris Yasasıyla demokratik yapıların geliştirilmesi ve insan haklarına saygının göze
timi AGİK katılımcılarının ortak sorumluluğu altına alınmış, yalnızca ulusal yetki alanına gi
ren konular olmaktan çıkmışlardır. Siyasal iktidarın yalnızca demokratik yöntemlerle el değiş
tirebilmesi, katılımcı ülkelerin, demokratik yöntemler dışında gerçekleşen iktidar değişiklikle
rini tanımayıp, kınamaları da, AGİK sürecinin yeni aşamasını simgeleyen önemli ilkelerinden
dir. Azınlıklara ve bölgesel kültürlere mensup bireylerin, tüm insan haklarından, anayasalar 
ve yasalar önünde ayırım gözetilmeksizin yararlanmaları da, AGÎK sürecinin diğer bir ortak 
ilkesini oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümü meka
nizmaları güçlendirilmekte, çatışmayı önleme sistemleri geliştirilmekte ve daha kapsamlı ve et
kin güven ve güvenlik artırıcı bir önlemler demeti yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. 

Eski Sovyetler Birliğinin dağılışından sonra ortaya çıkan bağımsız devletlerin de katılı
mıyla çok geniş bir coğrafî alanı kapsar hale gelen AGİK sürecinin, tek başına, soğuk savaş 
ertesi dönemin çok yönlü güvenlik ve işbirliği sorunlarının Üstesinden gelebilmesi, elbette müm
kün değildir, özellikle, Atlantik-Avrupa bağlamındaki risk ve belirsizlikler, birden çok örgüt 
ve kurumun, kenetlenmiş bir yapılanma içerisinde, işlev üstlenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu 
noktadan hareketle, üç önemli örgütsel değişim ve uyarlama söz konusudur. Bunlardan ilki, 
NATO'nun geçirdiği dönüşümdür. NATO, bir yandan özellikle Trans-Atlantik bağı dolayısıy
la, Avrupa'nın askerî dengesinin ve kıtasal güvenliğin sigortası olma niteliğini korurken, öte 
yandan, siyasî danışma işlevini ön plana alan bir yapısal değişimden geçmiştir. Dağılan Varşo
va Paktındaki eski hasımlarıyla başlattığı özel danışma ve işbirliği ilişkileri, bilahara Bağımsız 
Devletler Topluluğu üyesi ülkeleri de kapsayan Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi bünyesinde ku
rumsal hale getirilmiştir. Bir başka deyişle NATO, hem Avrupa'da güç dengesinin -olabilecek 
en alt düzeyde- idamesinde katkıda bulunarak, silahların denetimi alanında da etkin bir rol 
oynamakta, hem de yeni bir Atlantik-Avrupa topluluğunun oluşumuna katkıda bulunmaktadır. 

İkinci olarak, Avrupa Topluluğundaki değişim sürecine değinmek istiyorum. Avrupa Top
luluğu, siyasî birlikle, ekonomik ye parasal birlik alanlarında, 2000'li yıllara uzanan dönemde 
geçireceği evrimi bir takvime bağlamış, bunun yöntem ve aşamalarını geçen aylarda belirle
miştir. Yine bu çerçevede, 1992 yılı, Topluluğun genişleme stratejisinin ana çizgileriyle ortaya 
çıkmaya başlayacağı zaman dilimidir, öte yandan, Batı Avrupa Birliğinin, geliştirilecek Avru
pa güvenlik ve savunma.kimliğinin çekirdeğini oluşturması öngörülmektedir. 

Bu konuda Sayın İnan'ın söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Türkiye, Batı Avrupa Bir
liğinin ikinci sınıf bir statüsünü kabul edemez. Hele bunun sürekli bir statü olmasına izin ver
memelidir. Onun için, o konudaki görüşmeler sürmekte; ama, biz, Batı Avrupa Birliğine ikin
ci sınıf bir üyelik şeklindeki bir statünün Türkiye için uygun olmayacağı görüşündeyiz. 
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Hele bunun sürekli bir hale gelmesi, kesinlikle kabul edilemez. Bu konuda Sayın tnan'ın gö
rüşlerine katıldığımı belirtmek isterim. 

Kuşkusuz, Avrupa 12'lerle sınırlı bir örgüt olarak düşünülemez. Bu gerçeğin gereğince an
laşılmasının gecikmesi, Avrupa bütünlüğünün kapsaması zorunlu kesimlerinin yapay bir bi
çimde ortada kalmasına yol açacaktır. Çünkü, Avrupa, yalnız 12'lerle temsil edilemez. 12'lerle 
sınırlı bir Avrupa, önümüzdeki dönemde yeni sorunların ortaya çıkmasına yol açacaktır. 

Dolayısıyla biz, Hükümet olarak, gerek Topluluk, gerek Batı Avrupa Birliği ile ilişkileri
mizi bu perspektiften izlemeye devam edeceğiz. 

Yine bu arada, Sayın değerli arkadaşım, değerli dostum tnan'ın Dördüncü Malî Protokol 
ve ona benzer konularda söylediklerine katılıyorum; ama adresi, bizim Hükümetimiz değil. 
Yani, bu Hükümet döneminde, ne malî protokol konusunda bir yalvarma işine girilmiştir, ne 
de, "ne olursa olsun, Avrupa Topluluğu bizi üye yapsın" diyen bir politika izlenmektedir. 

Biz, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğuna inanıyoruz. Türkiye, Avrupa Topluluğu'nun, ete
ğine yapışarak, ikinci sınıf bir üyesi olamaz. Türkiye, elbette ki, Avrupa Topluluğuna tam üye 
olmak amacındadır. Bu konudaki başvurusunu 1987 yılında yapmıştır; ama Türkiye, bu top
luluğun onurlu, eşit haklı bir üyesi olmak istemektedir. Yoksa, kıyısından, köşesinden ikinci 
sınıf bir üye statülüğü kesinlikle kabul edilemez. O nedenle, bizim Hükümet döneminde, değe
ri hiç kalmamış Dördüncü Malî Protokolün uygulamaya konulması ya da benzer konularda 
öyle Türkiye'nin dış politikasına ters düşecek, Türkiye'nin onuruna ters düşebilecek hiçbir gi
rişimde bulunulmamıştır. Tekrar edeyim; dediklerine katılıyorum; ama adres, bizim Hüküme
timiz değildir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Üçüncü bir kurum olarak, Avrupa Konseyi de bir değişim geçirmektedir. Avrupa Konse
yi, özellikle insan hakları ve sosyal politika alanlarındaki ortak birikimin koruyucusu ve stan
dart belirleyicisi bir örgüt olarak yürüttüğü işlevlere devam edecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günümüzde Adriyatik kıyılarından, Karadeniz ve Kaf
kasya'ya; Hazar ötesinden Çin sınırlarına; Körfez alt bölgesinden Ortadoğu ve Doğu Akde
niz'e uzanan çevre kuşağımızın her kesiminde, Türkiye'nin istediği, amaçladığı ve uluslararası 
toplumun da özlediği gelişmeler, barış içerisinde bir istikrar ortamının sağlanması ve sürekli 
kılınmasıdır. Dolayısıyla, bizim dış politika vizyonumuz, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya, Or
ta Asya, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki uyuşmazlıkların çözüldüğü; çatışmaların, yerini ba
rışçı işbirliği düzenlerinin aldığı ve tüm bu bölgelerin, diğer bölgelerle daha geniş ve kapsamlı 
işbirliği sistemleri çerçevesinde bütünleşebildiği bir dünyayı içermektedir. 

Dış politika etkinliklerimiz, bu amacın gerçekleştirilmesi yönünde harcadığımız aktif ça
baların ve uluslararası ilişkilerin, barışçı işbirliği doğrultusunda gelişmesine sağladığımız kat
kıların bütünüdür. 

Değerli arkadaşlarım, güncel konu olarak, biraz daha, bu Orta Asya konusuna değinmek 
istiyorum. 

Gerçekten, hiçbir konuda, hiçbir çekingenlik duymadan, tüm gücümüzle, her alanda bu 
cumhuriyetlerle işbirliğini geliştirme kararındayız. Ben, bütün bu cumhuriyetleri kapsayan çok 
yararlı bir gezi yaptım; çok önemli sorunlarla karşı karşıya olduklarını gördüm. Bunların bir 
kısmına elbette ki, Türkiye, doğrudan yardım etme durumundadır. Özellikle eğitim alanında 
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kültür alanında, eleman yetiştirme alanında, Türkiye, hiç zaman geçirmeden, gerekli girişim
leri yapma durumundadır. O gezi sırasında çoğuyla anlaşmalar yapıldı. 1992 yılından başlaya
rak, bu cumhuriyetlerden bin ila iki bin arasında üniversite öğrencisini Türkiye'ye gönderme
leri anlaşmaları yapılmıştır. Bunlara burs sağlanacaktır, bunlara olanak sağlanacaktır ve böy
lece, önümüzdeki yıl, eğitim konusunda gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Yine, bu ülkelerde, kendileri uygun gördükleri takdirde, orta dereceli okullar açmanın -ki, 
Sayın Edibali de değindi-, özellikle Türk Dilinin gelişmesi, eğitim sisteminin gelişmesi açısın
dan çok yararlı olacağı düşünülmüştür. Kendileri istedikleri takdirde, o konuda da gerekli yar
dım yapılacaktın 

Bütün bunları yaparken, bu ülkelerin, bu cumhuriyetlerin bağımsız oldukları, eşit olduk
ları ve bunları da korumak istedikleri, hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Biz bu cumhu
riyetleri dışarıdan yönetiyor gibi bir izlenime kapılamayız; onların da böyle bir istekleri yok, 
onların da böyle bir amaçları yok. Hepsinin istediği, en kısa zamanda bağımsızlık ve egemen
liklerini pekiştirmektir; ama, görebildiğim çok önemli bir iki soruna da değinmek istiyorum. 

Gerçekten, bağımsızlığın hiçbir kurumu, henüz oluşturulmuş değildir. Bağımsız ülke den
diği zaman akla gelebilecek, ulusal para, banka, pul, buna benzer kadro vesaire henüz tam 
olarak oluşmuş değildir. Bu konuda, Türkiye'nin, elbette çok büyük katkı yapması söz konu
sudur. Bu konuda kendilerine gerekli katkı ve yardım yapılacaktır, örneğin, Dışişleri Bakanlı
ğı olarak, uygun gördükleri takdirde, Dışişleri Bakanlığında yetiştirilmek üzere, her cumhuri
yetten 10-15 dolayında elemanı 20 nisana kadar gönderrrieleri istenmiştir. Gönderdikleri tak
dirde, Dışişleri Bakanlığı olarak, bu konuda gerekli eğitim ve stajı sağlamaya kararlıyız. 

Yine, bankacılık alanında, kamu yönetimi alanında, yasa alanında, borçlar hukuku ala
nında, birçok alanlarda, gerek oraya eleman gönderilmesi, gerek oradan buraya getirilmesi, 
kaçınılmaz görülmektedir; ama, bütün bunların yanında, demokrasinin yaşayabilmesi için ba
ğımsızlığın pekişebilmesi için, bu insanların, bağımsızlıklarına yeni kavuşan bu cumhuriyet-
lerdeki insanların, günlük yaşamlarında yeni girdikleri dönemin kendilerine daha iyi bir ya
şam verdiğini görmeleri lazım. Yani, daha çok gıda, daha çok giyim, daha iyi bir hayat tarzı 
yaşamadıkları takdirde, demokrasinin tehlike geçireceğini özellikle belirtmek istiyorum. O ne
denle, Türkiye elbette ki, elinden geleni yapacaktır; ama, bütün dünyanın, bu ülkelerin geçiş 
döneminde zorunlu ihtiyaçlarım karşılamaları için gerekli mekanizmaları oluşturmaları gere
kir. Sayın Dinçer de konuşmasında değindi, özellikle ihracat yapmaları için bir mekanizma 
mutlaka oluşturulmalıdır, yatırımlarını harekete geçirebilmeleri için mutlaka bir mekanizma 
oluşturulmalıdır, mallarının pazarlanması için mekanizma oluşturmalıdır. Çünkü, yapılacak 
olan yardımlarla, yani hibe şeklindeki yardımlarla, bu sorunların çözülmesi mümkün değildir. 
Bu konuda Türkiye olarak öncülük yapmak durumundayız, destek vermek durumundayız; on
ların da Türkiye'den beklentileri bu yöndedir. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce de değindim; Kafkasya, ülkemiz açısından, gerek komşu
luk, gerek Orta Asya'ya açılan bir köprü olması dolayısıyla nasıl bir önem taşıyorsa, Balkanlar 
da hem bir komşu yarımada, hem de Türkiye'yi Orta ve Batı Avrupa'ya bağlayan stratejik bir 
bölgedir. Batı Avrupa ülkelerinde 2,5 milyondan fazla yurttaşı bulunan, dış,ticaret hacminin 
yandan fazlası Topluluk ve EFTA ülkeleri arasındaki ihracat ve ithalattan oluşan, Avrupa bü
tünleşmesinin ve savunma düzenlemelerinin doğal boyutları kapsamında bulunan Türkiye için, 
Balkanlar'da barış, istikrar ve işbirliği büyük önem taşımaktadır. 
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. Diğer yandan, Balkan ülkelerinde nüfusu yaklaşık 2,5 milyona varan -bazıları Türk asıllı-
Müslüman topluluklar vardır. Bu toplulukların esenliğiyle, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin 
evrensel normlardan tam olarak yararlanabilmeleri için de, Balkanlar'da barış, istikrar ve iyi 
komşuluk ilişkilerinin sürekli kılınması zorunludur. 
• Soğuk savaşı sona erdiren gelişmelerden önemli bir bölümüne de Balkanlarda tanık olun-. 

muş, 1989 sonbaharım izleyen dönemde, Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk da, demokra
tikleşme ve pazar ekonomisine dönüşüm sürecine girmişlerdir. Böylelikle, Balkanları bölen ide
olojik çizgi de, bu gelişmelerle birlikte ortadan kalkmıştır. 

Hükümetimiz, yeni Balkan demokrasileriyle, Avrupa'nın ortak değerleri üzerinde hızla 
inşa ettiğimiz dostluk ve işbirliği ilişkilerinin gelişmesinden büyük memnunluk duymaktadır. 
Bu bağlamda, Türk-Bulgar ilişkilerinin gelişme seyri ve bugün ulaştığı aşama, AGtK katılım
cıları arasındaki ikili bağlar açısından özlenen bir örnek niteliği kazanmıştır. 

Bulgaristan'daki Türk azınlığın çilesinin sona ermekte olmasından ve bu azınlığın iki ülke 
arasında güçlü bir dostluk köprüsü konumuna kavuşmaya başlamasından, Türkiye olarak bü
yük mutluluk duyuyoruz. 

Aramızda hiçbir sorun bulunmayan Romanya ile ilişkilerimiz bakımından 1992 yılı, yeni 
ve ileri bir işbirliği dönemi olmaya adaydır. 

Arnavutluk'la geleneksel iyi ilişkilerimizin 1992 yılı boyunca yeni bir ivme kazanarak ge
liştirilmesinden yanayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yugoslavya'daki gelişmeler hepimizin yakından izle
diği konumdadır. Bu gelişmeler, Yugoslavya'yı iç savaşa sürüklemiş ve Yugoslavya'nın parça
lanmasına yol açmıştır. Türkiye, eski Yugoslavya'yı oluşturan halkların diyalog yoluyla ve Av
rupa'nın yeni ortak değerleri çerçevesinde, aralarındaki sorunları barışçı yollardan çözmeleri 
için gerekli çabayı göstermiştir. Tüm bu cumhuriyetlerle iyi ilişkiler içinde olma kararındadır; 
ama, artık geri dönülemez noktaya gelindiğinde, Türkiye, Avrupa Topluluğunun ya da dünya
nın diğer ülkelerinin kullandığı çifte standardı kullanmadan, tüm Yugoslav cumhuriyetlerini 
birlikte tanıma kararı almıştır. Böylece, Makedonya, Bosna-Hersek, Slovanya ve Hırvatistan, 
Türkiye tarafından tanınmıştır. Elbette ki, bu tanıma yanında, eski Yugoslavya ya da yeni Yu
goslavya ile de, eskiden olduğu gibi, ilişkilerimizi en iyi şekilde yürütmek kararındayız. 

Yunanistanla aramızdaki ilişkilerin, Türk dış politikasında kendine özgü bir yere sahip 
bulunduğu bilinmektedir. Bu ilişkilerin niteliği, iki ülke bakımından olduğu kadar, Balkanlar 
ve Avrupa genelinde de önem taşımaktadır. Günümüze uzanan tarihsel sürecin, Ege Denizi
nin, karşılıklı azınlıkların ve geleceğin Avrupasındaki ortak çıkarların birleştirdiği bu iki kom
şu ülkenin iyi ilişkiler içinde olmamaları doğal değildir ve doğal karşılanamaz. Ne var ki, iyi 
ilişkiler içinde olmadığımız da, bilinen bir gerçektir. 

Bu iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini engelleyen bir dizi -bazıları kendi ara
larında irtibath-ciddî sorunlar vardır. Bu ciddî sorunların varlığına rağmen, yıllardır, özlü ve 
kesintisiz bir diyalog kurulamamış bulunması, ilişkilerimizin kronik bir eksikliği olarak ortaya 
çıkmaktadır. Yakın dönemde, bu eksiklik, iki hükümet başkanlarının ve dışişleri bakanlarının 
uluslararası bir toplantı vesilesiyle yaptıkları görüşmelerle giderilmeye çalışılmıştır. 

Türk ve Yunan Başbakanları arasındaki son görüşme -bildiğiniz gibi- 1 Şubatta Davos'ta 
yapılmıştır. Bu görüşmede, diyalogun başlatılması suretiyle ilişkilerimize yeni bir ivme kazan
dırılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, daha önceki hükümet döneminde başlatılan bir 
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dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşması imzalanması hususunda da Yunanistanla görüş 
birliğine varılmıştır. 

Yunanistan'ın, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adına, 
bu kez, yürütülen temaslar sırasında da, Rum tarafının izlediği politika ve sergilediği uzlaşmaz 
tutum sonucu bir ilerleme sağlanamayışını gerekçe göstererek, diyalogtan kaçınması gibi bir 
durum ortaya çıkarsa, bu, her iki ülke bakımından bir fırsatın daha yitirilmesi anlamını taşı
yacaktır. , 

Türkiye'nin, Davos'ta ortaya koyduğu tutumlarında* Kıbrıs Türk tarafının sorununa iliş
kin yaklaşımlarında' hiçbir değişiklik yoktur. Davos'a giderken sahip olduğumuz umut ve iyi 
niyeti, bugün de aynen korumaktayız. 

Hükümetimizin anlayışı odur ki, Türk-Yunan ilişkilerinin bu aşamasında taraflara düşen 
iki somut görev, aralarındaki bağların olumlu bir ortamda gelişmesine süreklilik kazandırmak 
ve bu süreklilik içerisinde ortak sorunlara kalıcı çözümler aramaktır. 

Türkiye, bu yönde çaba göstermeye sabırla devam edecektir. Çabalarımızın karşılıksız kal
maması içten dileğimizdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeni üyelerle güçlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatına, 
Ankara'daki son Bakanlar Konseyi toplantısı ve Tahran Zirvesi ile kazandırılmak istenen can
lılık, Irak'ın esenliğe kavuşturulması ve Ortadoğu barış sürecinin başarıya ulaşması, Hazar De-
nizi'nin güneyinden Doğu Akdeniz'e kadar uzanan alanda, Türk dış politikasının öncelikli üç 
hedefidir. 

Türkiye-Pakistân-tran arasındaki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, son yapılan zirveyle yeni 
beş cumhuriyetin katılmasıyla daha da zenginlik kazanmıştır. 

Irak'taki durum, Körfez Savaşı sona ereli bir yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağ
men, belirsizliğini korumakta, Irak halkının sıkıntıları sürmekte, Irak'ın uluslararası toplum
da tekrar yerini alabilmesini önleyen engeller aşılamamış bulunmaktadır. 

Biz Hükümet olarak, Irak halkının daha fazla sıkıntı çekmeden, mevcut belirsizlik orta
mının bir an önce son bulmasını, ivedi bir ihtiyaç olarak değerlendiriyoruz. Bu amaca yönelik 
gelişmeler, ancak, Irak yönetiminin, uluslararası toplumun, Güvenlik Konseyi kararlarında ifa
desini bulan beklentilerine, tez elden ve tümüyle uyması halinde hızlanabilecektir. Konseyde, 
Irak Hükümet temsilcileriyle 10-11 mart tarihlerinde yapılan görüşmelerde tekrar vurgulanan 
bu beklentilerin ve kendilerine yöneltilen ciddî uyarıların, gereğince algılanacağı umudundayız. 

Irak halkının sıkıntılarını kısmen de olsa hafifletebilmek amacıyla, Irak'a belirli bir itha
lat finansmanı kaynağı yaratmayı öngören 706 ve 712 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyi kararlarının uygulanmasından kaçınılmasını ve bu kararların sağladığı petrol satış olana
ğının kullanılmamasını, Irak yönetimi hesabına yanlış bir tutum olarak görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada Irakla yapılmakta olan görüşmelerin olumlu geçmesini 
diliyoruz ve bir anönce bu komşu ülkeyle ilişkilerimizin normale dönüşmesini diliyoruz; ama, 
bunu mutlaka Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde yapmak durumundayız. 

i .. \ ' ' ' ' '. 

Değerli arkadaşlarım, Ortadoğu bölgesine yönelik yaklaşımlarımıza geçmeden önce, Su
riye ile ilişkilerimize temas etmek istiyorum. Bu komşu ülkeyle ilişkilerimizin, taraflarca beyan 
edilen dostluk ve işbirliği siyasî iradesinin gereklerine uygun olarak gelişmesinin sağlanması, 
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iki ülkenin de yararına olacaktır. Bu bakımdan, Suriye'nin, Türkiye'nin duyarlık gösterdiği ko
nuları özellikle göz önünde tuttuğunu kanıtlaması, ilişkilerimizin geliştirilmesi çabalarına iv
me kazandırılması bakımından zorunlu görülmektedir. Sadece kapalı toplantılarda söylemele
ri yeterli değildir. Suriye'nin, Türkiye'nin çok. hassas olduğu, özellikle, güvenlik konusundaki 
alanlarda daha açık tavır içine girmeleri zorunlu görülmektedir. 

Hükümetimiz, Ortadoğu Barış Konferansını başından beri desteklenmiştir. Madrid Kon
feransı, daha sonra AVashington'da devam etmiş ve bir noktada kesintiye uğrar hale gelmiştir. 

Barış sürecinin başarısı ise, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Arap toprakların
dan çekilmesine; Filistan halkının, devlet kurma dahil, tüm meşru haklarının kabulüne ve böl
gedeki bütün ülkelerin resmen tanınmış, güvenlikli sınırlar içinde yaşayabilmelerinin sağlan
masına bağlıdır. 

Bu arada, Moskova'da yapılan çok taraflı bölgeler işbirliği toplantısına Türkiye de katıl
dı; ama o toplantıda bazı devletlerin, özellikle Filistin'in katılmasına olanak tanınmaması bü
yük bir eksikliktir. Ortadoğuda banş, Filistin olmadan sağlanamaz, Filistin katılmadan Orta-
doğuya sürekli bir barış gelemez. Onun için, özellikle Filistin açısından önemli olan konuların 
görüşüldüğü bir toplantıya, Filistin'in katılmamasını uygun bulmuyoruz. Onu toplantı sıra
sında da söylemeye çalıştık. O konferansta, Ortadoğuda barışçı çözüme dolaylı katkı yapabile
cek konular üzerinde duruldu; bu konularda, toplantılar yapılması gündeme geldi. Bu toplan
tıların bir kısmına ileriki dönemde Türkiye'nin de ev sahipliği yapması söz konusu olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımızın da konuşmalarında belirttikleri gibi, soğuk savaşı 
izleyen dönemin başlıca üç güç odağından söz edilebilir: Bunlar, Amerika Birleşik Devletleri, 
Avrupa Topluluğu ve Japonya'dır. , 

Türkiye, yeni uluslararası düzenin bu üç ana odağıyla ilişkilerini, çelişen alternatifler ola
rak değil, birbirlerini tamamlayan öğeler olarak görmektedir ve böyle değerlendirmektedir. 

Avrupa, ideolojik bölünme dönemini geride bırakmıştır. Ortak normlar ve değerler üze
rinde buluşan; ancak, gelişmeleri farklı bir uluslar ailesi ortaya çıkmıştır. Gerek kıtanın genç 
demokrasileri, gerek Avrupa Topluluğu dışında kalan diğer Avrupa ülkeleri, gerçek bir Avru
pa birliğinin kurumsal çatısı altında bütünleşme özlemini paylaşmaktadır. Dolayısıyla, gelece
ğin Avrupa Birliğinin kimliği, Avrupa Topluluğunun tekelinde bir kimlik olarak düşünülemez. 
Avrupa halklarının tümü olarak ülkü ve değerler doğrultusunda entegrasyon özlemi içerisin
deyken, Avrupa çapında banş ve güvenlik için büyük değer taşıyan bu potansiyelin önüne set 
çekilmesi eğilimlerinin yapıcı bir niteliği olmadığı için, kalıcı da olmayacakları er geç görüle
cektir. Ekonomik bakımdan bölünmüş bir Avrupa'nın sürdürülmesi, gelecekte, Avrupa'da, böl
gede ve dünyada, istikrarı ve barışı olumsuz yönde etkileyecektir. 

Hükümetimiz, Avrupa devletleriyle ikili ilişkilerimizi de kararlı bir biçimde sürdürmekte
dir. Almanya ile geleneksel ve çok yönlü ilişkilerimiz devam etmektedir. Bu yıl yapılacak ve 
yapılması beklenen üst düzey ziyaretlerle bunun daha da gelişmesinin sağlanacağını umuyo
ruz. İtalya, Portekiz ve Danimarka ile ilişkilerimiz olumlu yönde -önümüzdeki dönemde- da
ha da gelişecektir. İngiltere ve Hollanda ülkemizin Avrupa'daki konumu ve kıtasal güvenlik 
ve savunma açısından taşıdığı değeri algılayan dostlarımızın başında gelmektedir. Sayın Mitte-
rand'ın yakında gerçekleştirmesi beklenen ziyaretinin Türk-Fransız ilişkilerine daha derin bir 
içerik kazandıracağı ve bunların gelişme temposunu hızlandıracağı inancındayız. İspanya ve 
İskandinav ülkeleriyle de iyi ilişkilerimiz geleneksel olarak devam etmektedir. 
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Hükümetimiz, Orta ve Doğu Avrupa'daki genç domekrasilerle sağlam bağlar kurulup ge
liştirilmesine önem vermektedir. Bu çerçevede, Polonya, Çekoslavakya, Macaristan ve Battık 
ülkeleriyle yeni işbirliği köprüleri kuruyoruz. Türkiye'nin kalkınma ve serbest pazar ekonomi
sine dönüşüm çabaları sırasında edindiği deneyimleri bu ülkelerle paylaşmayı, geçiş dönemi 
sorunlarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, son gelişmelerden sonra, Amerika, artık bugünkü du
rumda, tek siyasal güç haline gelmiştir. Bu özel konumunun doğal bir sonucu olarak, gerek 
Avrupa'daki, gerekse Uzakdoğu ve Pasifik bölgelerindeki yeni dengelerin oluşumunda da payı 
ve katkısı bulunmaktadır. 

Biz, bu ilginin devamında uluslararası toplumun büyük çıkarı olduğu kanısındayız. Bu 
nedenle, Amerika ile ilişkilerimizi de, diğer Avrupa ülkeleriyle denge içinde sürdürme ve geliş
tirme çabasındayız. Bu arada Sayın Başbakanımızın Amerika'ya yaptığı son gezinin, bu ilişki
lerimizin gelişmesine yeni bir hız kazandıracağına içtenlikle inanıyoruz. 

Japonya'yı, bu dönemin ve geleceğin önemli bir odak noktası olarak görüyoruz, özellikle 
büyük bir ekonomik güç olarak ortaya çıkan Japonyayla ilişkilerimizi, önümüzdeki dönemde 
daha da artırma çabamızı sürdüreceğiz. 

Çin ve Hindistan'ın da, temsil ettikleri büyük uygarlık miraslanna, gelişen ekonomilerine 
ve soğuk savaş ertesi dönemdeki siyasal konumlarına paralel olarak; gerek kendi bölgelerinde, 
gerek Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde yeni uluslararası düzenin oluşumuna önemli katkı
ları olacağına inanıyor ve bu ülkelerle mevcut olan iyi ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. 

Türkiye, laik bir tslam toplumu olarak, İslam ulusları ailesinin önemli ve etkin bir Üyesi
dir. islam dünyasının geniş bir kesimini oluşturan Arap ülkeleriyle yakın tarihsel ve kültürel 
bağlarımız vardır. Bu çerçevede, tslam Konferansı örgütünün kurumsal yapılarına etkin bir 
işlerlik kazandırmasına katkıda bulunmak ve tslam dünyasının yeni uluslararası düzenin olu
şumunda hale ettiği yeri almasına yardımcı olmak amacındayız. Bu hedeflere ulaşılmasında 
ve uluslararası tslam dayanışmasının pekiştirilmesinde, başta Mısır, Suudi Arabistan ve Körfez 
ülkeleri olmak üzere, tüm tslam ve Arap ülkeleriyle mevcut geleneksel dostluk ve işbirliğinizin 
büyük rolü ve payı olacağı kanısındayız. 

Asya, Afrika ve Latin Amerika, coğrafî bakımdan Uzak; ama bunlarla da olan ilişkileri
mizin geliştirilmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ulusal davamız Kıbrıs sorunu, 29 uncu yılına girmiş bulunmakta
dır. Hükümetimizin bu sorunun çözümü bakımından temel hedefi, Kıbrıs Türk halkının meş
ru hak ve çıkarlarını korumak, güven ve esenlik içinde yaşaması için gerekli koşullan yarat
mak ve eşitlik statüsünün üçüncü çevrelerce daha yaygın bir biçimde benimsenmesini sağla
maktır. Kıbrıs sorununa ilişkin politikamız, bu temel hedefe yönelik olarak ve şu ana ilkeler 
ışığında yürütülmektedir : 

Adanın iki aslî unsurundan biri olan Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs'ın geleceğinde, her alanda 
eşit söz hakkına sahiptir ve sahip kalacaktır. Çözüm, iki toplum arasında eşitlik ilkesine uygun 
olarak yapılacak görüşmeler yoluyla bulunabilecektir. Bulunacak federal çözümde iki toplu
ma eşit haklar verilmelidir. Çözüm formülü, bir toplumun, diğeri üzerinde, siyasal, ekonomik 
ya da sosyal hâkimiyet kurmasını engelleyecek güvenceler içermelidir. Çözüm arama çabala
rında dış baskılardan medet umulmamalı, sorunun kapsamı genişletilmemelidir. Hükümetimiz, 
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Kıbrıs «orununun bu ilkeler çerçevesinde çözümüne katkıda bulunmaya çalışacak ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinin bu yolda göstermekte olduğu yapıcı çabaları kuvvetle destekleyecektir. 

Kıbrıs Türk halkının refah düzeyinin yükseltilmesine ve kalkınma atılımlarının hızlandı
rılmasına tüm olanaklarımızı kullanarak katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. 

Bu arada, 649 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesinde, Birleşmiş Milletlerin yürüttü
ğü, çabalara ve girişimlere Türkiye destek olmaya devam edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle yeni cumhuriyetlerle ilişkilerimizin geliştirilmesinde, kül
türün önemli bir yeri vardır. Ulusal kültürümüzün çağdaş bileşimlerle hak ettiği payı ve saygın 
yeri almasına, evrensel değerler ve ürünlerle bütünleşerek gelişmesine ve tanıtılmasına.dış kül
türel ilişkilerimize öncelik tanıyacağız, tçinde bulunduğumuz 1992 yılında bu çerçevede ger
çekleştirilmesi planlanan çok sayıda kültür etkinliklerimizin birkaçına değinmek istiyorum. 

Baku, Aşkabat, Taşkent, Bişkek (Biysk) ve Alma-Ata Büyükelçilerimize bağlı olarak Türk 
kültür merkezleri açılacaktır. Bu ülkelerden ve Balkanlardaki Îslam-Türk toplumlarından gele
cek öğrenciler için yükseköğrenim, araştırma veya doktora ya da yaz bursu verme kararında
yız. Biraz önce, özellikle yeni cumhuriyetlerden alınacak üniversite öğrencisi konusunu bilgile
rinize sunmaya çalıştım. 

Değerli arkadaşlarım, Batı Avrupa'da 2,6 milyon vatandaşımız var. Bunların değişik so
runları var. Bunların 1,5 milyondan fazlası Almanya'da yaşamaktadır. Ayrıca, Avustaralya, Suudi 
Arabistan, Libya ve Rusya'da da toplam 257 bin vatandaşımız çalışmaktadır. Bunların çok önemli 
bazı sorunları var. Hükümetimiz bu vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü ve durumlarının 
iyileştirilmesi açısından, sosyal güvenlik sözleşmelerinden başlayarak, her alanda etkin önlem
ler alma kararındadır; fakat özellikle bu arada, soğuk savaş sonrasında ortaya çıkan yabancı 
düşmanlığının, özellikle altını çözmek istiyorum. Bu konuda hep birlikte Parlamentomuz, Hü
kümetimiz, ulusumuz olarak, gerekli işbirliği ve gerekli etkinliği göstermemiz gerektiğine iç
tenlikle inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu çerçevede, 4 aydır görevde olan Hükümetimizin, 
bu süre içinde yaptığı bazı girişimleri ve çalışmaları, özellikle bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Bu süre içinde, Türkiye'nin gerek bölgemizdeki, gerek dünyadaki rolünün tam bilincinde 
bir tutumla, ülke yarar ve çıkarlarını ön planda tutan, etkin.akılcı, gerçekçi ve kararlı bir dip
lomatik faaliyet süreci gerçekleştirmiştir. Eski Sovyetler Birliğinde ortaya çıkan yeni bağımsız 
devletler, herkesten önce, Türkiye tarafından tanınmıştır ve bu ülkelerde büyükelçilik açılması
na karar verilmiştir. 

Yeni bağımsız devletlerin tümüyle, özellikle Türk kökenli cumhuriyetlerle üst düzeyde kar
şılıklı ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Bunlarla Türkiye arasında işbirliğini geliştirecek anlaşma
lar imzalanmıştır. 

. Karadeniz Ekonomik işbirliği Projesine, yeni dönemde işlerlik kazandırılmıştır. Sovyetle
rin dağılımından sonra ortaya çıkan durum değerlendirilerek, anlaşma parafe edilmiş ve bu 
yaz içinde anlaşması için gerekli adımlar atılmıştır. 

Azerbaycan ve Orta Asya'daki kardeş cumhuriyetler ile çok boyutlu, içerikli, uzun dö
nemli ve kapsamlı bir işbirliği düzeninin somut yapısal çerçevesi saptanmış, yürüteceğimiz or
tak çalışmaların ve yapmakta olduklarımıza ek olarak, bundan böyle de yapacaklarımız için 
gerekli rehberler, protokollar, anlaşmalar imzalanmıştır. 
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Tüm bu cumhuriyetlerin, Birleşmiş Milletlere, AGlK'e, Kuzey Atlantik işbirliği Konseyi
ne ve İslam Konferansı örgütüne üye olmaları için Türkiye öncü rol oynamış ve bunlarda da 
başarılı olmuştur. 

Eski Yugoslavya Federasyonu dağılarak, bölgede yeni cumhuriyetler oluşunca, Türkiye, 
bu cumhuriyetlerin 4'ünü birlikte tanıma kararı vermiştir. 

Yunanistan ile yeni bir diyalog dönemi başlatılmış ve bunun devamı için Türkiye elinden 
gelen çabayı gösterme kararını vermiştir. 

Amerika Birleşik Devletleriyle güçlendirilmiş ortaklık ilişkileri çerçevesinde, daha yakın 
ve her iki ülkenin karşılıklı yararlarına daha etkin ve dengeli biçimde hizmet edebilecek bir 
işbirliği düzeninin idamesine yönelik siyasî irade, her iki tarafça da teyit olunmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; birçok sözcü arkadaşımız, çok haklı olarak, Dışişleri 
Bakanlığının bazı sorunlarına da değindiler. Dışişleri Bakanlığı bütçesindeki artış yüzde 102 
gibi görülmekle birlikte, aslında, bunun büyük bir kısmı, döviz kurundaki değişiklikten kay
naklanmaktadır. O artış bir yana bırakıldığında, artış son derece sınırlıdır; ama bütçenin için
de bulunduğu güçlük dikkate alınarak, dışişleri politikasının en iyi şekilde yürütülmesine çalı
şılacaktır. özellikle Sayın tnan'ın konuşmasında bahsettiği ve benim de çok katıldığım bir ko
nuya değinmek istiyorum. 

Konu, "Dışarıda çok fazla başlılık." 
Ben, bakan olarak değil, Planlamada çalıştığım yıllardan başlayarak, bu konunun çok yanlış 

olduğunu biliyorum, özellikle bakanlıkların ve kuruluşların, dışanda örgüt açma konusunda 
yarış içinde bulunmalarının çok yanlış olduğu görüşündeyim; ama bu konuda, ben de yıllarca 
mücadele verdim ve maalesef itiraf edeyim ki, bugüne kadar ben de başarılı olamadım. 

Bu dönemde, inandığım bu doğrultuda gereldi tüm çabayı gösterme kararındayım. Çün
kü, gerçekten, bugün dışıradaki temsilcilikler, bakanlıklararası bir yarışa dönüşmüştür; bun
dan mutlaka kurtarılması gerekir. Benim o konudaki inancım şudur: Büyükelçiyi beğeniriz ve
ya beğenmeyiz; ama Türkiye'yi dışarıda temsil eden büyükelçinin haberi olmadan, onunla bir
likte çalışma olanağı sağlanmadan ya da o ihtiyaç göstermeden gönderilecek olan elemanla
rın, gerçekten, gerektiği gibi yarar sağlamadığı görülmüştür. Bu konuda giderek artan sayısal 
yapı, büyük sorunlar ortaya çıkarmıştır. Bizden önceki hükümet, geçen yaz aylarında, bu ko
nuda, bana göre, olumlu ve önemli bir adım atmıştır; bir çerçeve kararname hazırlayarak, her 
bakanlığın uyması gereken kadroları belirlemiştir; ancak, uygulama o yönde değildir, örneğin, 
Sayın tnan'ın da değindiği gibi, bir kuruluşa 102 kadro öngörülmüş iken, halen dışarıdaki uy
gulama bunun çok üstündedir. 

Bu konunun çok güç olduğunu biliyorum; ama ben de Sayın tnan'a katılarak, bu konuda 
elbirliğiyle gerekli çabanın gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben, inandığım bu konuda, 
her türlü çabayı gösterme kararındayım. Ne kadar başarılı olabilirim bilmiyorum, onu bugün
den söylemek çok güç, olayın çok çetin olduğunu ben de biliyorum ve bunun bilinci içindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, birçok arkadaşımız değindi, gerçekten, Dışişleri Bakanlığı eleman
ları, sayı bakımından sınırlıdır, ekonomik durumları bakımından da sıkıntıları vardır. Artık, 
bugünkü ödeme biçimiyle Dışişleri Bakanlığına memur alınması cazibe noktası olmaktan, bir 
çekim noktası olmaktan çıkmıştır. Yeni giren bir memura verilen para ile, Türkiye'de bir 
insanın yaşaması mümkün değildir. Dışarıda da görev yapan diplomatlar, uzun yıllardır 
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artınlmayan maaşlarıyla çalışmak zorundadırlar. O nedenle, gerek Dışişleri Komisyonu, gerek 
Yüce Parlamento bu konuda büyük cesaret vermiştir. Bu konuda önümüzdeki günlerde bir ça
lışma yaparak, gerekli adımları atmayı düşünüyoruz ve bu konuda sizlerin eksik etmediğiniz 
desteğinizi sürdüreceğinize inanıyoruz. 

Bu arada, özellikle Sayın Demiralp'in değindiği gibi, sözleşmeli personelle, diğer personel 
arasındaki farkın giderilmesi konusu önemlidir. Bu konu, Dışişleri Bakanlığını aştığı için, bu
güne kadar çözüm bulunamamıştır. O konuda tavanı Maliye Bakanlığı vermektedir, Dışişleri 
Bakanlığının tavanı aşması mümkün değildir. O tavan, yetersiz bir tavandır. O konuda da önü
müzdeki günlerde bir girişimde bulunmayı düşünüyorum. 

Sayın Başkan, zannediyorum zamanı bir hayli aştım. 
Bakanlığım ve Dışişleri camiası, hizmetfn gerekleri ne denli güç ve çetin olursa olsun, ül

kemizin uluslararası çıkarlarının kollanması, Türkiye'nin iyi bir işbirliği ortağı olarak oynadığı 
bölgesel ve küresel rollerin idame ye takviyesi, önümüzdeki açılım olanaklarının değerlendiril
mesi ve yeni uluslararası düzende hak ettiğimiz yeri alabilmemiz amacıyla, tarihsel bir ödev 
duygusu ve bilinci içerisinde, çalışmalarına, azim, heyecan ve şevkle devam edeceklerdir. Yete
nekli, deneyimli ve özverili kadrolarımız, ulusumuzun ve Parlamentomuzun güvenine layıktır. 

Konuşmamı bağlarken, Türk dış politikasının yürütülmesine katkıda bulundukları sırada 
yaşamlarını yitiren dışişleri şehitlerimizi bir kere daha minnet ve rahmetle anıyorum. O konu
da, Sayın tnan'ın yaptığı önerinin gerçekleşmesi için de elimden gelen çabayı göstereceğim. 

Bu gözlem ve değerlendirmeler, duygu ve düşüncelerle, Bakanlığımın 1992 Malî Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısını Yüce Meclisin onayına sunarken, görüşleriyle değerli katkılarda bulunan 
sayın grup sözcüleriyle, diğer milletvekili arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum; Yüce Mec
lise şahsım ve Bakanlığım adına saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçe üzerinde son konuşmayı yapmak üzere, Bursa Milletvekili Sayın Mümin Gençoğ-

lu'na söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Gençoğlu. 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Dışişleri Bakanlı
ğının değerli mensupları; Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında, bütçe Üzerinde 
şahsım adına görüşlerimi açıklamak üzere kürsüye gelmiş bulunuyorum. Bana bu konuşma 
imkânını veren Sayın Başkanıma teşekkür ederken, çok değerli milletvekillerini ve Dışişleri men
suplarını, sözlerime başlarken saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, zaman hakikaten daraldı, benim de konuşmam zaten 10 dakikayla 
sınırlı; fakat çok değerli Başkanımız bugün, maşallah, her gelen arkadaşımıza bir hayli tole
rans tanıdı; ümit ediyor ve inanıyorum ki, bana da 10 dakikanın dışında birkaç dakika daha 
verecektir; ama iftar vaktinin yaklaşmış olması nedeniyle ne kadar zaman tanırsa tanısın, ben 
konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum. Bu nedenle, vaktinizi fazla almadan, hemen konuya 
geçmek istiyorum. 

Bizde bir laf vardır "ateş düştüğü yeri yakar" derler. Efendim, Azerbaycan bugünün gün
cel konusu, içim yanıyor; Yugoslavya'daki olaylar malum, Yunanistan keza, Bulgaristan zaten 
bir ateş çemberinden çıktı... Bu bakımdan, ben, konuşmamın ağırlığını daha ziyade dış Türk
lere, özellikle Bulgaristan'daki soydaşlarımız ve Türkiye'ye gelen kardeşlerimize vermek istiyorum. 
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HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Mümin Bey, ramazan topuyla beraber sen kürsüye 
gelince, Bulgarlar zaten perişan olur! 

BAŞKAN — Vakadır yani, sahne vakadır. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanın, Dışişleri Ba

kanlığı bütçesini Yüce Meclise takdimini dikkatle dinledim ve okudum. Gayet güzel kaleme 
alınmış. İnşallah icraatları da böyle olur; ama hiç sanmıyorum. Nitekim, gerek bütçe raporun
da ve gerekse bütçenin sunuşunda, dış Türklerle ilgili, hemen hemen, çarpıcı bir paragrafa rast-
Iayamadığım için de biraz üzgünüm. 

Hepinizin bildiği gibi, Balkanlar'da yaşayan ve sayıları neredeyse S ila 6 milyona yaklaşan 
Türk kökenli kardeşlerimizin bizlerden beklentileri var. Bunlara, gerek maddî ve gerekse ma
nevî bakımdan bir destek verilmesi gerekir; çünkü onlar, her ne kadar kanunen yaşadıkları 
ülkenin vatandaşları iseler de, tüm güvenceleri Büyük Türkiye'dir. Nitekim, düne kadar devam 
eden Bulgaristan, devam etmekte olan Yunanistan, Yugoslavya ve özellikle bugün içinde bu
lunduğumuz Azerbaycan olayları... Bunlar hiç de küçümsenecek olaylar değildir. İşte bunun 
içindir ki, özellikle Balkanlar'da yaşayan Müslüman din kardeşlerimizin bizlerden beklediği 
çok şeyler var. Onlar da bulundukları ülkelerde yarınları için bir tehlike sezdikleri an, "Bizim 
de Türkiyemiz var, bizim de bir güvencemiz var, bizi de Büyük Türkiye düşünüyor'' diyebilsin-
ler. Bu bakımdan, bütçe raporunu ve bütçeyi bazı noksanlıkları olduğu için tenkit ediyorum; 
Sayın Bakanım lütfen mazur görsünler. 

Bu bütçe, benim anladığım manada hazırlanmış dört dörtlük bir bütçe görünümü vere
miyor; bunu da fazla yadırgamıyorum. Çünkü, bizim kaderimiz zaten böyle. Nitekim, işbaşı
na gelen Sayın Demirel Hükümeti programında da, dış Türklerle ilgili, özellikle Bulgaristan'
da yaşayan ve sayıları 2 milyonu bulan din kardeşlerimizin içinde bulunduğu ve geleceğe dö
nük sorunlarına hemen hemen hiç yer verilmemişti. Yani, Hükümet Programının 58 inci say
fasında sadece iki satır vardı, şimdi huzurlarımıza gelen ve Dışişleri Bakanımız Sayın Hikmet 
Çetin tarafından bizlere verilen kitapçığın 16 ncı sayfasındaki ifade de, yine iki satır... Sanki, 
danışıklı görüşüklü yapılmış! Lütfen, insaf etsinler ve beni de bağışlasınlar. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Bir sıfır koyun bir daha, iki olmasın, yirmi olsun. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) •— Bendeniz bu kürsüden Hükümet Programının okun

masını müteakip, yani 11 Aralık 1991 tarihinde gündem dışı bir konuşmayla, dış Türkler ve 
özellikle Bulgaristan'daki soydaşlarımızın geleceği ve halen Türkiye'de soydaş ve göçmenlerle 
ilgili görüşlerimi gayet açık ve net bir şekilde dile getirmiştim. Aradan neredeyse dört aya ya
kın bir zaman geçti, ne Bulgaristan'dakiler ve ne de Türkiye'dekilerle ilgili hiçbir ilerleme ma
alesef kaydedilemedi; tam aksine, Bulgaristan'daki kardeşlerimiz ve Türkiye'ye gelenlerimiz ara
sında vize sorunu büyük bir hengâmeye dönüşmüştür. İşte, aynı benzerlik, Dışişleri Bakanlığı 
bütçesinde de mevcuttur. Üzülüyorum... Dış Türkler açısından, bu Hükümeti ve bu bütçeyi 
bir talihsizlik sayıyorum. Sayın Bakanım beni lütfen mazur görsünler, tekrar ediyorum. 

Sayın Başkan, çok saygıdeğer milletvekilleri; gayet iyi hatırlayacaksınız, Sayın Demirel Hü
kümeti işbaşına gelir gelmez, bu mukaddes çatının altından ve bu kürsüden, gerek Bulgaris
tan'da yaşayan ve gerekse Türkiye'ye zorunlu göçle gelen ve halen de gelmeye devam eden soy
daşlarımızın acil durumlarıyla ilgili önemli saydığım bazı ricalarımı Hükümetten talep etmiş
tim. Bunları burada tekrar sıralamaya zaman bakımından imkân olmadığını biliyorum; ama 
beni hem Sayın Başkanım ve hem siz değerli milletvekilleri biraz hoş görünüz. Konuşmamı 
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bana ayrılan zamandan biraz daha fazla yaparsam, lütfen bağışlayınız ve bana çok az da olsa 
bir imkân tanıyınız... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Top aülana kadar müsaade. 
BAŞKAN — Sayın Batyali'dan da izin almanız lazım!.. Top atılana kadar izin veriyor, 

ona göre! 
MÜMİN GENÇOĞLU (Devamla) — Efendim, kendileri değer verdiğim bir maliyecidir, 

kendisine saygı duyarım. Çünkü ben, Balkan Türklerinin temsilcisi olarak, özellikle Bulgaris
tan'da yaşayan ve o rejimin altında inleyen soydaşlarımızın kurtarılmaları için, gece gündüz 
demeden, hayatım pahasına da olsa yedi sene mücadele verdim; yılmadan, usanmadan, yurt 
içi ve yurt dışı çalışmalar yaptım. O karanlık günlerde kimse beni zamanla kısıtlamadı. Nere
lerden nerelere gelindi!.. Allah'a şükürler olsun ki, bu işi yüzümüzün akıyla başarabildik. Çünkü, 
arkamda Yüce Allah, daha sonra da Büyük Türk Milleti ve o günün hükümeti ve özellikle 
o günün Dışişleri Bakanı ve şimdiki Anavatan Partisinin Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz 
var idi. Huzurlarınızda, Yüce Türk Milletine ve o günün hükümetine, özellikle sayın Dışişleri 
Bakanlığı mensuplarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, o sıkıntılı günlerimizde mu
halefet partilerinden de destek gördüm; burada onlara da teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. 
Şimdi, işbaşına gelen Sayın Demirel Hükümetinden de, sorunlara acilen çözüm getirilmesini, 
tekrar, bu kürsüden, rica ve istirham ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda bir nebze değindim; Dışişleri Bakanlığı, dış Türklere ve özel
likle Bulgaristan'daki soydaşlarımızın meselelerine kulak vermelidir. Zorunlu göç nedeniyle, 
ailelerin hemen hemen yüzde yüzü bölünmüştür. Bunlardan pek çoğunun, hâlâ, Bulgaristan'
da ana ve babaları, evlatları hatta ve hatta karıları veya kocaları vardır, iki seneden fazla bir 
zamandan beri bu masum insanlar vize beklemektedirler. Sofya, Filibe ve Burgaz konsolos
luklarımızın önlerinde yüzlerce kişi, ana veya babalarına veya evlatlarına kavuşmak için gece 
gündüz vize almak için sıra beklemektedirler. Durum hakikaten yürekler acısıdır. Bu kişilere 
ya vize verilsin ya serbest dolaşım temin edilsin veyahut da çifte vatandaşlık uygulamasına ge
çilsin. Vaktin dar olması nedeniyle bu belgeleri huzurunuzda fazla çıkarmak istemiyorum; ama 
burada çok acıklı belgeler var. Basından "Soydaşın gözyaşları" başlıklı bir haber göstereyim. 
Kocası, Bulgaristan'dan turist vizesi ile karısının yanına gelmiş, sonra da apar topar yurt dışı
na gönderilmiş. 

insaf edelim... Lütfen, bu konuya en kısa zamanda bir çare bulalım. Sayın Bakanımdan 
ve Yüce Heyetinizden bu konuyla ilgili çalışmalar yapılmasını hasseten rice ediyorum, özellik
le Hükümetten rica ediyorum. 

Diğer bir üzücü bir durumu da, burada, Sayın Bakanımın huzurunda belirtmeyi yararlı 
görüyorum. Ana, baba ve evlatlar birbirlerine kavuşabilmek için, iki seneden fazla bir zaman
dan beri, vize almak için beklerken, hiç akrabası olmayan kişilerin, beklemeden vize alıp, bir 
ay içerisinde Türkiye'ye geldiklerini duyuyor ve görüyorum. 

Bu, son derece üzücü ve yadırganacak bir durumdur. Bu konudaki dedikodular son dere
ce artmıştır. Burada suçlu aramıyorum; ama bu bir hakikattir. Sayın Bakanımdan bu konuya 
da derhal müdahale etmesini rica ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konuşmalarım biraz bütçenin dışına taşıyor ola
bilir; fakat konular önemli olduğu için, belirtmek zorunluluğu doğuyor; beni lütfen mazur 
görünüz. 
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Ben, Sayın Bakanımdan bir ricada daha bulunmak istiyorum. Dış Türkler konusunda pek 
çok dernek görevlimiz, üzerine düşeni yapmıştır. Bendeniz, Balkan Türkleri Göçmen ve Mül
teci Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı olarak, ayrıca bir milletvekili olarak, daima bu da
vada varım, oldukça da bilgi sahibiyim. Şayet Sayın Bakanım uygun görürlerse, ben her za
man, bilgilerim nispetinde, gerek kendilerine ve gerekse ilgili bakanlıklara yardımcı olmaya ha
zırım; bunu bir vazife sayıyorum. Böylece, beraberce daha fazla ve daha çabuk, meselelere çö
züm bulacağımıza inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, yine bütçe raporunda yer almayan ve hiç de değinilmeyen bir önemli 
hususu belirtmek isterim. Hepinizin bildiği gibi,Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dış ülkelerde 
görevlendirdiği büyükelçilikler ile bunlara bağlı yardımcı personellerimiz mevcuttur. Bu perso
nel arasında yabancı, yani bulundukları ülkelerin vatandaşları vardır; bu son derece sakıncalı
dır. Benim sefaretimde veya konsolosluğumda o ülke vatandaşının ne işi var? Bu, sadece bugü
nün uygulaması değil, öteden beri devam ede gelen bir uygulamadır; bunun mahzurlarını bu
rada söylemeye lüzum yok; hepiniz çok iyi anlarsanız. Bu uygulamaya derhal son verilmelidir. 
Bu gibi yerlerde çalışacak kişilerin, pırıl pırıl Türk evladı olmaları gereklidir. Çok şükür, ülke
mizde her dili konuşan evlatlarımız var. 

Konsolosluklarımızda yaşanan diğer bir olayı da kısaca belirtmek isterim. Ümit ediyor 
ve inanıyorum ki, bütçemizde bu söyleyeceğim konu için yeterli tahsisat ayrılmıştır; ayrılma-
dıysa, mutlaka ayrılmalıdır. Dış ülkelere gidip temsilciliklerimize uğrayanlar görmüştür; bun
lardan bazılarında, özellikle dış girişlerde, yani güvenlik odalarında, bekleme yerlerinde ve sek-
reteryanın bekleme odalarındaki koltuklar, maalesef dökülüyor; kumaşları yırtılmış, içlerin
deki yaylar dışarı çıkmış; bir kısmının kaç senelik olduğu belli değil. Yani, bir cümleyle, Türki
ye'yi temsil eden bir elçiliği veya elçilikleri böyle görünce yüreğim parçalanıyor. Buna da bir 
an evvel son verilmesini ve büyük Türk Devletine yakışır ve yaraşır, pırıl pırıl bekleme odaları 
ile pırıl pırıl personeli görmek hepimizin en büyük şerefidir. 

Bu meyanda, konsolosluklarımızda yaşanan bir konuya daha kısaca temas etmeden geçe
meyeceğim. Soydaşlarımızın yoğun olduğu ülkelerde, özellikle, Bulgaristan gibi, Türklerin çok 
olduğu yerlerde, gerek turist olarak ve gerekse akraba ziyaretine gelmek için vize almak isteyen 
soydaşlarımıza, konsolosluk mensuplarının sert ve kırıcı muamelede bulunduklarını, o ülke
lerden gelen kişilerden öğrenmiş bulunuyorum. Yani bunu var saymıyorum; ancak, böyle olay
ların olduğunu da, 1950 senesinde Türkiye'ye gelen bir göçmen kardeşiniz olarak, konsoloslu
ğa gittiğim zaman gördüm; azıcık hırçınlaşıyorlar, biraz sakin olsalar iyi olur kanaatindeyim. 
Bu masum din kardeşlerimiz, zaten bulundukları ülkelerde yeterince hırpalanmışlar; anavatan 
bildikleri Türkiye'den ve bu cennet vatanın temsilcilerinden güler yüz ve tatlı dil beklemekte
dirler. Bu kardeşlerimize daha sıcak ve hoşgörüyle muamele edilmesinin teminini Sayın Baka
nımdan ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden rica ediyorum. 

Sözlerime son verirken, bana bu konuşma imkânını veren Sayın Başkanıma ve Bakanıma; 
beni dinleme lütfunda bulunan siz değerli «milletvekillerine sonsuz şükranlarımı ve saygılarımı 
sunuyor, bütçenin, tüm ülkemize ve dış temsilciliklerimize hayır ve uğurlu olmasını niyaz ediyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN•— Teşekkür ederim Sayın Gençoğlu. 
Sayın milletvekilleri, böylece, Dışişleri Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi üzerindeki gruplar 

ve şahıslar adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Sorular ve bütçenin bölümleriyle ilgili görüşmelere, bıraktığımız yerden devam etmek için 

saat 19.00'da başlamak üzere birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 17.41 

..— © 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 19.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Halil Çulhaoğlu (İzmir), Hnlll İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşiminin Üçüncü Otururmınu 
açıyorum. 

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

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kamımı Tasardan 
ile 1990 Malî Ydı Gemi ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kamımı Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (Devam) 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Dışişleri Bakanlığı 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Dışişleri Bakanlığı 1990 Malî Ydı Kesinhesabt . 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. 
Başkanlığımıza intikal eden bilgi muvacehesinde, bir resmî görüşme sebebiyle, toplantıya 

iştiraki ve Hükümetin temsili biraz zaman gerektiriyor. 
Bu itibarla, Hükümetin temsilini temin edeceğimizi umduğumuz zamana, saat 19.20'ye 

kadar birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.02 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılına Saati : 19.20 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Halil Çulhaoğlu (İzmir), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

——-— e 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumu 
açıyorum. , 

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

1. — 1992 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (Devam)' 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Dışişleri Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Dışişleri Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere, bıraktığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Gruplar ve şahıslar adına konuşmalar tamamlanmış, Hükümet açıklamasını yapmıştı. 
Bölümlere geçmeden önce, Dışişleri Bakanlığı bütçesi ile ilgili soru sormak isteyen sayın 

üye olup olmadığını tespit edeceğiz. 
Soru sormak isteyen sayın üyeler, ad ve soyadlarını yazdırsınlar. 
Sayın Dinçerler, Sayın Toskay, Sayın Kapusuz, Sayın Ceylan, Sayın Bütün, Sayın Göktaş 

soru sormak istemektedirler. 
Başka soru sormak isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, soru sormak isteyen milletvekillerini tespit işlemi tamamlanmıştır. 
Sorulara geçiyoruz. -
Buyurun Sayın Dinçerler. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, suallerimin Sayın Bakana iletilme

sini istirham ediyorum. 

Birinci sorum : Bizden Kars'ı, Ardahan'ı isteyen, Karabağ üzerinde iddiaları olan, Ana
yasasında aleyhimize hükümler bulunan, hatta millî varlığımızı ve hükümranlığımızı kısmen 
kabul eder bir durumda olan Ermenistan ile Azerbaycan'ı denk ve eş sayarak dış politikamızı 
götürmeyi Sayın Bakan doğru buluyorlar mı? 

Bulutumun, müttefikimiz ve dostumuz olan diğer ülkeler tarafından da gözetilmesi için 
gayret gösterilebilir mi? 
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İkinci sorum : Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayin Ali Dinçer, konuşmasında, çok entere
san ve çok iddialı bir öneride bulundu; ben onu dile getirmek istiyorum : "Ermenistan'ı tanı
mış olmamıza rağmen, tanımayı askıya alabilir miyiz?" sualini sordu. Bu suale cevap istirham 
ediyorum. 

Üçüncü sorum : Azerbaycan ile Ermenistan arasında ateşkes konusunda, usulüne uygun, 
yazılı bir antlaşma var mı? Yoksa, ciddî, sonuç alıcı ve uygulanabilir görüşme var mı? O da 
yoksa, Azerbaycan'ın, tek taraflı da olsa, açık bir beyanı var mı? Uluslararası kurum veya ku
ruluşlardan, gerçek ateşkesin sağlandığına dair, uluslararası diplomatik anlamlı yazılı bir me
tin var mı? Bütün bunlar yoksa, ateşkes var mı veya olması için ne yapmamız lazım? 

17.12.1991 tarihinde, Türkî cumhuriyetler konusunda yapılan genel görüşmede, bendeniz 
birkaç öneride bulunmuştum. Zaten, anlaşılıyor ki, Hükümetin ve Dışişleri Bakanlığının genel 
temayülü bu istikamette olmuştur. Mesela, siyasî heyet gitmesi gerekiyor diye temenni etmiş
tim gitti, teşekkür ederim; kültür heyeti gidecekti, gitti, teşekkür ederim; ekonomi finansman 
heyetiyle ilgili çalışmaların yürütüldüğünü biliyoruz, teşekkür ederiz. Ancak, oraya, bu ülkele
rin, Türkî cumhuriyetlerin, Türk ve Müslüman cumhuriyetlerin özelliğine binaen, bir din adam
ları heyetinin gitmesi için öneride bulunmuştum. Acaba bunu düşünüyorlar mı? 

Diğer bir sualim : Kâğıt üzerinde de olsa, gidip görevine başlamasa da, Irak'a bir bü
yükelçi atama girişiminde bulunmayı düşünüyorlar mı? Bunun olabilmesi için, hangi siyasî 
konjonktürün beklentisi içindedir Sayın Hükümetimiz? 

Son olarak şunu arz ediyorum efendim : Bugün, Hürriyet Gazetesinde, Sayın Azerbaycan 
Başbakanı Hasanov'un bir mektubu çıkmıştır, bu mektep doğru mudur? Gerçekten resmî bir-
mektup mudur? Eğer öyle bir mektup varsa, -ki yardım istiyor- askerî yardım mı istiyor, ne 
yardımı istiyor? Bu mektuptan sonra, bizim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Azerbay-
canla ilgili, Karabağ'la ilgili meselelere karşı tavrımızda ne gibi değişiklik bekleniyor? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerlef. 
Sayın Bakan, soruların her birine müteakiben cevap.vermeyi mi tercih ediyorsunuz, yoksa 

hep birlikte mi?.. Takdir sizin efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan şimdi hemen ce

vap vermek istiyorum, tekrarlar önlenmiş olur. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HlKMET ÇETİN (Gaziantep) — Efendim, birinci soruyla ilgili ola

rak şunu söyleyebilirim: Denk sayma diye bir olay yok. Ama, eğer Türkiye barışçı yoldan bir 
çözüm arıyorsa, o çözümü de iki şekilde yaparsınız : Ya, ben tarafım dersiniz, o zaman da 
bir tarafa geçer beklersiniz ya da o tarafa göre hareket edersiniz; ya da diplomatik yoldan so
nuç alırsınız. Elbette ki, herkes biliyorki bizim, Azerbaycan halkıyla çok yakın ilişkimiz var, 
akrabalık ilişkilerimiz var; herkes biliyor bunu; bu da gayet doğal bir şey, bunun inkâr edilecek 
tarafı yok. Ama, bu olayın çözümü bakımından iki ülkeye de aynı şekilde gerekli girişimlerin 
yapılabilmesi için, aynı tavırlar içine giriyoruz. Yoksa, oturur beklersiniz; yani bir tarafa geçer
siniz, oturur beklersiniz. Tarafsızlığımızı barış girişimi için korumak zorundayız. 

"Tanıma askıya alınabilir mi?" sorusu soruldu. 
Uluslararası hukuka göre, tanıma, askıya alınamaz. Ancak, o anlama gelebilen, -ben onu 

izah etmeye çalıştım, tanıma, tek taraflı bir beyandır; ama- diplomatik ilişki kurma yoluna 
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gitmedik. O anlamda, diplomatik ilişkinin uzaması ya da yapılamaması ya da kurulamaması, 
bir anlamda, tanımanın askıya alınması demektir; bütün dünyanın da göreceği budur. O ba
kımdan, hukuken, öbür tanımaya, vazgeçtik denemiyor; ama, diplomatik ilişkiyi uzatarak, do
laylı yoldan, dedikleriniz gerçekleşmiş oluyor. 

Şimdi, ateşkes için henüz imzalanmış bir belge yok. Azerbaycan yetkilileri -ben, gerek orada 
iken, gerek daha sonra, gerekse, Brüksel'de Dışişleri Bakanları toplantısında iken- kendileri, 
karşı tarafın uyması halinde buna hazır olduklarını söylediler. Nitekim, anımsayacaksınız, Brük
sel'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Amerika Dışişleri Bakanını arayarak, esas öneriyi yapa
rak, kendilerinin, Amerikanın, Türkiyenin, Rusya'nın ve Ermenistan'ın katılacağı bir dışişleri 
toplantısının Brüksel'de yapılmasını önerdiler ve yine bilindiği gibi, o gece Amerikan Dışişleri 
Bakanı, beni, gece saat 24.00'le aradı, benim böyle bir toplantıya katılıp katılmayacağımı, uy
gun olup olmadığını sordu; ben de, çok uygun olacağını, katılacağımı söyledim. Yine biline
cek ki, sabahleyin yeri ve saatini bildireceklerini söylediler. Gece bir daha telefon ettiler çok 
geç bir saatte, temas kurdukları Rusya'nın, Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletlerinin öneri 
sahibi olarak -Azerbaycan'ın bunu kabul ettiklerini; ermenistan Dışişleri Bakanıyla henüz te
mas kuramadıklarını; ama, ertesi sabah, büyük olasılıkla temas kurup, bu toplantıyı yapacak
larını söylediler; hatta sabahleyin erken saatlerde, saatini ve yerini de bildirdiler. Yürüten, Ame
rikalılardı; Hilton Oteli saat 01.45. Hatta kaç kişinin katılacağı belli idi, basına haber verilmiş
ti; fakat o sırada ben elçilerle toplantıdayken bir haber geldi, Ermenistan Dışişleri Bakanı te
reddüt etmiş; Baker, kendisiyle görüşmeye gitmiş. Sonunda bir haber geldi ki, işte, Fransa'da, 
Fransız Dışişleri Bakanıyla randevusu var, yapılamıyor. 

Bu, şunu sağladı; bütün dünyaya "Baskı yapacağınız ülke Ermenistandır." diyebilmek... 
Yani, bu açıklıkla söylendi; nitekim durum ortada. Bir yandan da, içerideki konuşmasında "taraf 
değilim" dedi Ermenistan Dışişleri Bakanı. Tabiî, ben onu, Amerikan Dışişleri Bakanına söy
ledim : "Taraf değilse, niye Moskoya'ya gidip Kozirev'le oturdu konuştu?" Kozirev'le oturdu
lar konuştular... Bir tek o mutabakat var. Yani, yazılı olarak, elimizde bir tek 20 Şubatta Mos
kova'da Rus Dışişleri Bakanı Kozirev'in başkanlığında yapılan toplantı var, orada imza var, 
mutabakat var ateşkes konusunda; ama, uyulmadı. Şimdi bütün çabamız, dediğiniz yönde bir 
ateşkesin bir an önce etkili hale gelmesinin yollarını sağlamaktır; bütün gücümüzle bununla 
uğraşıyoruz; amacımız onu sağlamaktır. 

Din adamı heyeti Ramazan nedeniyle gitti diğer cumhuriyetlere de gitti. Ayrıca, daha ön
ce de bir heyet gitti, Diyanet İşleri Başkanlığından. Bu heyet bir rapor verdi ve bu rapor çok 
yararlı oldu. Nitekim, o rapor da Ramazan ayında bu ülkelerin her birine birer din adamı gön
dermemizin çok yararlı olacağı söylenmişti; onlar yapıldı. Başka bazı öneriler vardır, onlar da 
yapılacaktır. Bu nedenle, din adamı gönderildi ve gerek duyulursa, bunun sürekli hale getirile
ceği de kendilerine söylendi. 

Irak konusundaki sorunun yanıtı biraz uzun olduğundan, izin verirseniz, ona yazılı ola
rak cevap vereyim Sayın Başkanım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Takdir zatı âlinizin, hakkınız vardır tabiî. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Mektup konusuna ve diğer iki 

soruya yazılı olarak cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Sayın Dinçerler'in diğer sorularına Sayın Bakan yazılı olarak cevap verece

ğini beyan ediyor. 
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Buyurun Sayın Toskay. 
TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakana soracağım sorular, Almanya-

Türkiye ilişkileriyle ilgilidir. 
Malumlarınız, Almanya ile Türkiye ilişkilerinin tarihi epeyce eski dönemlere gider. Bir za

manlar fevkalade iyi olan bu ilişkilerin son dönemlerde iyi olmadığı müşahede edilmektedir. 
Almanya, PKK terör örgütünü yasa dışı ilan etmemiştir. Köln'de bir büro açan örgütün, 

Türkiye'nin belli yörelerine vize verdiği iddia edilmektedir. Oysa, Almanya bu konuda aktif 
tedbir almamıştır. Ayrıca, bugün Almanya'da yaşayan 1,5-2 milyon vatandaşımızın can ve mal 
güvenliğinin korunamadığı iddia edilmektedir. Yalnız söylediğim bu üç noktada değil, ulusla
rarası platformlarda da münasebetlerimizin iyi olmadığı anlaşılmaktadır. 

Eğer doğru hatırlıyorsam, Sayın Bakan bir süre önce Dışişleri Bakanı Genscher ve Başba
kan Helmut Kohl ile görüştüler. Acaba, Almanya'daki bu köklü değişikliğin sebepleri nedir? 
Bu tavır değişikliğinin sebepleri hakkındaki izlenimlerini, lütfedip açıklarlarsa, memnun olurum. 

Teşekkür ederim. • 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. ( 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Teşekkürler Sayın Başkanım. 
Sayın Toskay'ın değindikleri gibi, biz, hükümete geldiğimizde, Türkiye ile Almanya ara

sında, aslında somut bazı göstergelerle ortaya çıkan olumsuzluk ardı. Bu konuda kamuoyuna 
yansıyan beyanatlar vardı. Hatta, tank modernizasyon projesinin finansmanına kadar yansı
yan olumsuzlukları vardı. 

O nedenle, benim, davetleri üzerine yaptığımı belirttikleri ziyaretler çok yararlı oldu. Bü
tün o değindikleri konular, hem Kohl ile, hem GenscHer'Ie konuşuldu. O tarihten bu yana ya
pılan tüm görüşmelerde bunlar dile getiriliyor. Bir tam adım olmasa da, yarım adım diyelim, 
PKK'nin bir terörist örgüt olduğu konusunu açıkça söylüyorlar; ama, bu aşamada, yasa dışı 
örgüt olması konusunda, kendi bakımlarından bazı sorunları olduğunu söylediler. Bu görüş
meler, her aşamada, bir araya gelindiğinde devam ediyor. 

Yakında Gencher'in ve yazın da Kohl'un Türkiye'ye gelmeleri söz konusu. Yapılacak olan 
görüşmelerde bu değindiğimiz konular sürekli dile getirilip, belli bir noktaya gelinmeye çalışı
lacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kapusuz, buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanın şu hususları cevaplama

sını istiyorum : 
1. "Kıbrıs ve Karabağ'ın benzerliği yoktur" dediler. Ancak, Kuveyt ve Karabağ'ın ben

zerliğini herhalde kabul ederler. O halde, üyesi bulunduğumuz kuruluşların sessizliğine, Türk 
dış politikası açısından ne tür bir hatırlatma yapmayı düşünüyorlar? 

2. AGİK kararına rağmen, bugün birkaç tane sevindirici karar olduğunu beyan ettiler. 
Bu kararlar güzel kararlar; fakat yaptırım gücü olmayan kararlardır. Temenni mahiyetinde alınmış 
olan bu kararlara uyulmaması durumunda, yaptırım olarak uygulamada ne düşünüyorlar? 

3. "İslam ülkeleriyle dinden başka hiçbir bağımız yoktur" dediler. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETlN (Gaziantep) — Öyle demedim. 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — ... ortak bağımız... Zabıtlara bakabilirsiniz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — "Kendi aralarında" dedim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — "... ortak bağımız yoktur" dediler. Dolayısıyla, Balkan, 

Irak, Mısır vesaire gibi diğer İslam ülkeleriyle, ilmî, tarihî, kültürel, hatta ırkî bağlarımız var' 
mıdır, yok mudur? 

4. Bir diğer sorum; aynı soru ile bağlantılıdır bu; girmek istediğimiz AET ile veya yeni 
kuruluşuna öncülük yaptığımız Karadeniz Ekonomik İşbirliğine üye ülkeler ile hangi tür ortak 
bağlarımız vardır? 

AET ülkeleri 100 yıla varan savaşlar yapmış olmalarına rağmen, 40 sene öncesinde, İkinci 
Dünya Savaşında birbirleriyle savaşan ülkeler olmalarına rağmen, bir birliği kısa zamanda ku
rabiliyorlar da, İslam ülkelerinin, bu birliği oluşturma noktasında olumlu hiçbir gelişme ol
maması konusunda birtakım kanaatlar beyan eden Sayın Bakanın bu görüşleri, acaba Türk 
Dışişlerinin görüşü olarak mı takdim edildi, yoksa kendilerinin şahsî görüşleri midir? 

Diğer bir sual : Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı herhalde bir Amerikalı, özellikle, Erme
nistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki anlaşmalar yakın takipte midir? 

Teşekkür ederim. ; 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, Kıbrıs ve Karabağ 

konusu, uluslararası hukuk açısından hiçbir benzerlikleri olmayan iki konudur; o anlamda bunu 
-söyledim. 

Kuveyt ile Karabağ'ın durumunu sordular. Ermenistan resmen Karabağ'ı işgal etmiş de
ğil; yani, resmen bu yok; hatta Ermenistan, "Bu benim meselem değil" diyor. 

O bakımdan, uluslararası hukukta da farkı var bu konunun; o tespit edilmiş de değil; id
dia var; ama "Ben karışmıyorum" diyor. 

Yukarı Karabağ'da 180 bin nüfus var, 140 bin dolayındakini Ermeniler teşkil ediyor, 40 
bin dolayında da Azerî var. "Kendi aralarındaki sorun" diyor ve/Ermenistan'ın kendisi de res
men, "Karabağ, Azerbaycan toprağıdır" diyor; halen de onu söylüyor, uluslurarası alanda da 
söylüyor. O bakımdan, öyle bir benzerlik de yok. 

Uluslararası hukuk bakımından da, resmen, Ermenistan ordusu gidip Karabağ'ı işgal et
miş şekilde görülmüyor -dolaylı olarak bu var, tabiî, bunlar hep iddiadır- ama, orada görülen, 
Yukarı Karabağ'ın kendi içindeki bir çatışma olduğu ve oradaki Ermeni çoğunluğun, Azerî 
Türklerini bölge dışına ittiği, kendi aralarındaki bir savaş olduğu şeklindedir. O bakımdan, 
uluslararası hukuk açısından da, bugün gelinen noktada da bir benzerlik yok, Karabağ ile Ku
veyt arasında. Bunu belirtmek istiyorum. 

İkinci konu : AGİK kararlarını haklı olarak sordular. 
AGİK kararlan bizim bakımımızdan çok yararlı, çok doğru ve Azerbaycan'ın yararını çok 

iyi dile getiren bir karardır; ama yaptırım gücü konusuna gelince -zaten bütün olay budur- işte 
bu aranıyor. Barışın bir özelliği var; biraz sabır ve zaman istiyor; ama, insanların ölmemesi 
lazım; ona da katılıyorum. 

AGİK'in iki gün önce aldığı bir kararla, bir barış konferansı toplanması kararlaştırıldı. 
Karabağ için bir barış konferansı toplanacak. Hatta, bunun için, Brüksel'de, alan dışı olsa 
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da, "NATO, bu yeni olaylarda daha geniş düşünerek ve AGÎK'le işbirliği yaparak bir yaptırım 
gücü oluşturacak hale gelebilir mi?" sorusu kesinlikle gündeme gelecektir. Çünkü, AGİK, önü
müzdeki dönemde, bu tip anlaşmazlıklarda çok daha ön plana çıkacaktır; ama, buyurduğu
nuz gibi, AGÎK'in yaptırım gücü yok. Yaptırım gücünü sağlayacak mekanizmayı, AGİK de 
diğer kuruluşlar da arayış içindeler. 

Ben öyle bir yanlış izlenim verdimse, özür dilerim : Elbette ki, bizim, Müslüman ülkelerle, 
din dışında da, kültür ve tarihî bağlarımız var. Benim söylemek istediğim o değildi. Elbette 
ki, bu var... Ama, kendi aralarında başka hiçbir şekilde bir araya gelemiyorlar; yani onları bir 
araya getirecek bir unsur yok. Dünyada en büyük savaşlar, bunlar arasında oldu... Düşünün 
efendim, Irak'la tran arasında bu yüzyılın belki de en uzun savaşı oldu; sekiz yıl sürdü; ikisi 
de Müslüman ülke... O anlamda bunu söylüyorum. 

Libya, kaç defa -anımsanacaktır- "Biz, Irak ve Suriye ile bir devlet olduk" dedi; bir birlik 
kurdular, Mısır'la birlik kuruldu; bunların hepsi birkaç ay sonra dağıldı! Ben bu anlamda söy
ledim. Yoksa, elbette ki, ilişkilerimiz var, tarihî ilişkilerimiz var; ama, bir ekonomik birlik ya 
da bir siyasî birlik kurarken, onun benzerlikleri lazım. 

Avrupa Topluluğu ile, elbette ki, bizim dinî bağlarımız, kültürel bağlarımız yok; ama, orada 
paylaştığımız değer yargıları var. O değer yargıları, dünyada şimdi çok geçerli hale geldi. O 
değer yargıları, bizi de burada toplayan, demokrasi, insan hakları, liberal piyasa ekonomisi, 
ekonomik değerler, demokrasi değeri, insan hakları..., Bunlar evrensel değerler haline gelmiş
tir. yani, dini ne olursa olsun, bu konuda bir anlayış birliği var, hepsi aynı. Bunlar, bugün, 
Türkiye ve o ülkeler bakımından da önemli olduğu için, öyle bir benzerlik var. 

Kar aba ğ konusunda, zamınımız yofc diye, girişimlerimizin hepsini anlatmadım. Dışişleri 
Bakanı Dönem Başkanı olarak, tslam Konferansı örgütünün Genel Sekreterine mektup yaz
dım; durumu anlatarak, bu konuda mutlaka, bir şekilde seslerini çıkarmalarının gerektiğini 
söyledim. Hemen, mektup üzerine, Genel Sekreter Yardımcıları Türkiye'ye geldiler; buradan 
Azerbaycan'a gittiler, halen de bölgedeler; bu konudaki çalışmalarını sürdürüyorlar. 

AGİK'in yaptırım gücü olmadığı için, Birleşmiş Milletlerin el koyması gerektiğini söyle
dik. Cyrius Vance bir iki gün Bakü'de kaldıktan sonra, şimdi Erivan'da. Yani, biraz önce Sa
yın Dinçerler'in değindiği, fiilen, hukuken daha etkili bir ateşkes sağlama çabaları var. 

Birlik oluşturma konusunda söylediklerim, tabiî ki, Hükümetin görüşü. Biz karşı değiliz; 
onu söylemek istiyorum. Öyle bir birlik yok. "Siz oluşturun" deniyor, bir araya gelinemiyor. 
Yani, ben ortadaki gerçeği söylemek istiyorum. Türkiye, elbette ki, olabilse, bölgedeki böyle 
bir birliğe, ECO'ya katıldığımız gibi, katılmayı da düşünülebilir; ama, böyle bir birliği yapma 
olanağı yok; uygulamada yok, gerçekçi değil. Buna karşılık, "Türkiye yapsın" deniyor. 

Biraz önce arkadaşlarımızın da değindiği gibi, Suriye ile ciddi sorunlarımız var. Suriye'yi 
mi çağırıp bir birlik kuralım?! Irak'ın durumu belli; tran ile aramızda çıkan sorunlar var!.. 

Ben, tek tek bu konulara girmek istemiyorum. Hepsiyle çok iyi ilişkiler içinde olmak isti
yoruz; ama, ortada, gerçekte bunu engelleyen unsurlar var; onu dile getirmeye çalışıyorum. 
Elbette ki, Türkiye'nin kendisinin de birtakım kültürel, tarihî ve din ilişkileri içinde bulundu
ğu, bölgedeki ülkelerle bir araya gelmesinde hiçbir sakınca yoktur; ama, ben, bunun güçlüğü
nü ortaya koymaya çalıştım; yoksa, bu konuda "olmasın, karşıyım " anlamında söylemedim. 
Ben bir realiteyi, bir gerçek durumu açıklıkla bilginize sunmak istedim. 
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Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ceylan, buyurun. 
OSMAN CEYLAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakana iki soru sormak istiyorum. 
1. Sayın Bakan, mensubu bulunduğunuz Hükümetin vazgeçilmez sloganı haline gelen 

insan haklarını her zeminde savunuyorsunuz. Yamyamların bile hür olduğu bu dünyada, çok 
uzun yıllardan beri vahşi komünizm altında inim inim inleyen, bugün de Çin'de aynı durumda 
olan Türkler vardır. 

Bugünkü gazetelerden birinde, Çin egemenliğinde yaşayan Türklerin özel isimlerinin ve 
Türkçe kelimelerin Çinceye dönüştürüldüğüne dair bir haber çıktı. 21 inci Yüzyılda kabul edi
lemeyecek olan bu asimilasyon hareketleri, acaba Hükümetiniz tarafından uluslararası plat
forma götürüldü mü? 

Türk dünyasında bütünleşmenin, sadece din ve kültür birliği ile mümkün olacağını san
mak, yanlış bir düşüncedir. Türk tüccarlarının Azerbaycan hükümetinin açtığı portakal ihale
sinde; 400 dolar önerdiği ve bu konuda Yunan Hükümetinin 170 dolar verdiği aynı zamanda, 
Yunan Hükümetinin, tüccarlarını sübvanse ederek, 230 doların hükümetçe karşılandığı söz ko
nusudur. Aynı portakalın bu şekilde o pazara girmesi temin edilmektedir. Acaba Hükümetimi
zin, oraya mal satmak isteyen Türk esnaflarını bu şekilde teşvik edici girişimi var mı? 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. • .. ' 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın üyenin çok 

haklı olarak dile getirdiği konular bazı ek bilgileri ve araştırmaları gerektireceği için, izin verir
seniz yazılı cevapları kendisine sunacağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, Sayın Bakan sorularınızı yazılı olarak cevaplandıracaktır. 
Sayın Bütün, buyurun efendim.. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan 

tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 
Birinci sorum : Güneydoğu'da konuşlandırılan Çekiç Güc'ün son 6 ayda durumu nedir? 
Diğer bir sorum : Azerbaycan Cumhuriyetiyle, Nahcıvan'ın sınırları, Ermenistan tarafın

dan kökten kesildi. Bu nedenle özerk Nahcıvan Cumhuriyeti zor durumda. Bu konumda ora
ya insanî yardım yapılıyor mu? 

Diğer bir sorum : Kıbrıs Barış Harekâtından bu yana 19 yıl geçti. Bu kadar yıl zarfında 
bizler oranın bağımsızlığını da ilan ettik; ama, Kıbrıs'ın tanınması konusunda hiçbir çalışma 
yapılmadı. O zaman, bağımsızlık ilanı yapılmamalıydı. Buranın tanınması yönünde daha ne 
kadar bekliyeceğiz? 

Diğer bir sorum : Lozan'dan doğan haklarını dahi kullanamayan Batı Trakya Türkleri, 
müftülerini seçemezken, İstanbul'da Fener Patrikhanesinde yapılan bir ayinin TRT tarafından 
Yunanistan'a naklen verildiği doğru mudur? 

Diğer bir sorum : Ahıska Türklerinin durumu hakkındaki Bakanlık çalışmaları nedir? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim; 
Buyurun Sayın Bakan. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep),— Sayın Başkan, bilindiği gibi, Çe
kiç Güç konusunda birkaç defa da söylendi; Hükümet, kendi yetkisiyle son defa bunun süresi
ni 6 ay uzattı; haziran sonuna kadar bu geçerlidir. Ondan sonraki noktada ne olur? Henüz 
bir gelişme yok; fakat, ne olursa, Parlamentonun önüne gelecektir, yani, konu Parlamentonun 
önüne geleceği, bütün ayrıntılarıyla Parlamentoda tartışılacağı ve kararı Yüce Meclis vereceği 
için, bu aşamada bir şey söylemek istemiyorum. 

Nahcıvan'a kesinlikle yardım yapılıyor. Nahcıvan'a bir sıkıntı olmaması için her türlü yar
dım yapılıyor. Tabiî, Sayın üyenin değindiği konu, önemli bir konu. Yıllarca, Sovyetler Birliği 
zamanında, bir anlamda o bölgede sorun alanı yaratılmış. Nahçıvan'm da Azerbaycan'la ilgisi 
yok; nüfus çoğunluğu olan Yukarı Karabağ'ın da Ermenistan'la bağı yok. O nedenle, Azer
baycan ye Ermenistan'ın, anlaşmaları halinde, her türlü siyasî çözümü de düşünmeleri gçrekir. 
Yani, sadece geçici bir barış veya geçici bir ateşkes değil, bunun sürekli olabilmesi için her tür
lü konuyu kendi aralarında görüşmelerinin yararlı olacağına inanıyorum. 

Kıbrıs'ın tanınması yönünde çaba gösteriliyor; ama, orada bazı güçlükler var. Nitekim, 
son Ekonomik İşbirliği Toplantısında, yani, Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki bir toplantı
da, uzun çabalardan sonra, Kıbrıs'ın ECO'nun faaliyetlerine katılması kabul edilebilmiştir. Bu
nun için ben Pakistan ve İran Dışişleri Bakanlarıyla başbaşa iki -üç saat görüşmek zorunda 
kaldım. Sadece faaliyetlerine katılmayı sağlayabilmek için. Onun da karanm burada vereme
diler; Tahran'da yapılan zirve toplantısında yapılabildi. 

Ahtska Türkleri konusunda şunları söyleyebilirim : Son gidişimde kendileriyle görüştük. 
Bakanlık olarak bir karar da aldık. Belirli miktarda aileleri Türkiye'ye getireceğiz. Kendilerine 
söyledik. Çok fazla bir beklentileri yok; ama, sembolik olarak da bazı ailelerin Türkiye'ye ge
tirilmesi, en azından, bulundukları yerlerde kendilerine büyük destek olacağını, böylece, "bi
ze sahip çıkanlar" var diyebileceklerini; o nedenle, böyle bir adım atılmasının yeterli olacağını 
söylediler; çok da sevindiler. O konudaki girişimler devam ediyor. 

Fener Patriği konusunda inceleme yapmam gerekiyor; şu anda elimde bir bilgi yok. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Göktaş, buyurun. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan, aşağıdaki soru

larımın cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
1. Ishak Alathon'a verdiğiniz randevuda, Yahudi asıllı Alathon, Ermenistan'da ASALA* -

nın destekçisi Türk düşmanı Honovian'ı beraberinde getirdi. Bu şahısla görüşeceğinizden ha
beriniz var mıydı? Varsa, bu Türk düşmanı, hatta bu küstahla görüşmenizin nedeni ne idi? 

2. Azerbaycan Başbakanı ile ilgili soruyu Sayın Vehbi Bey sormuştur; o soruya ben de 
yazılı istiyorum. 

3. Körfez Savaşında, Kerkük Türkleri radyo yayınlarıyla Saddam'a karşı ayaklandırıl
ın aya teşebbüs edildi; ama, Kerkük ve Musul'daki Türkler yüzüstü bırakıldı. 

Bunların sıkıntılarını giderici bir çalışma var mı? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, ben bu konuyu 

yazılı açıklama ile bildirdim. Kesinlikle, Alathon geldiğinde beraberinde birilerinin olacağı 
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bana söylenmedi; yalnız bana değil,, özel kaleme, hiçbir yere de söylenmedi, özel kalem kala
balığı arasında içeri girince de -basına açıkça söyledim- iki tane Amerikalı diye gördüm, öyle 
konuşuldu, ben de fazla konuşmadım zaten. Tamamen iş konusu konuşuldu. Yani, Sayın Alat-
hon, Trabzon Limanını genişletmeyi onlarla beraber yapacağını söylediler; fakat, içeri girer
ken, bizim genel müdür yardımcılarından bir arkadaşımız görmüş, o da beraber girdi oturdu. 
Ben, tabiî, oradan bir şey seziyordum; ama, pek de konuşmadım zaten. Kesinlikle bilmiyor
dum. Gittikten sonra kendilerine teessürlerimi de bildirdim. Yani, bilsem belki görüşürdüm, 
o başka bir olay; ama, bilerek görüşürdüm. Yani, bir ülkenin dışişleri bakanı, "Kendisiyle aynı 
görüşte olanlarla görüşür, düşman olanlarla görüşmez" diye bir kural da yoktur. Görüşürsü
nüz; mühim olan, ne söyleyeceğinizdir. Ne söyleyeceğinizi açıkça biliyorsanız, herkesle görüşü
lebilir. Ben buna'da karşı değilim; onu da belirteyim; ama, ben bilmiyordum. Bilseydim ne 
olurdu, bilemem; ancak, bilmiyordum sonradan öğrendim, kendisine de arkadaşlarım aracılı
ğıyla telefon ederek teessürlerimi bildirdim. O bakımdan onun olduğunu bilmiyordum, tanı
mıyorum çünkü. . . . 

İkinci soruya, daha önce de belirttim gibi, yazılı yanıt vereceğim. 
Üçüncü konuyla ilgileniyoruz; o konuda önemli bazı çalışmalarımız var. Onu, gerekirse 

ayrıca arz da ederim. 
Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Böylece, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okumuyorum : 
1. — Dışişleri Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 146 444 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Dış Politikanın Yürütülmesi 258 914 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Dış Temsil Görevlerinin Yürütülmesi 1089 342 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 127 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1622 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. —Dışişleri Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 
BAŞKAN — 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kesinhesabın bölümlerini okutuyorum : 
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1990 

Prog. A ç ı k l a m a 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Dış Politikanın Yürütülmesi 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Dış Temsil Görevlerinin Yürü
tülmesi 
BAŞKAN - Kabul edenler... R-
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere İlişkin Hizmet 
Yürütülmesi 
BAŞKAN - Kabul edenler... R-
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

: 55 19 . 3 . 199 

LI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
toplamı harcama 

32 529 786 911 31 345 432 562 

90 531 514 145 87 070 502 455 

373 506228472 300 737117 522 

77 545 600000 76 578 091978 

10 976061754 4134198 253 

585089191282 499 865 342 770 

O : 4 

Ertesi yıla 
devrolunan İptal edilen . 

ödenek ödenek 

— 1 184 354 349 

— 3 461 011 690 

— 72 769110 950 

967 508 022 

6 841 863 501 

6 841863 501 78 381985 011 
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Sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı 1990 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edil
miştir. 

Böylece, Dışişleri Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabı bölümle
riyle birlikte kabul edilmiş bulunmaktadır; Sayın Bakanın şahsında, Dışişleri camiasına ve mil
letimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI HİKMET ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Başkan, size ve arkadaşla
ra çok teşekkür ediyorum; sağolun. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — TBMM'nin Birleşmiş Milletler ve Paris Şartını çiğneyen Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın 

toprak bütünlüğüne tecavüzünün durdurulması ve ateşkesin derhal sağlanması için, bütün dünya parla
mentoları ve kamuoylarından, ağırlıklarını koymalarını talep ettiğine ilişkin Siyasî Parti Grupları müşte
rek önergesi. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili Bekir Sami Da-
çe, Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili Doktor Ülkü Güney, Refah Partisi Grubu Başkanve
kili Oğuzhan Asiltürk, Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu Başkanvekili Mahmut Alınak imzalarıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına hitaben ortak bir önerge verilmiş bulunmaktadır. 

Bu önergeyi okumak suretiyle Genel Kurulun bilgilerine sunacağım : 
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kafkasya'daki olayları büyük bir endişeyle takip etmekte
dir. Ermenistan, Birleşmiş Milletler Üyesi Bağımsız Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne teca
vüzde bulunmakta, Birleşmiş Milletler ve Paris Şartını çiğnemektedir. Açık bir savaş halini alan 
gelişmeler, bölge ve dünya barışını tehdit etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün dünya 
parlamentoları ve kamuoyundan, Ermenistan tecavüzünün durdurulması ve derhal ateşkes sağ
lanması için ağırlıklarını koymalarını talep eder. Bunu, bölge ve dünya barışı adına ister. Bu 
strateji karşısında sessiz kalanlar, sorumluluğunu da paylaşmak durumundadırlar. 

Doğru Yol Partisi Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
Bekir Sami Daçe Ülkü Güney 

Refah Partisi Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
Oğuzhan Asiltürk Turhan Tayan 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili 
Mahmut Almak" 

Sayın milletvekilleri, grup başkanvekilleri imzasıyla verilen bu ortak önergeye, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlık Divanı da katılmaktadır. > 

Gereği yapılacaktır. (Alkışlar) 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Plan ve Bütçe Komisyonu da katılmaktadır. 
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IV, — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1992 Malt Ytlt Genel vs Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu lasanlart 
ile 1990 Malî Yût Genel ve Katma Bütçeli idareler vs Kuruluşlar Kesmhesap Kamımı lasanlart (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayılan : 25, 26; 48, 46) (Devam) 

B) SAĞLIK BAKANLIĞI 
1. — Sağlık Bakanlığı 1992 Malî Yût Bütçesi 
2. — Senlik Bakanlığı 1990 Mali Ydı Kesinhesabı 
a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1992 Malî Ydı Bütçesi 
2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1990 Mali Ydı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Program gereğince, Sağlık Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesinin görüşmelerine 

başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde, grupları ve şahısları adına söz alan sayın milletvekille

rini arz ediyorum : 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kırıkkale Milletvekili Sayın Hacı Filiz, tçel Milletvekili 

Sayın Ali Su. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu, Ankara 

Milletvekili Sayın Halil Şıvgın. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Uşak Milletvekili Sayın Fahri Gündüz, Muş 

Milletvekili Sayın Emin Sever, Kırşehir Milletvekili Sayın Hilmi Yükselen. 
Refah Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı, Tokat Milletvekili 

Sayın Fevzi tnceöz. 
Şahısları adına : * 
Lehinde; Kayseri Milletvekili Sayın Seyfi Şahin," İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen. 
Aleyhinde; Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş, Afyon Milletvekili Sayın 

Halil İbrahim özsoy. 
Üzerinde; Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran. 
Şimdi, Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kırıkkale Mil

letvekili Sayın Hacı Filiz'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Filiz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Hacı Filiz, grubunuzun toplam süresi, bildiğiniz gibi, 45 dakikadır. İki değerli ar

kadaşım olarak nasıl paylaşacağınızı lütfeder misiniz? 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) — 20 dakika kadar Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yanya yakın... 
Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1992 malî yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini be
lirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Grubum ve şahsım adına Yüce ' 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Bir ülkenin insanı, o ülkenin en büyük ulusal varlığı ve gücüdür. Hastalıklar, kazalar ve 
sakatlıklar ise, bu ulusal varlık ve gücü tehdit eden en büyük tehlikelerdir. Bu tehlikelerin tü
müyle savaşmak, insanımızı tam bir sağlık durumunda tutmak, ulusal gücünü korumak, geliş
miş ülkelerde olduğu gibi, bizde de en önde gelen görevimiz olmalıdır. 

Sağlık demek, hastalık ve sakatlığın olmayışının yanı sıra, bedensel, ruhsal ve toplumsal 
bakımdan tam bir iyilik durumudur. Sağlık, insanın en kıymetli varlığı, refah ve mutluluğu
nun temelidir, tnsanlar hastalandıkları veya hayatları tehlikeye düştüğü zaman, tekrar eski sağ
lıklarını kazanmak için, maddî ve manevî hiçbir fedakârlıktan kaçınmazlar. 

Dünya Sağlık Teşkilatının yaptığı bir tanımlamaya göre, sağlık hizmetleri, geniş anlamıy
la insanlara daha iyi yaşam koşulları sağlama görevini içermektedir. Sağlık hizmetleri önceleri 
dünyada dar bir kesime sunulurken, dünyada sanayileşmenin başlaması, işçi kesiminin çoğal
ması, ikinci Dünya Savaşının açtığı yıkımlar, salgın hastalıklar, açlık gibi kavramlar, sağlık 
hizmetinin çerçevesini genişletmiş, neticede koruyucu sağlık ve hastalanmış insanları tedavi hiz
metleri, devletlerin en önemli görevi haline gelmiştir. 

1948 yılında, Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık örgütü kurularak, sağlık politikası
nın genel hedeflerinin evrensel boyutlara ulaştırılmasına çalışılmıştır. Dünyada, böyle, evrensel 
boyutlara ulaştırılan sağlık politikası dışında çok az sektör-mevcuttur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde sağlık hizmetlerinin bir devlet görevi ola
rak ele alınması, 1920'de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kurulmasıyla başlamış, cum
huriyetin ilanından sonra ise önemli gelişmeler göstermiş, 1960'Iı yıllara kadar sağlık politika
mızı koruyucu sağlık hizmetleri oluşturmuş ve o günlerin, sosyal içerikli salgın ve bulaşıcı has
talıklarıyla mücadele edilmiştir. 1961 yılında, çıkarılan Döner Sermaye Kanununun peşinden 
224 sayılı Sağlık Hizmetleri hin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun çıkartılmıştır. Kademeli 
olarak uygulanan bu kanun, 1983 yılında bütün Türkiye'yi kapsamına almıştır. 

Bu kanun, herkesin, şehir köy fark etmeksizin, sağlık hizmetlerinden eşit, dengeli ve üc
retsiz olarak yararlanmasını,' hizmetin kademeli olarak uygulanmasını, koruyucu sağlık hiz
metleriyle tedavi edici hizmetlerin birlikte yürütülmesini hedef almıştır. Şurası bir gerçek ki, , 
sosyalizasyon sayesinde sağlık hizmetlerinin köylere kadar gitmesi sağlanmıştır; ancak, etkili 
bir istihdam ve ücret politikasının uygulayamaması sonucu, beklenen hizmet tam alınamamış; 
daha sonra, bütün şartlara göre, rotasyon sistemi, Tam Gün Yasası, Mecburî Hizmet Yasası 
çıkarılmış, Mecburî Hizmet Yasası sayesinde, doktor dağılımındaki dengesizlik kısmen de olsa 
giderilmeye çalışılmıştır. 

Türkiyemizde sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalar genellik yüzeysel ve palyatif kalmış, 
uzun vadeli sorunlara köklü çözümler getiren çalışmalar uygulamaya konulamamış, sağlık so
runu halledilememiştir. Ülkemizde konuya, beş yıllık kalkınma planlarıyla hükümet program
larına sıkıştırılmış ve o günün şartlarına göre hazırlanmış politik tedbirlerle değil, daha geniş 
kapsamlı olan, kalıcı devlet politikası haline getirilmiş, uzun vadeli programlarla yaklaşmakta 
yarar görmekteyiz. Bu bakımdan, konuyu bir sorumluya veya bir döneme bırakmak yerine, 
sağlık konusunu, ulusal sağlık politikası şekline dönüştürmeliyiz. Bu amaçla, Sayın Sağlık Ba
kanımızın başkanlığında, 23-28 Mart tarihleri arasında, ulusal Sağlık Politikası Kongresi dü
zenlenecektir. Bu toplantıya, toplumun her kesiminden temsilciler katılacak, sağlık sorunları
mız bütün ayrıntılarıyla tartışılacaktır. Amacımız, toplumsal uzlaşmayla hazırlanacak olan bu 
dokümanın, Yüce Meclisin onayından geçerek, ulusal sağlık politikası haline gelmesi ve 
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hükümetler değişse bile, sağlık politikalarının devamının sağlanmasıdır. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "tedavi olabilmek bir ayrıcalık değil, bir haktır" ger

çeğine dayanarak, tıbbın en büyük tüketicisi olan insanımıza yeterli ve niteliği yüksek bir sağ
lık hizmeti, üzülerek belirtelim ki, sunulamamıştır. 

Anavatan döneminde ise sağlık hizmeti ticaret haline geldi; kimi insanlar paraları yok di
ye hastane kapılarından geri çevrildiler, kimileri hastanede rehin kaldı, kimileri cenazelerini 
alamadı; milletimizin gelenekleriyle bağdaşmayan üzücü tablolar yaşandı. 20 Kasımda göreve 
gelen Hükümet, ilk iş olarak bu yanlış uygulamayı ortadan kaldırdı. Artık, hastanede yatıp, 
yoksulluğunu beyan eden hiç kimse, bu tür üzücü olaylarla karşılaşmayacaktır. 

İLHAN KAYA (tzmir) — ANAP döneminde çıktı o, ANAP döneminde... 
HACI FÎLİZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığının genel bütçeden al

dığı payın oranı yüzde 4,99'dur. Bu oran, Sağlık Bakanlığına son on yıl içerisinde ayrılan en 
yüksek orandır. Anavatan Hükümetleri döneminde, Sağlık Bakanlığı bütçelerinin genel bütçe
ye oranı -sekiz yılın ortalaması- yüzde 2,99'dur ve çok düşüktür. Sağlık Bakanlığı bütçesinin, 
genel bütçe içindeki payının yüzde 4,99 olması, bize, hükümetin sağlık konusuna verdiği öne
mi göstermektedir. 

Ülke genelinde, sağlık personeli dağılımında da dengesizlik mevcuttur. Hekimlerin yüzde 
50'ye yakını 5 büyük ilde toplanmıştır. Buralarda 600 - 650 kişiye bir hekim düşerken, bazı 
illerimizde ise 9-10 bin kişiye bir hekim düşmektedir. Bu dengesiz doktor dağılımını, zorlayıcı 
tedbirlerle düzeltmenin mümkün olmadığı, geçmiş uygulamalarda görülmüştür. Bugün Türki
ye'de, sağlıkta çalışanların emeklerinin karşılığını tam aldıkları söylenemez. Bu sorunların ras
yonel çözümü ekonomi kaidelerinde yatmaktadır. 

Reformla getirilecek hizmet sistemleri ve bunların finansmanında kullanılacak genel sağ
lık sigortası ile, sağlık personeli, ülke genelinde kendi isteğiyle dengeli bir dağılıma kavuşacaktır. 

İnsanın tedavisi, doktoruyla, hemşiresiyle, ebesiyle, tıbbî aracıyla bir ekip işidir. Uzman 
doktoru olmayan bir hastane, ameliyathanesi olmayan bir hastane, ebesi olmayan bir doğume
vi, doktoru olmayan, sağlık memuru olmayan bir sağlık ocağı düşünülemez. Hükümetlerin 
gayesi, ne pahasına olursa olsun hekim açığınrkapatmak değil, hekimlerini, ülkenin ihtiyaç 
duyduğu nitelikte, halk sağlığı hizmetlerini çok iyi bilen, çağın icabı olan bilgi ve tecrübeyle 
donatılmış olarak yetiştirmektir. Bu da, çok iyi geliştirilmiş tıp fakültelerine sahip olmakla müm
kün olur; yoksa, doktor açığını kapatacağım diyerek, fakültelere, kapasitelerinin çok üstünde 
öğrenci alarak hekim açığı kapanmaz. Bu, maalesef ANAP Hükümetleri döneminde yapıl
mış, tıp fakültelerine kapasitelerinin çok üstünde öğrenci alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı, 1989 yılında 54, 1990 yılında 93 sağlık meslek lise
si açarak, öğrenci sayısını 14 binden 33 binlere çıkarmıştır. İlçeleri memnun edeceğim diye, 
oy hesabı yaparak, hiçbir sağlık altyapısı olmayan ilçelerde sağlık meslek liseleri açıldı. Biz 
bu okulların açılmasına kesinlikle karşı değiliz; ancak, okulun binası yok, meslekî öğretmen 
yok, uygulama alanı yok, pratik eğitim hemen hemen hiç yapılamıyor... Bir meslek lisesinin 
açılması, yeterli uygulama birimine, eğitimciyle, araç Ve gerece bağlıdır. Bu şartlar sağlanma
dan, bu okullardan mezun olan ebeye, hemşireye, sağlık memuruna kim güvenecektir? Limme 
projesine bağlı olarak da, sağlık memuru, Iaboratuvar teknisyeni, anestezi teknisyeni gibi dal
lara çok1 sayıda öğrenci alındı. Bölgede anestezi uzmanı yok, anestezi öğrencisi alındı... 
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Sayın milletvekilleri, amaç, niteliği düşürmeden, yeterli sayıda hekime, yeterli sayıda sağ
lık personeline ulaşmak iken, oy hesabı güdülerek, alelacele, siyasî amaç doğrultusunda açılan 
sağlık meslek liseleri, faydadan çok zarar verecektir. Türkiye'de insan sağlığı bu kadar ucuz 
olmamalıdır. 

Türkiyemizde, sağlık alanında en büyük atılım 1980 yılına kadar olmuştur. Bunun doğru
luğu, genel bütçeden Sağlık Bakanlığına ayrılan oranlardan belli olmaktadır. 1981 yılına kadar 
genel bütçeden ayrılan paylar yüzde" 4 civarındadır. Anavatanın hükümet olduğu dönemlerde 
bütçeden ayrılan payların ortalaması yüzde 3'ü dahi bulmamaktadır. Sağlık Bakanlığına ait 
hastane sayısıyla sağlık evi sayısı 1980'de 604'e yükselmiş, bu sayı, SSK hastaneleri, KİT'lere 
ait hastaneler, tıp fakültelerine ait hastaneler ve özel hastanelerle beraber 900'ü aşmıştı. 

1980 yılında 10 000 kişiye düşen yatak sayısı 22,2 iken, ça£ atladıklarını iddia eden ANAP 
döneminde ancak 24*ü bujmuştur. Bunu da hastane yaparak değil, ağırlıklı sağlık merkezleri
ne yatak ilave ederek 24'lere ancak ulaştırabilmişlerdir. Sağlık sorununu, insana düşen doktor, 
hemşire, sağlık memuru adedi ve hastane yatak sayısıyla ölçen ANAP İktidarı, tıp fakülteleri
ne öğrenci doldurmuştur, bu fakültelerde öğrenci fazlalığı vardır. 

. Bugün Türkiyemizde, 20 milyon civarında, hastalandığı zaman garantisi olmayan, parası 
olmayınca tedavi olamayan, doktora gidemeyen, ilaç alamayan insanımıza, bu Hükümet elini 
uzatmıştır. İlk etapta, fakir ilmühaberi alarak tedavi olma imkânları sağlanmıştır. Bu insanla
rımıza, artık, "paran yoksa öl" diyen zihniyet gitmiş, yerine, hastalanmış fakir insanlarımıza 
elini uzatan, Anayasamızın 56 ncı maddesinde olduğu gibi, "herkes sağlıklı ve dengeli bir çev
rede yaşama hakkına sahiptir" diyen, "sağlık her insanın temel hakkıdır"* diyen bir Hükü
met gelmiştir. Hükümetin bu görüşünü sonuna kadar destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığımızın, tedavi gücü olmayanlara uygulamaya başla
dığı yeşil kart uygulamasını sonuna kadar destekliyoruz. Pilot bölge olarak Kızılcahamam'da 
başlayan ve güneydoğu'daki bazı ilçelerimizde de devam,eden bu uygulama bizi memnun et
miştir; genele yayılması ise, tek dileğimizdir. 

Türkiye'de, sağlık açısından sosyal güvenlik kapsamı içinde olan nüfus, toplam nüfusun 
yüzde 60'ına yakındır. Geriye kalan yüzde 40'a yakın insanımızın sosyal güvencesi yoktur. Devlet 
hastanesinden başka dayanağı olmayan, ödeme gücü bulunmayan; ancak, hastalandığında, "ben 
de yaşamak istiyorum" diyen bütün bu insanlarımızı, yeşil karttan sonra genel sağlık sigorta
sına geçerek, sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplamalıyız. Bu konuda kararlı olan Sağlık Ba
kanlığımız, bu işin üstesinden gelecek ve herkes sağlık hakkına kavuşacaktır. 

Ülkemizdeki tüm sağlık sisteminin açık tanımını yapmak, kurallarını belirlemek ve bu sis
temi, niteliği yüksek sağlık hizmeti verir duruma getirmek lazımdır. Bu amaçla, Öncelikle mo
dern anlamda bir sevk sistemi kurmak ve bu sevk sisteminin ara basamaklarını iyi teşkil etmek 
gerekmeketedir. İlk basamağı tıbbın beş ana dalını işine alacak genişlikte bilgiye sahip hekim 
yüklenmelidir. Bu düşünceden hareketle, il ve ilçelerimizde aile hekimi, köylerimizde sağlık ocak
ları bu biçimde geliştirilmelidir. Diğer basamaklar ise, ilçe ve il devlet hastaneleri, ihtisas has
taneleri ve üniversite hastaneleri olmalıdır. Bu basamaklar, kademelerin yükselmesine göre, mal
zeme ve personelle donatılmalıdır. 

Sağlık politikasının vazgeçilmez bir unsuru da şüphesiz ilaçtır. Son sekiz yılda ilaç fiyatla
rındaki artış, vatandaşın alım gücünü kat kat aşmıştır. 
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Bugün pekçok gelişmiş ülkede, başta hammadde olmak üzere, üretimden tüketime kadar 
ilaç fiyatlarının denetimi yapılmaktadır. Türkiye'de ise ilaç sanayii hammadde yönünden dışa 
bağımlıdır. Hammaddenin yüzde 90*ı ithal edilmekte, yüzde 10'u ise yerli üretimle karşılan
maktadır. Bakanlık, 1984 yılında kadar ilaç hammaddesi ithalatında kalite ve fiyat kontrolünü 
yaparken, 1984'ten bu yana, 8845 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Bakanlığa, kalite kontrol 
yetkisi verilmiş, ama fiyat denetim yetkisi verilmemiştir. Üretici firmanın, ilaç hammaddeleri
ni, istediği ülkeden, istediği fiyattan ithal etmesi ve bunu da maliyete yansıtması sonucu, ilaç 
fiyatları enflasyonun üstünde artış göstermiştir. Bizim amacımız, en emin, en etkin ilacı, en 
uygun fiyatla toplum hizmetine sunmaktır; ilaç fabrikalarının yerli hammadde üretimine geç
mesini sağlayıcı tedbirleri almaktır; dünya ilaç hammadde fiyatlarını devamlı izleyerek, ham
madde fiyatları üzerindeki spekülasyonları ortadan kaldırmaktır. 

BAŞKAN — Sayın Filiz, toparlamanızı rica ediyorum. 
HACI FÎLtZ (Devamla) — Tamam Başkanım. 
Ülkemizde trafik kazaları, başlıca sağlık sorunlarından biridir. Bu konuyla ilgili, halka 

yönelik ilk yardım eğitimleri mutlaka yapılmalıdır. Bu konuda TRT daha çok kullanılmalıdır. 
Sayın milletvekilleri, gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de, sağlık sorunla

rı, geniş ölçüde, toplumsal, ekonomik koşulların bir tür ürünü ve göstergesidir; dolayısıyla, 
sağlık dışı alanlarla doğrudan orantılıdır. Türkiye'de sağlık sorunlarına kaynaklık eden başlı
ca etkenler, yetersiz ve dengesiz beslenme, çevre koşulları, hızlı nüfus artışı, temel ve kişisel 
sağlık eğitimi ile temel sağlık hizmetlerinin niteliğidir. 

Son yıllarda ülkemizde sağlık sorunlarına kaynaklık ederr endişe verici etkenlerden biri 
de, Doğu Bloku ülkelerinden gelen turistlerin ithal ettiği fuhuştur. Bu turistlerin ülkemize ver
miş oldukları ahlakî ve sıhhî zararlar, getirdikleri dövizden daha fazladır. Bu durum, uygula
nan yanlış politikaların neticesidir. Bu konu, acilen alınacak tedbirlerle doğru politikalar üre
tilerek çözüme kavuşturulmalıdır. 

Sonuç itibariyle, Hükümetimize ve Sağlık Bakanımıza sesleniyorum : Gelecekte, insan ve 
toplum sağlığımız, şu anda ne yaptığımıza bağlıdır. Bugün geçmiş değildir. Bugünü Türkiye-
mizde bir başlangıç kabul edip, yapacağımız hizmet, geleceğe ışık tutacaktır. 

Bu inançlarla, Sağlık Bakanlığı bütçesinin memleketimize, milletimize ve Bakanlık cami
amıza hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz, eder, hepinize saygılarımı sunarım. (DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Filiz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, İçel Milletvekili Sayın 

Ali Su; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ALt SU (İçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1992 malî 

yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek için 
söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlarım. 

Sözlerime, Türk tıbbının gelişmesine göz atarak başlamak istiyorum. Türkler sağlık ko
nusuna ilk sağlık kuruluşlarını, 1206 tarihinde Kayseri'de Gevhernesibe Sultan Hastanesini ve 
Tıp Medresesini kurarak başlamışlardır. Aynı yüzyılda Anadolunun çeşitli şehirlerinde de has
taneler kurmuşlar; usta-çırak ilişkisi içerisinde hekim yetişmesine önem vermişlerdir. İstanbul'un 
fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmet döneminde, sağlık hizmetleri hekimbaşılarla yürü-
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tülmüştür. 1870 tarihinde sivil Tıp İşleri Bakanlığı kurulmuş, böylelikle, konuyu bir heyete dev
retmişlerdir. 

Türkiye'de ise, Sağlık Bakanlığının ilk kuruluşu, 3 Mayıs 1920 tarihinde, Meclisin ilk Sağ
lık Bakanı Doktor Adnan Adıvar tarafından gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyetin ilan edilmesin
den sonra da, Refik Saydam, Sağlık Bakanı olmuş ve 1937 tarihine kadar da Sağlık Bakanlığı
nı sürdürmüştür. 

Ülkemizde sağlık yönünden en önemli aşamanın Refik Saydam zamanında olduğu her
kesçe malumdur. Bundan sonra planlı döneme girilmiştir. Bu planlı dönemde ise, iki önemli 
yasa çıkarılmıştır. Birisi, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasası; diğeri ise, 
554 sayılı Nüfus Planlaması Yasasıdır. Bunun arkasından, Döner Sermaye Yasası çıkarılmıştır., 

224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasasının ilk uygulamasına Güneydoğu 
Anadolu Bölgemizde başlanılmış ve bu yasa -biraz evvel Sayın Filiz'in anlattığı gibi-1983 yı
lında bütün Türkiye genelinde uygulanmaya başlamıştır. Bu uygulamanın gayesi, eşit sağlık 
hizmeti götürmekti, her kesime eşit sağlık hizmetinin verilmesi idi. 

1987 yılında 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasası çıkarıldı. Bu Yasa da sağlık konu
suna pek açıklık getirilmemiş, sağlık hizmetlerini iyice karmaşık bir hale sokmuştur; çünkü, 
Anayasanın 56 ncı maddesini bir kenara itmiştir. , 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1992'ye nasıl gelindi? Buraya kısaca bir göz atacak 
olursak, bu noktadan ülkeye baktığımız zaman, bozulmuş bir ekonomik düzen ye millî eğiti
mi, karmaşık bir hale gelmiş sağlık hizmetlerini görmekteyiz. Sosyalizasyona geçişte yeterli de
neyimin olmayışı nedeniyle, sağlık hizmeti yurt düzeyine düzenli dağıtılamadı. Yataklı tedavi 
kurumlarındaki hekim açığı, uzun yıllar, özellikle geri kalmış yörelerimizde, uzman hekim ro-
tasyonuyla geçiştirilmeye çalışıldı. Bu rotasyonlar önce sırayla yapılmaktaydı; fakat daha son
raki dönemlerde bir değişiklik olduğunu görüyoruz; şöyle ki; Mahallî idareciler, rotasyona gi
decek kişileri -özellikle başhekimlerden isimleri alınarak- belirliyor ve rotasyon süresi uzatılı
yordu. Daha önceki dönemlerde birer aylık olan rotasyon, üç dört aya çıktı. Yani, burada, ida
recinin mutlak bir hâkimiyeti ortaya çıktı. 

Ülkemizde hekim dağılımında da aynı şekilde bir düzensizlik mevcuttur. Genel sıralama
da 1 300 kişiye bir hekim düşerken, geri kalmış yörelerimizde 8 000 - 10 000 kişiye bir hekim 
düşmektedir. Avrupa ülkelerinde ise 500 kişiye bir hekim düşmektedir. 

Esasında, sağlık hizmetlerinin büyük bölümü üç dört ilde toplanmaktadır. Metropol du
rumundaki bu illerimiz sağlık hizmetlerinde kendi kendilerine bile yetememektedirler. Taşra
dan bu illere akın akın hasta gelmektedir. Dolayısıyla, kendisine bile yetemeyen bir yataklı te
davi hizmeti, hastane önünde birikimlere neden olmaktadır. . 

Sağlık personeli dağılımı da, diğer konularda olduğu gibi, düzensizdir. Sayın Filiz, biraz 
önce sağlık meslek liselerinin durumunu anlattı; bu konunun açıklığa kavuşmuş olduğunu zan
nediyorum. 

Hekimlerin durumuna göz atacak olursak; çilekeş halleri sürüp gitmektedir. Özellikle, 
1980'li yıllarda açılan tıp fakültelerinde yetişen hekimlerimizin, meslekten fakir olduklarını 
görmekteyiz. Bu nedenle, bu arkadaşlarımızın, halkın ve idarecilerin huzurunda zor duruma 
düştüğü görülmektedir. Yılda 5 000 kişi civarında mezun olan hekimler kurayla ve uzmanlık 
sınavlarıyla karşı karşıyadırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/64 sayılı Araştırma 
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Komisyonu raporu incelendiğinde görülüyor ki, yetişen hekimlerimiz bilgi yönünden eksiktir
ler. Durum böyleyken, sağlığımızı bu hekimlere emanet edebilir miyiz? Bunun cevabı, elbette 
"evet" olamaz. Ulu önderimizin, "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözü nerede kalmıştır? 

Tıpta, uzmanlık sınavları, yeni yetişen hekimlerimiz açısından olumsuzluklar yaratmak
tadır; hekimler, istemedikleri dalları seçmekle karşı karşıya kalmaktadırlar. Daha önce de söy
lediğimiz gibi, hekimlik, usta ve çırak ilişkisiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Branş seçme imkânı yok
tur. Hekimlerin usta - çırak ilişkisiyle yetişmesi ülke yararınadır. Uzmanlık sınavları düzeni 
bu ilişkiyi tamamen bozmuş, Sağlık Bakanlığı da buna seyirci kalmıştır; YÖK'le bir diyalog 
kurarak, bu uygulamanın düzeltilmesi yoluna gidilmemiştir. Yeni mezunların ve diğer hekim
lerin hizmet içi eğitimden yararlanamadığını görmekteyiz. Hizmet içi eğitimin iki yılda bir tek
rarlanmasının, ülke açısından son derece yararlı olacağı kanaatindeyiz. 

Herkesin bildiği gibi, hekimlerin çalışmasında saat mefhumu yoktur. Bu nedenle, hekim
lerimize yeterli bir maaş ve nöbet ücreti verilmelidir. Son çalışmalarda, Sağlık Bakanlığının, 
nöbet ücretlerinde artış öngörmesi memnuniyet vericidir. Çalışanın, emeğinin karşılığını alma
sı önkoşuldur. 1990'dan sonra, dönersermayenin bir kısmının personele dağıtılmasına başlan
mıştı; fakat, bunda da bir eşitsizlik söz konusu oldu. Döner sermaye gelirlerinin personele na
sıl dağıtılacağı tamamen başhekimlerin yetkisine bırakıldı; böyle olunca da, başhekime yakın 
olanlar bu ücretten daha çok yararlanırlarken, daha çok çalışan kişiler bu ücretten yeteri ka
dar faydalanamadı. Allah'ın kulu olan insan, sağlık teşkilatında, başhekimlerin kulu durumu
na düşürüldü. İdare, hekimlerin üzerinde bir baskı unsuru oldu. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir diğer konu, özellikle birkaç yıldır yaz aylarında 
turistik yörelerimizde tatbikatını gördüğümüz ambulans meselesidir. Ambulans içinde bir şo
för, bir doktor ve bir hemşire bulunmakta ve kendilerinden 24 saat hizmet istenmektedir. Bun
lar günde en az 300-400 kilometre mesafe kat etmek durumundadırlar. Bu konuyu araştırdığı
mızda gördüğümüz şudur : Bir ayda ambulansa ihtiyaç duyan hasta sayısı 20 ila 25 arasında
dır. Zaten, turistik yörelerde tatilini geçiren kişilerin çoğu da ya tansiyon ölçtürmek ya da cil
dinde meydana gelen kaşıntıyı göstermek babında ambulans çağırmaktadır. 

Devletin malı bu kadar ucuz olmamalıdır. Tabiî ki insan hayatı son derece önemlidir ve 
bir değer biçmek de söz konusu olamaz; fakat, bunun yerine, yaz aylarında, nüfus yoğunluğu
nun fazla olduğu yerlerde sabit sağlık hizmeti vermek ve ambulansları bu merkezlerde tutmak 
kanaatimizce daha doğru olur. 

Bunların sonucunda, memleketimizde sağlık sorununun bir karmaşa içinde olduğu da apa
çık meydandadır; Memleketin ileri gelen kişilerinin tedavilerini yurt dışında yaptırmaya başla
ması, işte bunların sonucunda olmuştur; bu da, Türk tıbbının yetersiz olduğu havasını ortaya 
çıkarmıştır. 

Ana ve bebek ölümlerinde, geri kalmış ülkelerin de gerisinde olduğumuz malumdur. Ül
kemizde bebek ölümlerinin binde 60, doğum sonucu anne ölümlerinin yüzbinde 180 dolayın
da ve ortalama yaşam süresinin de 59 yaş tespitlerimiz arasındadır. Anavatan Partisi ise bu 
rakamları, bebek ölümleri için binde 59, doğum sonucu anne ölümlerini yüz binde 148 ve or
talama yaşam süresini de 65 yaş olarak vermektedir. Bu veriler gerçekçi olmayıp, yataklı tedavi 
kurumlarından alınmıştır. Halbuki, ücret ödemeyip evinde ölenler ile Anadolu'nun usulü olan, 
hastadan ümit kesildiği zaman yakınlarının hastaneden çıkardığı ve evinde ölen hastalar bu 
rakamların dışındadır. Dolayısıyla, bu rakamlar çok daha yukarılarda olmaktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir iki cümleyle de koruyucu sağlık hizmetinden ve 
aşılardan bahsetmek gerekirse : Ülkemizde koruyucu sağlık hizmeti yetersizdir; bulaşıcı hasta
lıklar, artma eğilimi göstermektedir. Bu durum, özellikle tüberküloz hastalığında daha bariz 
olarak görülmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde, bulaşıcı hastalıklar, tedavi edilebilir ya da 
ortadan kalkmış durumdayken, ülkemizde bulaşıcı hastalıklar, ölüm nedenleri arasında sayıl
maktadır. 

Rahmetli Refik Saydam zamanında kurulan Hıfzıssıhha Enstitüsü uzun yıllar başarılı hiz
metler vermiştir; ama, bu Enstitünün de son yıllarda bozulduğunu tespit etmekteyiz. İki yıl 
önce de basında sıkça bahsedildiği gibi, Enstitü uzun süre hekimsiz olarak yönetilmiştir ve iş 
ciddiyetini kaybetmiştir. 

Üretilen kuduz aşısının,.seyrek de olsa, menenjit ve ansefalit gibi bazı hastalıklar oluştur
duğu ve aşı olan kimseleri sakat bıraktığı, çoğumuzun malumudur. 

Diğer bir konu da BGG aşısıdır. Bu aşının özelliği de, yeni doğanlara yapılmasıdır. Aşının 
virülansının yüksekliği nedeniyle, hastalıklı olmadığı halde, yeni doğanlarda hastalık meydana 
getirmekte ve bu bebekler, dokuz ay süreyle tedavi görmektedirler, işte bu da, Enstitünün ne 
kadar sorumsuz yönetildiğinin bir kanıtıdır. Bunların sorumlusunu da bulmak mümkün değil
dir; çünkü, hiç kimse sorumluluk yüklenmemektedir. Halk da yerli aşıya itibar etmemekte, 
daha çok ithal aşıya güvenmektedir; fakat, fakir fukaranın da bunu alma imkânı yoktur. Bu 
sebeple, enstitüyü yeni baştan düzene sokmak gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir başka konu da, döner sermayeli yataklı kurum
lardaki değişikliktir. Şöyle ki: 3359 sayılı Yasayla, sağlık, ticaret metaı haline getirilmiştir. Al
lah'ın yarattığı en mükemmel varlık olan insana hizmetin de nerede kaldığı belli değildir, özel
likle ANAP zamanında sağlık hizmetlerinin tümü, A'dan Z'ye bozulmuştur. İnsanlar sosyal 
sınıflara ayrılmıştır. Müsaade ederseniz, bu durumu şöyle açıklayayım : 657 sayılı Kanuna tabi 
memurlar ayrı bir ücrete tabi tutulmakta, sözleşmeliler ayrı bir ücrete tabi tutulmakta, Bağ-
Kur'lular ayrı bir ücrete tabi tutulmakta, sigortalılar ayrı bir ücrete tabi tutulmaktadır. Bu ör
nekleri çoğaltabiliriz. Dolayısıyla, bu durum sosyal sınıf farklılığı meydana getirmekte olup, 
bu sınıflar 15'e kadar çıkmaktadır. Bunlar arasındaki farkı ücretler de sınıf farklılılığını do
ğurmaktadır. İşin enteresan yönü de, sosyal güvencesi olmayan kişilerden, en yüksek ücretin 
üçte birinin alınmasıdır. İşte bütün konu, bunu ödeyemeyenlerden kaynaklanmaktadır. Çün
kü, bunu ödeyemeyen kişiler, "paran yoksa ya öleceksin ya rehin kalacaksın ya da senet 
vereceksin" durumunda kalmışlardır. Parayı bulamayan, ölüsünü alamadığına mı yansın, ölü
süne mi yansın, bulamadığı paraya mı yansın!.. Mesele, bu noktada düğümlenmiştir. Bu ücreti 
ödeyemeyenlerin bir kısmı Sosyal Dayanışma Fonundan yararlanma yoluna başvurmuştur; fa
kat, parti taraftarıysa bu imkândan yararlanmış, değilse bu imkândan .yararlanamamıştır. 

Diğer bir konu, başhekimlerin yetkisine verilen ücretsiz tedavi konusudur. Bu ücretsiz te
davinin de daha çok il ve ilçelerdeki teşkilatların emriyle, özellikle de Anavatan teşkilatının 
emriyle yapıldığını görmekteyiz. Diğer vatandaşlar ise bundan yoksundur. Bu konuda da va
tandaşlara adaletsiz davranıldığını tespit etmekteyiz. Vatandaşın onuru son derece kırılmıştır. 
Bu onur kırıcı durumların hangi demokraside mevcut olduğunu bir türlü bilemedeğimizi ifade 
etmek isterim. İnsanların, Anayasanın 56 ncı maddesinin nerede kaldığını haykırdıklarını duy
maktayız; özellikle bu konuyu bilen insanların... Eylül 1991'de bu konuda bir değişiklik geti
rildi ve "1 Eylülden itibaren bütün hastanelerde tedavi ücretleri bedava" dendi; fakat, 
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bu da bir siyasî istismar konusu idi. Tedavinin ücretsiz olduğu söylenmesine rağmen gerek dö
ner sermayenin, gerekse başhekimlerin bağırta bağırta bunlardan ücret aldıklarını tespit edi
yoruz. Biz iktidara geldikten sonra, Sağlık Bakanlığının tamimlerinden anlaşıldığına, göre, bu 
ücret tahsilleri yine devam etti ve ancak, ikinci, üçüncü tamimlerden sonra bu durum önlenebildi. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Hâlâ alınıyor, alınıyor; merak etme... 
ALİ SU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu ola

rak sağlık sorununa yaklaşımımız şu şekildedir : Bu konuyu planlı, programlı yürütmek duru
mundayız. Bu konudaki amacımız, sağlık ocağı, hekim sayısı ve on bin kişiye düşen yatak sa
yısı olarak planlamaktır. Halkın sağlık düzeyini yükseltmek esas gayemizdir. Bunları, sağlık 
reformları içerisinde gerçekleştireceğiz. Başlıca reform konularını sıralayacak olursak; bunlar, 
sağlık mevzuatının çağdaşlaştırılması, hizmet reformu, yönetim reformu, ulusal sağlık akade
misinin kurulması ve sağlık enformasyon sisteminin kurulmasıdır. 

Ülkemizde sağlık konusu dağınık ve karmaşıktır. Umumî Hıfzıssıhha Kanunu, 1928 yılın
da çıkarılan Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanundur. Bu yasada, günü
müz teknolojisine ayak uydurmak için düzenleme yapacağız. Sağlık hizmetleri ve Sağlık Ba
kanlığı ile ilgili yasalar oluşturulurken, idareye yeni düzenlemeler getirilecektir. Kamu sağlığı, 
sağlık hizmetleri, genel sağlık sigortası, Sağlık Bakanlığı teşkilatı ve görevleri hakkında yasa
lar düzenlenecek, Bu yasaların Anayasa ve diğer yasalarla uyum içinde olması sağlanacaktır. 
Dünya Sağlık Teşkilatına uygun prensipler ortaya konacaktır. 

Birinci basamakta aile hekimliği oluşturulacaktır. Burada amaç, verimi artırmak, rekabe
ti sağlamaktır. 224 sayılı Yasa ile oluşturulan kırsal alanda sosyalleştirme muhafaza edilecek, 
sağlık evlerinde ebe, hemşire ve sağlık memurları görev yapacak ve bunlar, ölüm, doğum, bu
laşıcı hastalık ve ana-çocuk sağlığı ile aile planlamasını üstleneceklerdir. Sağlık ocağında pra
tisyen hekim ve yeterli personel bulunacak, hizmeti bunlar yürütecektir. 

Yönetim reformundaki en önemli konu, ilçe sağlık müdürlüklerinin kurulmasıdır. Zira, 
224 sayılı Kanunda bazı aksaklıklar oluşmuştur. Sağlık personelinin dağıtımında söylenecek 
çok söz vardır; fakat, sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını tam aldıkları söylenemez. 
Böyle olunca, hizmet dağılımı farklı olmaktadır. Zorlayıcı tedbirlerle hizmette eşitlik sağlana
maz. Rasyonel çözüm şarttır. Genel sağlık sigortası modeliyle özendirici durum oluşacak, ki
şilerin kendi istekleri doğrultusunda dengeli dağıtım nispeten kolaylaşacaktır. 

Ulusal sağlık akademisinin kurulması şarttır. Akademi kontrolünde, eğitim, araştırma ve 
Ülkenin sağlık politikasını geliştirme konularında eğitim içi araştırma yapılacak, benzeri kuru
luşlarla bağlantı kurularak, bilimsel alışveriş yapılacaktır. 

Bu cümleden olarak, metropollerdeki hastanelerle taşradaki hastaneler arasında kardeş 
hastane ilişkileri kurulacak, personel, bilim, ekipman alışverişi sağlanacaktır. 

Ulusal sağlık politikamızın, hükümetlerin ve bakanların değişmesiyle değişmemesini, devlet 
politikası halinde kalmasını istiyoruz. 

1992 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinin, 9 trilyon 780 milyar 5 milyon lira olduğunu tespit 
ediyoruz. Buna, 3318 sayılı Yasayla 350 milyar lira daha ilave edildiğinden, toplam 10 trilyon 
130 milyar 5 milyon lira olmaktadır. Bu da, Sayın Filiz'in söylediği gibi, genel bütçenin yüzde 
4,9'udur; yani, bir yıl önceki bütçeye göre yüzde 112 artış görmekteyiz. Yine, 1992 yılı Sağlık 
Bakanlığı bütçesinin, cumhuriyet tarihinin en büyük bütçesi olduğu da tespitlerimiz arasındadır. 
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Sağlık hizmeti, tüketici bir hizmettir. Bu alanda, Avrupa ülkelerinin çok gerisinde oldu
ğumuz apaçık ortadadır; zira, bu ülkelerde genel bütçenin yüzde 20'si sağlığa ayrılmaktadır. 

Genel sağlık sigortasının finansmanı bütçeden sağlanacaktır. Daha önce de belirttiğimiz 
gibi, genel sağlık sigortası alanındaki çalışmalar belli bir tarihte tamamlanacak ve bu iş hayata 
geçirilecektir. 

Personel atamaları da merkezden yönetilecektir. Sağlık hizmetinde çalışanların fikrinin 
alınması, henüz söz konusu değildir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, yönetim reformu ile bu
nu gerçekleştireceğiz. 

İktidara geldikten sonra yaptıklarımıza kısaca göz atacak olursak : tik önce beyan usulü
nü getirdik; "fakirim" diyenden, ücret talebinde bulunmadık. Taşrada tedavi imkânı olmayan 
hastaların -heyet raporu düzenlenerek- gerek üniversite, gerek merkezî hastanelerde tedavisini 
sağladık. Bunların ücreti Bakanlıkça ödenmiştir. Sevk zincirinin ilk aşaması böylece gerçekleş
tirilmiş oldu. Tabiî, bunda kısmen eksikliklerimiz vardır; zaman içinde bunlar da tamamlana
caktır. 

Daha sonra üniversitelerle anlaşma yapılarak, yoksula bakma kontenjanı o hastanelere 
de konmuştur. Bu, her üniversitede mevcuttur. Ayrıca hastaneye yatan her yoksul hastanın ilaç
larını hastaneler temin etmektedir, özellikle kanserli hastaların ilaçları, yüksek meblağlar tut
maktadır. Bu ilaçlar, Bakanlığımız bünyesinde, ihale yoluyla temin edilmektedir. 

Artık, "paran yoksa öl" felsefesi kalkmış, daha önceki gibi, gazetelere sık sık konu ol
maktan da çıkmıştır. Ayrıca, yataklı tedavi kurumlarında tedavi görüp, parasını ödeyemeyip 
senet vermesi sonucu yasal takibe alınanlar için de bir yasa teklifi hazırlanıp Yüce Meclise sevk 
edilmiştir. Bu teklif komisyonda görüşülerek, gündeme girecek ve yasalaşacaktır. 

23-27 Mart 1992 tarihleri arasında, Birinci Ulusal Sağlık Kongresi düzenlecektir. Bu kong
reye, demokratik kitle örgütlerinin tümü çağrılmıştır. Bu kongreden çıkacak sonuca göre sağ
lık politikasının temel taşları oluşacak, ulusal sağlık politikası belirlenecektir. Bu çalışma, ay
nı zamanda, konseyin çalışmasına yol gösterecektir. 

Günümüzde,5600 civarında sağlıkocağına ihtiyacımız vardır; bunun 24 adedini hizmete • 
sunmuş durumdayız, 300 tanesini de önümüzdeki dönemde hizmete sunmayı amaçlamaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Su, toparlamanızı rica ediyorum. 
ALÎ SU (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Yeşil kart konusuna gelince : Bu, çok demagoji konusu olmuş ve ülkemizde, son yıllarda, 
çok önemli bir konu haline gelmiştir. Yoksul kişiler, her defasında, yoksul olduğunu ispat için, 
nüfus, tapu, vergi daireleri, kaymakamlık ve valiliklerde dolaştırılmayacak ve her defasında 
da onurları kırılmayacaktır, ti ve ilçelerde kurulacak heyetler yoksulu tespit edecek, Sağlık Ba
kanlığı da bunlara yeşil kart verecektir. 

Yeşil kart için, Sayın Filiz'in de söylediği gibi, 24 Şubat 1992'de, Kızılcahamam bölgesi 
pilot bölge olarak seçilmiş; fakat, görülen lüzum üzerine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
da -pilot bölge tatbikatına gerek kalmadan- yeşil kart uygulamasına başlanmıştır. 

Kasım ayından bu tarafa, Türkî cumhuriyetlerle Yugoslavya'dan ayrılan cumhuriyetlere 
ilaç ve malzeme yardımı yapılmıştır. 3 adet ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi açıl
mıştır. Ayrıca, 130 hekim, 154 sağlık memuru da meslek içi eğitimden geçirilmiştir. 
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Sağlık meslek liseleri açılması için kriterler tespit edilmiş olup, konu Millî Eğitim Bakan
lığı Hukuk Müşavirliğince incelenme safhasındadır. Daha önceki gibi, akşam rüyasında gö
rüp, sabahleyin sağlık ocağı açılması prensibinden vazgeçilmiştir. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Fena mı yani!.. 
ALİ SU (Devamla) — Tabiî. 
Hıfzıssıhha Enstitüsünün daha verimli çalışması için Japonya ile işbirliği yapılmış ve pro

je çalışmalarına başlamıştır. 
Bu arada, Sağlık Bakanlığımızdan birtakım dileklerimiz vardır. İlkokul öğretmenleri ara

sında bir kurs düzenlenmesini, ilk yardım ve enjeksiyon öğretilerek, bunların gittikleri yerde 
enjeksiyon yapmalarını halka yararlı hizmetler vermesini amaçlamaktayız. Bunun da, Millî Eği
tim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşacak bir ekip tarafından düzenlenmesini dü
şünmekteyiz. 

Diğer bir konu : Sağlık Bakanlığının akaryakıt ihtiyacını temin etmek için, özellikle met
ropol durumunda olan büyükşehirlerde akaryakıt istasyonları kurulması, akaryakıt teminin
deki sıkıntıyı ortadan kaldıracaktır. 

Diğer bir konu : Sarf ve demirbaş malzemelerinin yurt dışından ithalinin tek elden yürü
tülmesini ve bunu Bakanlığın kendisinin yapmasını istemekteyiz. Bunun da ülke yararına ola
cağını düşünmekteyiz. 

Ayrıca, Çukurova Üniversitesine bağlı Kahramanmaraş Araştırma Hastanesi iki yıldan beri 
hazırdır; bir kadro meselesi vardır. Gerekli kadronun verilerek bu hastanenin açılmasının sağ
lanmasını bekliyoruz. 

Üniversite hastaneleri ile, Sağlık Bakanlığı hastaneleri arasında bilgi alış verişi bakımın
dan bir yakınlaşma sağlanmalıdır. 

Üniversite hastanelerinden, özellikle imkânları kıt olan Sağlık Bakanlığı hastanelerine ye
ni bilgilerin akışı sağlanmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı personelinin lojman konusu ele alınmalıdır. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden de kısaca söz etmek istiyorum. Katma 

bütçeli olan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sağlık Tüzüğünde yer 
alan hastalıkların yabancı ülkelerden ülkemize girişini, kara ve hava yoluyla ülkemizin diğer 
bölgelerine ve aynı yollarla başka ülkelere yayılmasını önlemek için çeşitli faaliyetleri yürüt
mektedir. 

Kara hudut kapıları, deniz limanları, uluslararası trafiğe açık havaalanları ve taşıt araçla
rında, tüm çevre sağlığı işlemlerini uygulamak, hac, göç gibi önemli seyahat hareketlerinde tüm 
sağlık tedbirlerini almak, Gemi Sağlık Resmi Kanunu gereğince sağlık resmi tahsil etmek, Ge
nel Müdürlüğün görevidir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1992 yılı bütçe tasarısında, 1991 yılı büt
çesine göre yüzde 50 civarında bir artış vardır, özellikle son yıllarda, hudut kapılarımızda acil 
laboratuvar hizmetlerinin görülebilmesi yönünden, bu oranda artış olması memnuniyet verici
dir. Bu artışla ihtiyaçlarını karşılayıp, burada, ilk etapta karşılaştıkları laboratuvar hizmetleri
ni vermek imkânına kavuşurlar. 

BAŞKAN — Sayın Su, tamamlamanızı rica ediyorum; toparlamanızı değil, tamamla
manızı... 

ALİ SU (Devamla) — Tamam, bitiriyorum Sayın Başkanım. 

— 437 — 



T.B.M.M. B : 55 19 . 3 . 1992 O : 4 

Hac ve göç gibi yoğun giriş ve çıkışların gerçekleştiği dönemlerde, sağlık denetimi ve labo-
ratuvar tetkikleri daha bir özellik kazanmaktadır. İşte, bütçenin fazla olması, burada, bu özel
liği vurgulamaktadır. 

Ayrıca, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile yoğun tarafiği olan limanlar ve yat turizmine 
açık sahillerimizde gerekli olan rutin sağlık denetimlerini yapabilmek için, hasta ve yaralılara 
anında müdahale etmek için, deniz kazalarında acil hizmet verebilmek için, boğazlardan tran
sit geçen gemilerden talep edilebilecek hasta nakli ve müdahalesi için, deniz sağlık araçlarına 
ve ekipmanlara ihtiyaç vardır. Bu da, bu bütçenin artması dolayısıyla, bunların temininde ra
hatlama sağlayacaktır. 

Uluslararası sağlık hizmeti vermekle yükümlü olan Genel -Müdürlük, ülkemizi layık oldu
ğu düzeyde temsil etme yeteneğine, tam manasıyla bu tür projelerin gerçekleşitirilmesiyle ula
şacaktır. 

Bütçenin, yurdumuza, ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'na söz ve

riyorum. 
Buyurun Sayın Hatinoğlu. 
Sayın Hatinoğlu, süreyi nasıl paylaştığını öğrenebilir miyim? 
ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Yarı yarıya. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına sözlerime baş
larken, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sağlık hizmetlerinin temel ilgi alanını koruyucu ve tedavi edici hizmetler oluşturmakta
dır. Sağlık hizmeti üreten kuruluşların başında Sağlık Bakanlığı gelir; fakat Sağlık Bakanlığı
nın yanında, Millî Savunma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, SSK hastaneleri, üniversiteler, KİT'ler ve yerel yönetim kuruluşları ile özel kuruluş
larda da, değişik amaçlarla çeşitli nitelik ve türde sağlık hizmeti verilmektedir. 

Nitekim, yalnızca ödenek, personel ve hasta yatak sayılarının dağılımı açısından ele alın
dığında bile, Sağlık Bakanlığı dışında sağlık hizmeti veren kuruluşların ödenek, personel ve 
yatak sayısının, Sağlık Bakanlığının toplam ödenek, personel ve yatak sayısına ulaştığını gör
mekteyiz. Bu dağınık yapı, kurumlar arasında gereken işbirliğini ve hizmetlerdeki verimliliği 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Sağlık hizmetlerinin tek elden planlanıp hizmete sunulması, sağlık hizmetlerine ilişkin po
litikaların saptanması ve ilgili kararların alınması görevleri, Anayasamızın 56 ncı maddesine 
göre, denetim görevlerinin merkezî yönetim içindeki başlıca sorumlusu olan Sağlık Bakanlığı
na verilmiştir. 

Buna göre, sağlık hizmetlerini iki etapta incelemek gerekir; birincisi koruyucu sağlık hiz
metleri, ikincisi de tedavi edici sağlık hizmetleridir. • 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulu önder Atatürk, "Toplumun sağlığı, devletin en 
büyük hazinesidir. İşte, bu hazineyi koruyabilmemiz için, devletin görevi, vatandaşı hasta 
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yapmamak ve hastalığı meydana getiren faktörleri ortadan kaldırmaktır" demiştir. 
Anayasamıza göre, sağlıklı yaşamak, insanların doğuştan kazandıkları bir haktır. Bu hakkın 

gereğini yapmak da, devlet adına Sağlık Bakanlığına verilmiştir. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığı
nın birinci görevi insanı hastalandırmamak, ikinci görevi ise hasta olanı tedavi ettirmektir. 

Bir insanı hastalıktan korumak için yapılan harcamayla hasta olduktan sonra tedavisi için 
yapılan harcama arasında çok büyük fark vardır. Asıl maksat, hastalıkları tedavi etmek değil, 
sayısını azaltmak ve yok etmek olmalı, koruyucu sağlık hizmetleri ön planda tutulmalı ve te
davi edici sağlık hizmetleri de onun tamamlayıcısı olmalıdır. 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin başarılı olmasının başında da çevre sağlığı gelir. Salgın has
talıkların yayılmasını önleyen ve sağlıklı bir çevreyi oluşturan faktörlerin başında, temiz hava, 
temiz su, modern kanalizasyon, barınma ve iyi beslenme gelir. Bu nedenle, sağlık hizmeti ve
ren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu hizmetlere entegre edilmelerinde zaruret vardır; çünkü, 
hizmet daha koordineli olacak, maliyetleri düşürecek, verimi artıracak, atıl kapasiteleri hare
kete geçirecek ve hastaneler arasında rekabet unsurlarının başlatılmasına da vesile olacaktır. 

Tedavi edici sağlık hizmetlerine gelince : Sosyal devlet, sosyal güvenliği tabana yayan dev
lettir. Bize göre yapılacak tek şey, genel sağlık sigortasına geçmektir. Genel sağlık sigortasın
dan amaç, hiçbir sosyal güvenliği olmayan insanların sağlık güvencesine kavuşturulmalarıdır; 
genelde, hasta ile hekim, hastane ile eczane arasındaki para alışverişini ortadan kaldırmaktır; 
hastanın, hekimine ve devletine olan güvenini artırmaktır, hastanesini ve hekimini seçebilme-
sidir. Kaynak bulunduğu takdirde, ülkemizin, genel sağlık sigortasına geçmemesi için hiçbir 
neden yoktur. Kanun tasarısı hazırlanmış ve sadece yasalaşması beklenilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sağlık Bakanlığının bütçesine bakıyoruz; 9 trilyon 
780 milyar liralık toplam bütçenin 7,5 trilyonu personel giderlerine, 820 milyar lirası carî gi
derlere, 790 milyar lirası yatırım harcamalarına, 669 milyar lirası da transfer harcamalarına 
planlanmış bulunmaktadır. Bu da genel bütçenin yüzde 5'ini bulmaktadır. Burada, "bütçede
ki bu pay son yılların en yüksek payıdır" diye övünülecek ve sevinilecek bir durum yoktur. 
Ülkemiz, kalkınmakta olan, genç, büyüyen, gelişen, çağdaş, ileri teknolojiyi yakalamaya çalı
şan, dinamik bir yapıdadır. Bu nedenle, bu payın hiç de yeterli olmayacağı açıkça ortadadır. 
Sağlıkta, Almanya'da devletin yaptığı harcama oranı yüzde 77, İtalya'da yüzde 91, Türkiye'de 
ise yüzde 50'dir. Ülkemizde şu anda, sosyal güvence dışında kalan 25 milyon kişi olduğu tah
min edilmektedir. 1992 yılı için, bu güvenceden yoksun her kişiye ortalama 500 bin TL harcan
sa, 20 milyon için ortalama 10 trilyon lira para gerekmektedir. Bu rakam asgarî rakamdır. Şim
di Hükümete soruyorum : En asgariden bu iş için gerekli olan 10 trilyon lira nerededir? •) 

Değerli milletvekilleri, şimdi yeşil kart olayına geliyorum. Hükümetin yeşil kartla ne hiz
met yapmak istediğini anlamak mümkün değildir. Seçim meydanlarında, sırf oy alabilmek için, 
vatandaşa uçan kuşu vaat ettiğiniz gibi, herkese bedava sağlık hizmetini vaat ederek, yeşil kar
tı gündeme getirdiniz. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) - - Sana da bir kart verilecek... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Bu y eşil kartın mimarının kim olduğunu sor

muyoruz; ancak, hiçbir kanunî dayanağı ve mevzuatı olmadığı gibi, hiçbir altyapısı da bulun
mayan bu sistemin yanlış bir adım olduğunu, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu olay, 
pilot bölge olarak İlk etapta Kızılcahamam'da başlatıldı. Kızılcahamam'daki hastanenin bir
kaç uzmanını, bu projeyi başlatabilmek için Ankara'dan geçici olarak götürdünüz... 
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Sayın Başbakan, bundan iki gün önce, Olağanüstü Hal Kanunu görüşülürken, yeşil kart 
olayına bundan sonra Güneydoğu'dah başlanacağını ifade etmiştir. Acaba, yeşil kart olayına 
Güneydoğu'dan başlayabilmeniz için, hastanelerde yeterli uzman hekiminiz, alt yapınız ve per
soneliniz mevcut mudur? Bu konuda ön tedbirleri almadan böyle bir girişime girmeniz hayatta 
mümkün değildir, çünkü başarıya ulaşmanız kesinlikle mümkün değildir, tik uygulaması, Kı
zılcahamam'da başlayan bu uygulama ile 392 kişiye yeşil kart dağıtıldı. Yeşil kartlar Ankara'ya 
gelince hastane kapılarında perişan olmuş ve yeşil kartlar burada "kırmızı kart" yerine geçmiştir. 

Değerli milletvekilleri, sizlere şimdi bazı gazete kupürlerini göstermek istiyorum : "392 
kişiye yeşil kart dağıtıldı. Aktuna, altı ay sonunda, fakir vatandaşlara yeşil kart uygulamasının 
Türkiye'nin tümüne yayılacağını, 500 günün sonunda, 17 Mayıs 1993'te genel sağlık sigortası
na geçileceğini ve böylece tüm vatandaşların Ücret ödemeden tedavilerinin yapılacağını-söyle
mektedir." 

Takvim de vermiş, 17 Mayıs 1993 diye; bunu takip edeceğiz. 
25.2.1992 tarihli Hürriyet Gazetesinden bir yazı: "Aktuna'dan yeşil kart şovu... Yeşil kart, 

Kızılcahamam'da şarkılı türkülü bir tören haline gelmiştir." 
Milliyet Gazetesinden -26.2.1992 tarihli- bir yazı : "Yeşil tören... Tören, tam bir Aktuna 

şovuna dönüşmüştür." -
Gazete kupürlerine bakmaya devam ediyoruz : "Yeşil kart uygulaması başladı, ama zihni

yet değişmeyecek." 
Bunun yanında bir de "beyaz kart" çıktı. İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı, "yeşil karta 

ne oluyor, biz bu işi beyaz kartla hallediyoruz" diyor. Bu da Milliyet Gazetesinde çıktı. 
Değerli arkadaşlarım, bakınız, beyaz kart, yeşil kart derken, bu işin sonunun kırmızı kar

ta dönüşeceğinden hiç endişemiz ve şüphemiz yoktur. Netice itibariyle, 14.3.1992 de "yeşil kart 
soytarılıktır" diyen bir başlık görüyoruz. Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlilerinden Sayın 
Dr. Nevzat Eren ve İstanbul Barosu Başkanı Sayın Turgut Kazan aynen şöyle diyorlar : "So
runların üstesinden gelemeyeceğini anlayan Hükümet, işin şekliyle uğraşmaya başlamıştır." Şöyle 
devam ediyor : "herkese bir yeşil kart verilerek işin hallolacağına inanıyorlarsa; bu iş, bir 
soytarılıktır" diye ifade etmektedirler. 

Değerli milletvekilleri, aslında, ANAP devrinde uygulamaya konulan Sosyal Dayanışma
yı Teşvik Fonunun, sağlık alanında, bir anlamda yeni adı, yeşil kart olmuştur. Bu işi, biz, daha 
önce başlatmıştık; yeni bir şey getirmiş değilsiniz. Seçimlerden önce, yeşil kartla her hastane
nin kapıları açılacaktı; seçimlerden sonra bu, primini ödeyenlere verilecek genel sağlık sigorta
sına dönüştü; bugün de, ödeme gücü olmayanlara verilen sağlık kartı oldu. Bu kadar kısa za
manda şekilden şekle giren bu kartın arkasında yatan bir gerçek vardır; o da, bu Hükümetin, 
sağlık konusunda önceden hazırlanmış ciddî bir programı olmadığıdır. 

Sayın Başbakan, bütçe konuşmasında, yeşil kartla herkesin, ücretsiz, her istediği yerde, 
istediği hekimi seçerek tedavi göreceğini, bu kürsüden ifade etmişti. Sayın Bakan ise, tamamen 
aksine, bir sevk zinciri içinde, önce sağlık ocağına, daha sonra ilçe hastanelerine, daha sonra 
da il hastanesine gidileceğini beyan etmektedir; doğrusu da budur. Bu da, hükümetin, günlük 
politikalarla halkı oyalamaya çalıştığının açık delilidir; çünkü, bakan ile başbakanın konuş
maları birbirini tutmamaktadır. 

Bu işin hesabı kitabı da yapılmamıştır. Sadece 3418 sayılı Kanuna dayalı olarak ayrılan 
350 milyar lirayla bu işin halledilebileceğine inanmak, tamamen günlük ve hayalî bir olaydır. 
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Siz, yeşil kart için 5 trilyon istediniz; ama, hükümet, sizin payınıza ancak 350 milyar verebildi. 

Yeterli kaynak aktarmadan hastaneleri nasıl çalıştıracaksınız? Bugün önümüze gelen büt
çede, buna dair bir işaret bile yoktur. O halde, siz, verdiğiniz yeşil kartla, yoksul vatandaşları
mızı, hangi hastanelere göndereceksiniz; döner sermaye gelirleri sıfırlanmış, şu anda hastaları
na çorba pişirmekte, pamuk bulmakta bile zorluk çeken hastanelere mi göndereceksiniz?! Bu 
durumdaki hastanelere yatırılan hastalardaki yeşil kartın akıbetinin, bu yüzden, yeşil kefene 
dönüşeceğinden, hiç endişemiz yoktur. Bu durum, bugün, gerçek olarak ortadadır. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Rüşvetle tayin yapmayacağız. 

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Devamla) — Efendim, bir laf atıldı, parayla tayinden bah
sedildi. Para aldıysam, seninle beraber yedim; kim diyorsa, onunla beraber yedim; kim laf at
tıysa, onun en yakınıyla beraber yedim. Arif olan, tariften anlar. 

Değerli arkadaşlar, bu durum, bugün, gerçek olarak açıkça ortadadır. Hastane başhekim
leri ve hastane personeli, yeşil kartla hastanelere gönderdiğiniz kişilerden yeşil kartı değil, yeşil 
parayı istiyor. Siz, hastanelere yeşil kart yerine, yeşil para verin. Elimdeki bu yeşil parayı, has
tanelere verebiliyor musunuz? Bu yeşil parayı veremiyorsanız, milleti kandırmaya hakkınız yoktur. 
(DYP sıralarından gürültüler; ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) öğrenin, öğrenin... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Şu paraları bir daha göster; ben görmedim... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, sağlık hizmetlerinde asıl 
olan, insan hayâtıdır, onlara insanca tedavi olabilecekleri ortamları yaratmaktır. Bugün, dev
let hastaneleri, ödeneksizlikten kıvranırken, iflasın eşiğine geldik diye yakınırken, altyapıya kay
nak aktarmadan dağıtılan yeşil kartlarla avunmak, yakın gelecekte, hastanelerimizi, tedavi et
me işlevinden uzaklaştıracak ve hastaneleri, yalnızca, barınılan yer durumuna sokacak. (DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Şu paralan bir daha göster. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, gürültü, sağlığa zararlıdır; hatibi dinleyelim. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Gelişmeler bu şekilde giderse, hastanelerin, 
bir barınak haline geleceğini ifade ediyorum. 

Sayın Bakan, bir beyanatında, "bütün hastaneleri, günlük olarak her saat ziyarete açacağız" 
dediler. 

Hastaneler, barınılan bir yer, bir huzurevi durumuna dönüşürse, o zaman doğrudur. 

Sayın Bakana şunu söylemek isterim : Hastaneleri her gün ziyarete açmanın bazı sakınca
ları olduğunu çok iyi bilirsiniz. Sağlık Bakanlığı, hastanın sağlığından sorumludur; ziyaretçi
nin keyfini sağlamak gibi sorumluluğu yoktur. 

Herkesin tedavi edilebilmesi kadar önemli olan diğer husus, sağlık standartlarının çağdaş 
düzeye ulaştırılmasıdır. Bugün, SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve Emekli Sandığına bağlı emeklilerin elin
de sağlık karnesi vardır ve sağlık güvencesine sahiptirler. Bunlar, aldıkları sağlık hizmetinden 
memnun mudurlar? Siz, yeterli hizmet verebiliyor musunuz? 

Değerli milletvekilleri, eğer, yeşil kartla, tedavi sorunlarını halledeceğinize inanıyorsanız, 
diyecek bir şey yok... Demin burada bazı arkadaşlarımız, "artık, hastanelerde, paran yoksa 
öl tabiri kullanılmıyor" dediler. 

İşte, yine Hürriyet Gazetesinin 1 Ocak tarihli nüshasında, "Parası olmayan hasta ölüme 
mahkûm edildi..." 
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MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — 1990 senesindedir. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Hayır, 1992 yılında; 1.1.1992 tarihinde... 
Yine, Türkiye Gazetesinde, "Borcunu ödemeyen hastayı yakalattılar." Yine tarih, 28.12.1991. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — O, sizin zamanınız. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — 28.12.1991 tarihinde siz Hükümetsiniz. 
Yine, İ7 Mart tarihli bir gazete: "Onkolojide hasta çok, yatak yok." Siz, hastanelere ya

tak veremiyorsunuz, tedavi yapacaksınız?!.. 
BEYTULLAH MEHMET GAZlOĞLU (Bursa) — Seni niye görevden aldılar?! 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Yine, 10 Mart 1992 tarihli Karadeniz Gazete

sinde, "Bir sağlık dramı" başlıklı yazıda, "Trabzon Valiliği ve Yeşiltepe Muhtarlığından..." 
Bakın, şurayı iyi dinleyin, belki size nasihat olur : "Trabzon Valiliği ve Yeşiltepe Muhtarlığın
dan tasdikli fakirlik belgesi alan 6 aylık ikizleri, Tip Fakültesi ve Trabzon Numune Hastanele
ri, tedavi için, paraları olmadığı için kabul etmedi deniliyor ve başlık da, "Bir sağlık dramı..." 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Hangi gazete o?.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Yine, 12 Mart tarihli Hürriyet Gazetesinin Ka

radeniz baskısında, "Hastane kapısı, yoksula kapatıldı..." Sizin döneminizde; Yeni Basın... 
Değerli arkadaşlar, işte, bütün bunların yanında, yine 16 Mart tarihli, 3 gün evvelki gaze

te: "Sağlığımız Allah'a emanet; paran yoksa öl; suçlu, sistem..." 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Hangi gazete?.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — 16 Mart tarihli Hürriyet Gazetesi:' 'Paran yoksa 

öl! suçlu; sistem; suçlanan, doktor..." 
Değerli milletvekilleri, şunu unutmayalım : Hep suçlu ve hastaların sorumlusu olarak gös

terilen doktorlar, sistemin yarattığı dağ gibi sorunlarla boğuşan, her şeye rağmen hizmet eden 
bu ordu, bize göre, bu insanlık ayıbının sorumlusu olamaz. O halde, bunun sorumlularının 
sistemi çarpıtan kişilerin olduğu kanaatindeyiz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Biraz da, rehin kalan cenazelerden bahset! 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, böyle devam eder mi bu; etmez; tadında bırakalım. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkanım; ama gazete okuyor; ne yapalım?.. 
BAŞKAN—.Tadında bırakalım... 
Buyurun Sayın Hatinoğlu. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Siz, beni dinlemek mecburiyetinde değilsiniz; 

ama, dinliyorsanız ve bana cevap verecekseniz, buraya gelip verebilirsiniz. 
Şimdi, o zaman, sistemde de bir yanlışlık vardır. Sistemi, böyle, geçici, palyatif tedbirlerle 

geçiştirmek mümkün olmayacağı gibi, bununla sadece kendinizi kandırmış olursunuz ve bu 
bozuk olan sistemi, daha da bozar; sistemsizlik de, bir sistem olur; işte, asıl tehlike, o zaman 
ortaya çıkar. 

Değerli milletvekilleri, çok acilen, teşkilat kanunu, genel sağlık sigortası ve temel sağlık 
kanunlarının çıkarılmasında zaruret vardır. Gelin, hep beraber, siyasî bir sağlık politikası yeri
ne, ülkenin millî bir sağlık politikasını tespit edelim; gelen giden iktidarlar dahi bu politikayı 
bozamasın. Bu konuda, komisyonlarda ve Genel Kurulda, size, her zaman desteğe hazırız. 

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde, başlıca sorumlu, Sağlık Bakanı olmalıdır. Sağlık hiz
metleri için kaynakların artırılması yoluna gidilmeli, finansman sorununun çözümüne önce-
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lik verilmelidir. Yataklı tedavi kurumları, çok acilen, birer işletme haline dönüştürülmelidir. 
Poliklinik hizmetleri, semt ölçeğinde, hastanelere bağlı olarak yaygınlaştırılmalıdır, özellikle, 
hekimleri sürekli eğitimine, her aşamada öncelik verilmelidir. Az önce, bir konuşmacı arkada
şımız, okul konusunu dile getirdi. 

Değerli arkadaşlar; ama doğru ama yanlış, her türlü tenkidi yapabilirsiniz. Biz, şuna ina
nıyoruz : Gelecekte faydası olacaksa, bugünkü zarar, zarar değildir; ama, gelecekte zararı ola
caksa, bugünkü kâr da, kâr değildir. Biz, okulları açtık; siz, isterseniz kapatın. Biz açtık ve 
iktidarda olsaydık, devam edecektik; Islahına, huzura kavuşturmaya ve ihtiyaçlarını giderme
ye devam edecektik; buyurun, siz devam edin. 

Sayın Bakanım, bir de şu konuya değinmenizi özelilikle istirham edeceğim : Yurt dışına 
ihtisasa gidenlerin sorunları, bir defaya mahsus olmak üzere çözümlenmeli ve disipline edil
melidir. özellikle Macaristan'a giden 250 civarında öğrencimiz, sistemsizlik dolayısıyla yurt 
dışına gitmişler ve burada ihtisasa başlamışlar. Şu anda bu arkadaşlar, burada çok büyük pa
ralar ödemekteler. Bu konuyu dikkate alarak, bir defaya mahsus olmak üzere tüzükte yapaca
ğınız değişiklikle, bugüne kadar yurt dışına ihtisas yapmaya giden doktorların durumunun dü
zeltilerek, bundan sonrakiler için de bu işin disipline edilmesini, özellikle bir hekim olarak siz
den beklemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, sağlık hizmetleri, pahalı hizmettir, bunun elemanı da pahalıdır. Bir 
uzman hekim, liseden sonra 10 yıl eğitim görmektedir. Bugün bunların aldığı ücret, hak ettik
leri ücretin çok altındadır. Biz, 1989 ve 1990 yıllarında, gerekli iyileşmeleri, yüzde 100 ve yüzde 
150 oranları civarında yaptık; ancak, 1992*nin Ocak ayında, sağlık personeline layık olan iyi
leştirme yapılmamış ve bu iyileştirme, yüzde 22 oranı civarında bir artışla kalmıştır. 

Bugün şu örneği, üzülerek vermek istiyorum : Meclisteki bir sekreter bile, bir uzman he
kimden fazla ücret almaktadır değerli milletvekilleri. Evet, belki onlar da bugünkü zor şartlar
da, bugünkü ekonomik şartlarda, bugünkü hayat pahalılığında haklıdırlar, onların da alması
nı çok görmüyoruz; ama, bugün Türkiye'de bir uzman hekim, şurada bize sekreterlik yapan, 
telefon bağlayan bir sekreterden daha az maaş almaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, üç dakikanız kaldı. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Ayrıca, bu durumda, sağlık hizmetlerinde ça

lışanlarımızdan, nasıl güler yüz bekleyeceksiniz? 
Değerli milletvekilleri, bu nedenle, gerekirse, 657 sayılı Kanundan, sağlık hizmetleri sını

fını çıkararak, yeniden ücret düzenlemesi yoluna gidilmelidir. Hekim için cazip olmayan y er
lere gitmeyi özendirici tedbirler getirilmelidir. Artık, antidemokratik olan devlet hizmet yü-
kümlülüğüyle ilgili yasanın kaldırılarak, özendirici tedbirler içeren yeni bir sistemin acilen ge
tirilmesinde de zaruret vardır. İstihdam politikasında daha dikkatli olunabilmek için, illerin 
nüfus, ulaşım ve sosyal yapısı dikkate alınarak, hastanelerin yatak kapasitelerine göre acilen 
standart kadro tespitine gidilmesine de özen gösterilmelidir. 

ANAP döneminde personel ihtiyacı kısmen giderilmiş olan doğu ve güneydoğu illerinde
ki hastanelerimiz, tamamen boşalmış durumdadır. Kısmen geçmişin hatası da olabilir; ancak, 
hatada ısrarcı ve tekrarcı olmayınız. İstihdam politikasında, sıkı tedbirler ve prensipler getir
mek mecburiyetindesiniz. Aksi halde, Bakanlık, personel bakanlığı olmaktan ileriye gidemez. 

Şunu iyi bilelim ki, insanın kötüsü olmaz; yeter ki, kullanmasını biliniz. Sizinle çalışacak 
bürokratik kadroyu kurmak, tabiî ki hakkınızdır. Bir idareci kolay yetişmez. ANAP döneminde 
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memur kıyımı yapılmadığı gibi, memur tedirgin de edilmedi. Sizin de siyasî amaçlı tayinlerden 
uzak kalmaya Özen göstereceğinize inanmak istiyoruz. 

Bir görevli elemanınız, bugünlerde, deprem bölgesinde, bir vali için beyanatlar vererek, 
bizi üzmüştür; tahmin ediyorum, dikkatinizi çekmektedir. Her işin başına, işin ehlini ve dene
yimli olan kişileri getirirseniz, başarıya ulaşan da siz olursunuz. 12 Eylül öncesi gibi, memuru 
tekrar siyasete alet etmeyiniz. 

Değerli milletvekilleri, doktorların nöbet ücretleri üniversite hastanelerinde olduğu ibi, döner 
sermayeye dayalı olarak yeniden düzenlenmelidir. Bugün, hastanelerin döner sermayeleri, iflas 
etme noktasında. Sayın Bakan, "hastaneye, param yok diye başvuran hiç kimseden para isten
meyecek, hastanın beyanı yeterli olacak" diye bir genelge yayımlamış. 

Evet, Sayın Bakanın genelgesini görüyoruz... Bu konuda, biz de, 29.12.1988'de bu genel
geyi yayımladık; genelgeler burada; sadece başlığı ve sonundaki bakanın ismi değişmiş. Yalnız, 
Sayın Bakan, şunu da ilave etmiş... 

BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, tamamlamanızı rica ediyorum. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Biraz süre rica edeyim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarınızın süresinden alırsınız. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Diyor ki, "hastane tedavisinde gerekli olan, 

ilaç dahil her türlü tıbbî malzeme ücretleri hastane idaresi tarafından temin edilecektir." 
Bugüne kadar, yeşil kartla yahut da bu şekilde genelgeyle tedavi ettirdiği hastaların mas

rafları için hastanelere ne kadar para gönderdi, hangi hastanelere gönderdi; açıklamasını is
tiyorum. 

Personel, eskiden döner sermayeden ayda 200 - 300 bin lira gibi ek bir ücret almaktaydı. 
Şimdi ise, döner sermaye, sabun alacak, hastaya yemek çıkaracak parayı bile bulamaz hale gel
miştir. 

Sayın Bakan, illerde yaptığı bazı toplantılarda, "Hastanelerde sorun istemem; sorun ya
ratan ve para problemini çözemeyen başhekimleri görevden alırım" diye tehdit etmiştir. So
runları, tehditle çözemezsiniz. Hastanelerin tehdite değil, paraya ihtiyacı vardır. 

Maddî inkânları sağlayıp, hizmeti götüremeyen yöneticileri görevden almak,Hükümetin 
tabiî ki görevidir; ancak, Sayın Başbakanın 11.12.1991 tarihli bir beyanatı vardır; onu aynen 
okuyorum : "Yeşil kart uygulamasına altı ay içerisinde geçileceğini vurgulayan Başbakan Sü
leyman Demirel, bu sürede yoksul hastaya, Sağlık Bakanının genelgesi çerçevesinde bakılaca
ğına dikkati çekti. Demirel, karara uymayan sağlık kuruluşları için de 'uymayanları uydururuz' 
diyor." Aynen kendi cümlesini kullanıyorum. (DYP sıralarından "doğru" sesleri) Nasıl uydu
ruyor; onu bilemiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkede tüm sağlık hizmetlerinin sorumlusu olan, Sağlık Bakanlığı
dır. Bunun yanında, yine gazete kupürlerine bakıyoruz; Sağlık Bakanlığı, üniversite hastanele
ri ve diğer hastanelerin sağlık hizmetinden de sorumludur; ancak, diğer taraftan, "Bakan din
lemeyen hastane" diye yine bir başlık; Hürriyet Gazetesi 31 Aralık 1991: "İbni Sina Hastanesi 
acil servisine getirilen hasta, Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın hiçbir hasta geri çevrilmeye
cek talimatına rağmen parası yok diye kapı dışarı edildi." 

Yine, Milliyet Gazetesinin 31.12.1991 tarihli nüshasında, "Bakanın demeci bizi bağlamaz." 
başlığıyla, Çukurova Üniversitesinin hocalarından Tuncay özgüven'in beyanatı : "Sağlık Ba
kanı Yıldırım Aktuna'ya biz bağlı değiliz, bizi ilgilendirmiyor." 
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BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, 25 dakika oldu, 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın, Hatinoğlu, bir dakika lütfeder misiniz... 
25 dakika oldu; 20 dakika daha konuşabilirsiniz; çünkü, grubunuz adına birinci konuş

macısınız; ama, ikinci konuşmacı, bu kutsal görevde sorumluluk taşımış değerli bir eski bakan 
arkadaşımız olarak, grup sözcülüğü için sizi bekliyor; tekrar zatı âlinizin. 

Buyurun. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, son cümlemi söyleyip biti

riyorum. 
Hastanelerin fiyat tespitlerinde üniversite hastanelerinin bağımsızlığına son verilerek bu 

da disiplin altın alınmalıdır. 
Ülkemizde çığ felaketi, grizu felaketi, Erzincan deprem felaketi yaşanmış; ayrıca.Dağlık 

Karabağ'da soydaşlarımız katliama uğramıştır; buralardaki ölülere rahmet, yaralılara şifa, ge
ride kalanlara sabırlar diliyoruz. Sağlık Bakanlığı, buralardaki yaralı hastalarımızın tedavisi 
için görevini yapmıştır. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz; ama, maalesef üniversite
lerimizin kılı bile kıpırdamamaktadır. İsterdik ki, buralardaki sağlık hizmetlerinin öncülüğü
nü üniversite hocalarımız üstlensin. Ne acıdır ki, ortada yoklar. 

Sözlerime son verirken, Sağlık Bakanlığının, günlük siyasetten uzak, hizmete yakın poli
tikalar üretmesini temenni eder; bu bütçenin, milletimize ve devletimize hayırlı olması diler; 
ülkemizin dört bir yanında.'büyük bjr özveriyle, gece gündüz, kar kış demeden ve her türlü 
felaket bölgesine koşarak insanüstü bir gayretle hizmet veren sağlık çalışanlarına başarılar di
ler; hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu. 
NABİ SABUNCU (Denizli) — Sayın Başkan, yerimden bir şey arz edebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NABİ SABUNCU (Denizli) — Sayın konuşmacı, konuşmasının bir bölümünde yeşil kart

la ilgili hususu dile getirirken, Sayın Başbakanın beyanatıyla da irtibat kurarak, yeşil kart uy
gulamasını, hafiflik olan bir kelimeyle tarife, maalesef tenezzül etti. Şahsî kanaatim odur ki, 
gelmiş geçmiş hiçbir Başbakanın beyanatı veya icraatı, "soytarılık" sıfatıyla tarif ve tavsif edi
lemez. Bunu ifadeye ihtiyaç duydum. 

Söz verdiğiniz için teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim... 
Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere, An

kara Milletvekili Sayın Halil Şıvgın'ı davet ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Şıvgın, grubunuzun mütebaki süresi 20 dakikadır efendim. 
Buyurun Sayın Şıvgın. 
ANAP GRUBU ADINA HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Sağ

lık Bakanlığı bütçesi üzerinde Grubumuz adına konuşmak üzere huzurunuza çıktım; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Benden önce, arkadaşımız, gerekli olan hususlarda konuşmasını yaptı. Ben, burada, özel
likle bir hususun altını çizmek istiyorum. Türkiye'deki sağlık politikaları konusunda eleştiri 
yapmak herkesin hakkı, bütün partilerin hakkı; ancak, şu anda İktidardaki SHP ve Doğru 
Yol Partisinin, Anavatan partisini eleştirme hakkı yok. Neden yok; onu izah edeceğim : 
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Siz, daha önce iktidar olmamış, ülkeyi idare etmemiş partiler değilsiniz. Eğer, SHP , ben 
CHP'nin mirasçısı değilim diyorsa; eğer, Doğru Yol Partisi, ben AP'nin mirasçısı değilim di
yorsa, eleştirme hakkı var. O zaman, yeni parti olursunuz; yeni parti olarak da ortaya görüşler 
getirebilirsiniz; ama, SHP, CHP'nin devamıyız; Doğru Yol Partisi de, AP'nin devamıyız diyorsa... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kendisiyiz. 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Olabilir; ben kendisisiniz değilsiniz; ona bir şey demiyorum. 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — ANAP da 12 Eylülün devamı!.. 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Siz de 12 Eylülün devamısınız, siz de 12 Eylülden sonra 

kuruldunuz; hepiniz öyel kuruldunuz; hiç kimsenin hiç kimseye, burada taş atmaya hakkı yok. 
BAŞKAN — Şimdi, efendim, burada, 12 Eylülü tartışmıyoruz, Sağlık Bakanlığını tartışı

yoruz. O, daha önce bağlandı; "ANAP, 12 Eylülün ürünü"dendi; başkaları da döndü, "12 
Eylül de sizin ürününüz" dedi. Bu açıldı mı, Sağlık Bakanlığı bütçesi sabaha kadar bitmez. 
İstirham ediyorum, sağlığı konuşalım. 

ALİ ESER (Samsun) — Bu sözlere ne gerek var Sayın Başkan; tarafsızlığınıza yakışmıyor 
bu sözler. 

BAŞKAN — Gündem dışına çıkmayalım, lütfedin... 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Şimdi, şunu söylemek istiyorum. .. 
ALİ ESER (Samsun) — "12 Eylül" sözü, size yakışmadı. 
BAŞKAN — Ben demiyorum efendim; denildiğini söylüyorum. Bu tartışma, helezon gi

bidir, devam eder... 
ALİ ESER (Samsun) — Bu ilişkiyi kurmanızı protesto ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Eser, aldık protestonuzu, kabul ettik. Bu dönem, epeydir konuşmala

rınıza hasrettik; hiç olmazsa böylece konuşmaya başladınız; teşekkür ederim! 
Devam edin Sayın Şıvgın. 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Ben, Sayın Bakan Aktuna'nın Plan ve Bütçe Komisyonun

da yaptığı konuşmayı inceledim. Bugün burada sunuş yapmak üzere hazırladığı; fakat, sunuş 
konuşması yapma imkânı olmadığı için, dağıttırdığı kitapçığı da okudum. Sayın Bakanla, Sa
yı Bakanın mensubu olduğu parti Grubu adına konuşan arkadaşlarımız tezat halindeler. Ne
den tezat halindeler, onu izah edeceğim : 

Sayın Bakan, Türkiye'de yeni sağlık politikalarından bahsediyor. Sağlık konusunda, bir 
durum tespiti yapmış. Yapılan bu durum tespitine göre, yeni politikaları uygulama noktasına 
geldiğini söylüyor. Kendi Grubu adına konuşan arkadaşların ortaya koydukları görüşler ise, 
Bakana bu noktada destek vermek yerine, eski icraatları eleştirme noktasında. 

Ben, bir hususu özellikle belirtmek istiyorum. Sayın Bakanla ortak olmadığımız çok taraf 
var; fakat, ortak olduğumuz bir taraf var, -onu da burada dile getirmek istiyorum- o da şudur 
: Türkiye'deki sağlığın durumunu tespitte ve çözüm yolları önerilerinde, ben, Bakan olarak 
ne söylemişsem, hemen hemen cümlesi cümlesine aynen tekrarladığı için kendisini kutluyo
rum. Bunu, benden sonra göreve gelen arkadaşım bile aynı titizlikle göstermedi. Bu, bir tespit
tir. Sayın Bakanla müşterek olmadığımız çok husus var, onları da dile getireceğim vakit bula
bilirsem; ancak, vaktin dar olduğu kanaatindeyim. 

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum : Şimdi, Türkiye de sağlıkla ilgili göstergelere, Sayın 
Bakanın dağıttırmış olduğu şu sağlık istatistiklerine bakarsanız, Anavatan Partisini eleş-
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tirmeye hakkınız olmadığını görürsünüz. Mesela, bir tane örnek bulalım... 

örneklerden birisi, Türkiye'de hastane sayısıyla ilgili. 1980'de toplam hastane sayısı 408 
iken, 1991 yılında 616 olmuş; yani, bütün cumhuriyet döneminde, eski CHP döneminde, 1953'ten 
sonraki çok partili hayatın CHP döneminde, Demokrat Parti döneminde, Adalet Partisi döne
minde, Ecevit'in CHP'si döneminde, koalisyonlar döneminde ve tekrar AP döneminde, kısa
ca, 12 Eylül dönemine gelinceye kadar cumhuriyet döneminde yapılan 408 hastane var. Sayın 
Bakana, Anavatan Partisi iktidarı, bu Bakanlığı teslim ederken, 616 tane, fiilî olarak bitmiş 
ve inşaatı devam eden... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Türkiye'nin borcunu da söyler misiniz Halil bey? 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Şimdi, demagoji yapmayalım; borcunu da söylerim; ama, 

ben, sağlıkla ilgili konuşuyorum. , 

BAŞKAN — Sayın Şıvgın bir dakika... 
Efendim, zatı âlinizi şöyle alsam, buyurun... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Hayhay. 
BAŞKAN— Buyurun, buyurun... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Niye, o kadar alındınız Sayın Başkan? 
BAŞKAN — İstirham ederim... Grup sözcüleriniz konuşacak; grup sözcüsü değerli 3 ar

kadaşımızın söz hakkı var. Bu usulde bir söz hakkı yok. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Ortada bir şey yok ki; hemen niye bu kadar alındınız 

Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, alınmak olayı değil... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — öyleyse, niye yani?.. 
BAŞKAN — Öyleyse,diye bir şey yok... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Öyleyse, ne yani?... 
BAŞKAN — Canım, bu, şimdi... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Başka zaman böyle çok geniş oluyorsunuz da, işinize 

gelmediği yerde, hemen... 
BAŞKAN — Yani, ne olacak?.. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Laf ebeliğine gelince, birebirsiniz... 

BAŞKAN — Burada anamuhalefet Partisi Grup sözcüsü, zatı âlinize tabi olarak, izinli 
tasdikli!.. Böyle mi demokrasi, böyle mi Meclis görüşmeleri?!.. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sizin idareniz öyle mi?.. 

BAŞKAN — Benim idarem gayet açık; yerinden gazel okuyanlara, susunuz diyorum; be
nim idarem gayet açık. 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Taraf, taraf... 
BAŞKAN — Taraf.. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Evet... 
BAŞKAN — İçtüzükten, adaletten, hukuktan taraf... 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Sizin idareniz kadar taraflı bir idare yok! 
BAŞKAN — Efendim, ben, size bir şey söyleyeyim; ben, sizi istirahate almanın yolunu 

da bilirim... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Yok ya!.. 
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BAŞKAN — Ama, bir değerli arkadaşım belki biraz sonra sakinleşir diye sabrediyorum; 
yoksa, bu Genel Kurulu meşgul etmeye hakkınız yok. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Bildiğiniz gibi yaparsınız Sayın Başkan. . 
BAŞKAN — Gayet tabiî, bildiğim gibi yaparım. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Tamam; bildiğiniz gibi yapın o zaman. 
BAŞKAN — önce uyarıyorum değerli arkadaşımı; sizi uyarıyorum. 
Devam buyurun Sayın Şıvgın. 
Sayın Şıvgın, bu inkıtaları da konuşma sürenize ilave ediyorum. 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Herhalde öyle olması lazım Başkan; teşekkür ediyorum. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sabahten beri uygulanan o. 
BAŞKAN — Öyledir efendim, öyledir. 

HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Şimdi, sayın arkadaşlarım, şu hususu özellikle belirtme
miz lazım : Devletin sırtından politika yapmaya, hiçbirimizin hakkı yok; hiç kimsenin, devle
tin sırtından politika yapmaya hakkı yok. 1980 yılında 408 olan hastane sayısı, Sayın Bakana 
göre teslim edildiği zaman 616 tane idi ve hepsi fiilî olarak bitmiş hastane idi ve inşaatları de
vam eden hastaneler de vardı; bu, birinci gösterge. 

İkinci gösterge ise, sağlık ocağı sayısıyla ilgili. 1983 yılı itibariyle -ki, çok konuşuluyor, 
üzerinde çok duruluyor- 2 525 tane sağlık ocağı var. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Nerede yazıyor bunlar? 

HALİ ŞIVGIN (Devamla) — Bunu, ben kendim yazmadım, Sayın Bakanın bugün dağıt
tırdığı, sizlerde de var olan istatistikten okuyorum. Bu sayı, 1983 yılında 2 525 iken, 1991 tarihi 
itibariyle Sayın Bakana teslim ettiğimiz sağlık ocağı sayısı 3 672; bunu, bütün cumhuriyet dö
nemiyle kıyaslayabilirsiniz, arada yüzde 50 farkımız var. Ne kadar sürede; sekiz yılda. Cumhu
riyet, yetmiş yıllık bir cumhuriyet, bu cumhuriyetin kırk yıla yakın bir dönemi de çok partili 
hayatla geçiyor. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Sekiz yılın bütçe farkı ne kadar? 
BAŞKAN — Sayın Şıvgın, bir dakika efendim... 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüde, bir grup sözcüsünün görüşlerini rahatlıkla ifade etme
sini imkânsız kılacak bir müzakere tarzına razı olamam, müsaade edemem. Eğer bunu temin 
edemezsem, ara veririm; gene temin edemezsem, birleşimi kapatırım. Buna hakkım var, bu
nunla görevliyim; arz ediyorum. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Söylenen bir şey yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır efendim... Sayın Şendağ, öyle değil; burada oturmanın şartı, dinle

mektir. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Dinleniyor efendim. 
BAŞKAN — Dinlemek imkânı olmayan arkadaşım, dinlenmek üzere istediği yere çıkabi

lir; ama, Genel Kurulda dinlemek esastır. İstirham ederim... (ANAP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Şıvgın. 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Şimdi, bir başka hususu özellikle belirtmek istiyorum; sağlık evi... 1983 itibariyle teslim 

aldığımız sağlık evi sayısı 7 055'tir, devrettiğimiz, teslim ettiğimiz sağlık evi sayısı ise 11 262'dir; 
işte, kıyas bu. 
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Bunları, daha başka örneklerle çeşitlendirmemiz mümkün; ancak, şunu söylemek istiyo
rum : Burada, siz şunu yaptınız biz bunu yaptık, siz şöyleydiniz biz böyleydik diyerek vakit 
kaybediyoruz. Türkiye'de sağlık meselesinin, probleminin çözümü için, Anavatan İktidarı dö-
neminde önemli çalışmalar yapıldı; Doğru Yolun, ben devamıyım, dediği Adalet Partisi döne
minde önemli işler yapıldı, SHP'nin, ben devamıyım, dediği CHP döneminde önemli işler ya-. 
pildi; ama, bunlar yetmedi, yetmez... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizinki de yetmez. 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Bizimki de yetmez; bizimkini yeterli görseydik, zaten bu 

tartışmaları yapmazdık. Bugün bütün dünyada, sağlık konusunda tartışma var; dünyanın sü
per gücü Amerika'da sağlık konusunda problem var, Batı'da sağlık konusunda problem var, 
gelişmiş ülkelerde sağlık konusunda problem var, gelişmekte olan ülkelerde sağlık konusunda 
problem var ve bu problemleri çözebilmek için politika üretmek zorundayız. Bu politikayı üret
mediğiniz takdirde, vaatlerinizi yerine getiremezsiniz. 

Vaatler yerine nasıl gelir : 
1. Fizikî yapınız olacak. 
2. Bu vaatleri gerçekleştirecek kadronuz olacak; yani, iktidarda, hükümette kim varsa, 

onun kullanacağı, tasarruf edeceği kadrolar olacak. Bu kadrolar nedir sağlık konusunda; he
kimdir, ebedir, hemşiredir, sağlık memurudur, sağlık teknisyenidir, diğer unsurlardır. 

3. Finansman olacak; para bulacaksınız, kaynak bulacaksınız. Bu, bizim de problemi-
mizdi, sizin de probleminiz; ama, ülkemizin problemi. Onun için, objektif tartışabilelim; yani, 
sağlıkta.dış politikada yapabildiğimiz gibi, anlaşmaya çalışalım, uzlaşmaya çalışalım; proble
min kaynağı bu; uzlaşamadığımız müddetçe, kısır döngü içerisinde gideriz, sen ben kavgası 
içerisinde, olan, millete olur, yazık olur; millete yazık olmasın, onu demek istiyorum. İşte, bu 
konuda Sayın Bakanla beraberim. O, bu ıstırabı taşıyor; ama, başka konularda beraber deği
lim, onların da altını çiziyorum ye onlara da geleceğim. 

Bunların önemlilerinden birisi nedir; 60 milyon olmuş bu Türkiye'ye sağlık hizmetini su
nabilmeniz için doktor sayınız yeterli mi; değil. Ebe, hemşire sayınız yeterli mi; değil. Sağlık 
memuru, sağlık teknisyeni sayınız yeterli mi; değil. Röntgen filmini çekecek teknisyen yoksa, 
laboratuvarda tahlil yapacak teknisyen yoksa, siz, nasıl kaliteli sağlık hizmeti vereceksiniz?.. 
Eğer, bunu Türkiye'de yetiştirmediyseniz, dışarıdan mı getireceksiniz; mümkün değil bu. Türk
iye'de bütün bu insanlar var; Türk insanı kabiliyetli, Türk insanı becerikli. 

İşte, biz bunu gördük. 
Arkadaşlarımız, burada, sağlık meslek liselerini tenkit etmeye çalıştılar. Sağlık meslek li

seleri konusundaki tenkitler ciddî değil, gerçekçi değil ve gerçekçi olmadığı için de, bu politika
lar konusunda burada özellikle vurgulamak istediğimiz bir husus var; müsaadenizle onu arz 
edeceğim. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Kırıkkale'de anestezist öğrenimi gören 40 talebe var, hoca yok! 
Bu talebeler nasıl yetişecek? Çelikli'de doktor yok, sağlık meslek lisesi var! Nasıl olacak?.. 

-HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Arz edeceğim efendim, hepsini arze deceğim. 
1983 yılında iktidara geldiğimizde, sağlık meslek lisesi sayısı 70'tir, sağlık eğitim enstitüsü 

sayısı da l'dir. Biz, halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için, 70 olan sağlık meslek 
lisesi sayısını 281'e çıkardık, sağlık eğitim enstitüsü sayısını da 5'e çıkardık. Demek ki, 
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Türkiye'de 211 tane sağlık meslek lisesi açtık. Problem yok mu; problem olabilir; ama, proble
mi, kaynağında çözerek gitmemiz lazım. 

Bugün, Türkiye'de tartışacağımız konulardan birisi de işte budur, tıp eğitimidir. Bugün, 
Türkiye'deki tıp fakültelerinden mezun olan gençlerimizle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde araştırma komisyonu oluşturuldu ve bir rapor hazırlandı, Sayın Kalemli'nin Baş
kanlığında. 

Şunu söyleyeyim : Bugün Türkiye'de, eğitim veren, açmış olduğumuz sağlık meslek lisele
rinin problemleri, Türkiye genelindeki bütün okulların -meslek okulları dahil- problemleri içe
risinde en asgarî olanıdır ve bütün tedbirler alınmıştır. Orada noksan olan, öğretmen açığıyla 
ilgilidir. Öğretmen açığını kapatmak için de yeni 4 tane sağlık eğitim enstitüsü açtık; buradan 
mezun olanlar da o açığı dolduracaklar. 

Meselenin özü şudur : Biz, bu okulları nasıl açtık? Bizim devraldığımız da, sağlık meslek 
liselerinin 70'e yakını, hemen hemen hepsi yatılı okuldu. Bunların her biri, bugünkü fiyatlarla 
aşağı yukarı 4-5 milyar liraya mal oluyor. Bir sınıfa da 20, 30,40'dan fazla öğrenci alamıyorsu
nuz; aldığınız öğrenci sayısı az. Hedefiniz ise, Devlet Planlama Teşkilatının önümüzdeki dö
nemler için verdiği rakamlar ise, çok enteresandır, onu burada özellikle ifade etmek istiyorum : 
154 bin sağlık personeli ihtiyacından bahsediliyor önümüzdeki 1994 yılı için. Bu ihtiyacı, sağ
lık meslek liseleri açarak karşılamazsanız, nereden1 karşılayacaksınız? 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Açmak için okul açılmaz; açmak için açtınız. 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Açmak için açılmadı... Açmak için açılmadı... Politika da 

yapmıyoruz. Her yerde okul açtık. Okul açarken, bir ölçü getirdik, dedik ki: Devlet, yeni bina 
yapmasın; hazır binası olan varsa, getirsin versin, alalım/Nereden alındı; Millî Eğitim Bakan
lığından alındı; Sayın Avni Akyol, Millî Eğitim Bakanıydı -oha, huzurunuzda bir kere daha 
teşekkür ediyorum- okulların açılması konusunda, Millî Eğitim Bakanlığından destek gördüm. 
Nereden alındı; Kızılaydan alındı; Kızılaya teşekkür ediyorum. Nereden alındı; belediyelerden 
alındı; belediyelere teşekkür ediyorum. Yani, bir tanesini biz yapmadık, tasarruf ettik. 200 kü
sur okul açılmış; her biri 1 milyar liraya yapılmış olsaydı, 200 milyar; 2 milyar liraya yapılmış 
olsaydı, 400 milyar; 3 milyar liraya yapılmış olsaydı, 600 milyar lira yapacaktı. Devletin, böyle 
bir tahsisi, kaynağı yoktu, 600 milyar liralık bir yatırım yapabilecek. Kaldı ki, o yatırım, bir 
yılda da bitmeyecekti. Devletin, alınan hangi ihalesi bir yılda başlanmış da bitirilmiş,,ikinci 
sene çocukların okumasına hazır hale getirilmiş? Bu, mümkün değil. 

Bizi kutlamanız lazım, bize teşekkür etmeniz lazım; ama, noksanlarını tamamlamak için 
de, sorun, fikrimizi söyleyelim. Uluorta tenkit etmek yerine,fİkrimizi söyleriz. Uluorta tenkit 
etmeyelim, yanlış yapmayalım. 

Ha, şunu derseniz, ona bir şey demem : "Oraya alınanlar/Anavatanlı" derseniz; o da 
bühtandır. Oraya alınanların oylarını sayalım; size de vermişlerdir, oy. Ben, sizi de biliyorum... 
Kırıkkale'deki hemşirelerimizin hepsi oraya girmiştir; şu parti, bu parti ayırımı yapılmaz. Eğer 
ayırım yapan varsa, o, yanlış yapar zaten; o ayırım da kendisine geri döner. Bunu, özellikle 
belirtmek istedim. 

Bir başka husus şudur : Türkiye'nin sağlıkla ilgili geleceğe dönük altyapılarını oluştura
bilmek için -bana göre- en önemli hususlardan biri; sağlık ocağı açılmış; ama, on köye, onbeş 
köye, yirmi köye, otuz köye, kırk köye hizmet verecek o sağlık ocağının aracı yok. Aracı olma
yınca, nasıl hizmet verecek bu; oraya, hekim, sağlık personeli, ebe, hemşire nasıl gidecek; 
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bunlar, köyleri nasıl gezecek? Bunun için, buraların araçla donatılmasını sağladık. 
Kamuoyunda tartışmaya çalıştığınız çok yanlış bir husus da ambulanslarla ilgili konudur. 

Ben, Bakanlığım dönemimde, bu devlete 1 500'e yakın ambulans kazandırdım. Bu ambulans
larla ilgili her türlü hesabı vermeye hazırım; her türlü hesabı vermeye hazırım; yanlış hiçbir 
iş yapılmamıştır. 

Bir hususun altını da özellikle çizmek istiyorum: Şu anda tartışılan ambulansla ilgili olay 
şöyle : Bir yıl evvel, yani 1990 yılında, Devlet Malzeme Ofisine, 235 tane ambulans almışız, 
aynı ambulanstan; aşağı yukarı bir yılda teslim etmişler; fiyatı, 180 milyon lira. Bir yıl sonra, 
Bakanlık, kendisi, merkezden almış, -bu konuda firma tek- ve 3418 sayılı Yasanın getirdiği im
kânlarla alınıyor. 3418 sayılı Yasa -ki, Sağlık Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Gençlik ve Spor 
Bakanı, bir de sosyal hizmetlerden veya aileden sorumlu ve ilgili fonu kullanan bakan bu yet
kiyi kullanabilir- hizmetleri çabuk ve hızlı yapabilmek için bakana yetki vermiştir, onun tasar-
rufundadır, bakan tasarrufundadır. Buna rağmen, biz, gerekli işlemleri yapmışız ve bir yıl son
ra, enflasyonun yüzde 60 olduğu, doların yüzde 56 değer kazandığı bir devrede, firma da tek, 
ondan başka hiçbir firma yok, verdiği fiyata tabisiniz ve buna rağmen, yüzde 20 fiyat artışıyla 
Bakanlık bunu almış. Bunun neresinde usulsüzlük var; bunun neresinde haksızlık var ? Bunu, 
ilendeki günlerde kamuoyunda fevkalade tartışacağız; ama, olayı, bu vesileyle inceledim, Bu
rada, Sayın Bakana mektup da gönderdim; bütün bakanlara, milletvekili arkadaşlarıma, ka
muoyuna da gönderdim. Olayı incelediğimde, ortaya bir husus çıktı: Burada, sözleşme yapıl
mış. Sözleşme hükümlerine göre hiçbir yanlışlık yok; ama, bir noksanlık var. 

Sayın milletvekili arkadaşlarım, o noksanlık nedir, biliyor musunuz : Teşvik belgesiyle alın
ması lazım geldiği anlaşılmış, teşvik belgesini de Sağlık Bakanlığının alması şartı getirilmiş; 
ama, Sağlık Bakanlığı sözleşmede geçen bu teşvik belgesini süresi içerisinde almamış. Bu süre, 
benim Bakan olduğum devrede değil. Zannediyorum, tanınan süre, 15 Eylüle kadardır; 15 Ey
lül tarihine kadar Bakanlığın bu teşvik belgesini alması lazım. Bakanlık, o tarihe kadar, o saa
te kadar bu teşvik belgesini almamış. Zannediyorum, teşvik belgesi almadığını da ilgili firma
ya ihbar etmemiş, tlgili firmaya, teşvik belgesi alamadığını bildirmesi ve teşviksiz fiyattan tek
lif gelmesi lazım. O zaman, 24 milyon liralık farklı fiyatla ambulans almaları söz konusu; ama, 
öyle birzamanda soruşturma açılıyor ki, firmanın ambulansları teslim edeceği tarihte açılıyor. 
Firma kasım ayında ambulansları teslim edecekken, tam bu sırada soruşturma açılıyor. Tam 
dört ay oldu. Bu dört ayda, Bakanlık, ne ambulans aldı, ne ihaleyi feshetti, ne de bir şey yap
tı... Bizi ne bürokrat arkadaşlarımızı, avans vermekle ve firmayı kazandırmakla itham ediyor
lar. Böylece, dört ay boyunca firmaya çıkar sağlandı; asıl araştırılacak olan konu budur, asıl 
üzerine gidilecek konu budur. (ANAP sıralarından alkışlar) Buna, kimsenin hakkı yok. Bu
nun hesabını, herkes verecektir, öyle yağma yok; ama, haksız bir şey varsa, sorulsun, söyleyelim. 

Şunu özellikle belirtmek isterim : 27 Mayıs 1960 devriminden sonra, eski DP'liler hakkın
da çok hikayeler uyduruldu. Bu uydurulan hikâyelerin gerçek olmadığını, zaman göstermiştir; 
ama, onların üç aziz hatırası var ki, artık geri gelemiyor, ıstırabını kapatamıyorsunuz. 

Bu yanlışlığa, DYP Grubunun düşmemesini diliyorum; çünkü, DYP, eğer AP'nin devamı 
ise, bu yanlışlığa düşmemesi, lazım. Burada bir tuzak vardır. Buradaki tuzağı, biz görüyoruz; 
buradaki tuzak, Türkiye'nin gelişmesini önlemektir. 

Erzincan'da deprem oldu; Sayın Bakan, oraya gittiler. Bahsettiğiniz ambulanslardan 200 
tanesi orada dolaşıyordu; öyle değil mi Sayın Bakanım?.. Eğer, cesaretli adım atmamış olsay
dım, şimdi devletin böye ambulansları yoktu. O hizmetleri neyle yapacaksınız?.. 
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Şimdi, Sayın Bakanın daha da ihtiyaçları vardır. Ne ihtiyacı olduğunu söyleyeyim mi : 
Hava ambulansına ihtiyacı var. Helikopter ambulansına ihtiyacı var, uçak ambulansına ihtiya
cı var; bunların alınması lazım. Memleketimizin etrafı denizle çevrilidir; turistler geliyor. Türk
iye'nin göstergesi yükseliyor; ama, deniz ambulansınız yoktur sahillerimizde. Sadece İstanbul'da, 
hudut sahilleriyle ilgili araştırma yapmak için vardır. Onun da, sağlık hizmetleri sunmaktan 
daha ziyade, araştırma yapma imkânları vardır. Bunları yapmak zorundasınız. Bunları da, in
şallah, yaparsınız, yapacak zamanı bulursunuz; siz bulamazsanız, inşallah, sizden sonra gele
cek olan arkadaş bulur; ama, mutlaka birinin bunları yapması lazım. Gecikmememiz lazım... 

BAŞKAN — Sayın Şıvgın, üç dakikanız var. 
AHMET SAYIN (Burdur) — ihaleyle alması lazım. 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — İhaleyle de alabilir, ihalesiz de alabilir; ama, burada bütün 

şartlar yapılmış. Bu kanunun hükmü böyledir. İsterse alabilir, bunun hiçbir manisi yoktur. Tek 
bir firmaya ihaleyi nasıl yapacaksınız? Tek firmadır, başka yoktur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — O zaman da dedikodu oluyor. 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — O zaman, ikinci firmayı çıkarın; o ikinci firma da ihaleye 

çıksın. Bir tek firma var, Türkiye'de bunu üreten ondan başka firma yok. 
Şunu söyleyeyim : Bakanlığım zamanında hiçbir kimseye çıkar sağlamadım; bunu söyle

yeyim, hiçbir kimseye çıkar sağlamadım. Devletin işlerini de, elimdem gelen bütün imkânlarla 
ve titizlik göstererek yaptım. Veremeyeceğim hiçbir hesabım yoktur; bunu, açık alnımla söy
lüyorum. 

Burada özellikle bir hususu daha belirtmek istiyorum : Körfez Krizi sebebiyle trilyonluk 
alımlardan bahsedildi. Körfez Krizi dolayısıyla, Bakanlık, trilyonluk alım yapmadı. Trilyon
luk talep geldi; ama. Bakanlık, trilyonluk alım yapmadı. Bakanlığın yaptığı alımın nedeni, o 
sırada Körfez Savaşının getirdiği olağanüstü şartlarda, Millî Güvenlik Kurulunun aldığı karar 
çerçevesinde, hem Bakanlığın ihtiyacını karşılamak hem Kızılayın ihtiyacını karşılamak hem 
de Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacını karşılamaktı; yani, Kızılâydan, Silahlı Kuvvetlerden,Bakanlık
tan gelen ihtiyaçlar derlenip toparlandı, bir alım komisyonu kuruldu; o komisyon, 60 milyar 
lira civarında bir alımı gerçekleştirdi. Bu alımın da 15 milyarlık bölümünün zamanında yerine 
getirilmediği için ödemesi yapılmamış, şu anda tartışması da devam ediyor; yani, 45 milyar 
liralık bir alım var; bunu da burada, bu vesileyle, özellikle" belirtmek istiyorum. 

Benim, üzerinde durmak istediğim en önemli meselelerden birisi şudur :' Bugün, Türki
ye'de sağlıkla ilgili meselelerimizi çözmek istiyorsak, bunun çözüm yolu, genel sağlık sigorta
sıdır; Türkiye'nin bir an önce buna geçmesi lazım. Türkiye, genel sağlık sigortasına geçmediği 
takdirde, zaman kaybettiği takdirde, şansını da kayedecek. Çünkü, biz hazırlığımızı yaptık, ge
rekli kanun hazırlığı çalışmalarımızı yaptık. Benimle beraber çalışan arkadaşlarımız buradadır 
-şimdi arz edeceğim- eğer erken seçim olmasaydı, sonbaharda, eylülde, ekimde.kasımda bunu 
çıkaracaktık; ama,1 erken seçim olduğu için, kanun teklifi haline getirdik; tasarı değil, teklif 
olarak, Meclisin gündemindedir. 

Sayın Bakan da benimle aynı kanaatte; çünkü, akıl için, yol birdir. Sağlık sigortasına geç
memiz gerekiyor. Sağlık sigortasıyla ilgili yapmış olduğum çalışma dokümanının bir nüshasını 
-vakit dar olduğu için- önümüzdeki günlerde, siz değerli milletvekili arkadaşlarıma ayarı ayrı 
takdim edeceğim. Ancak, burada bir hususu da belirtmek istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Şıvgın, tamamlamanızı rica ediyorum. 
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HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Tamamlayacağım Sayın Başkan. 
Gerçi, arkadaşım bahsetti; yeşil kartla ilgili bir konuda Sayın Bakanı uyarmak istiyorum. 

Yeşil kart uygulaması, düşünce olarak doğru, pratik olarak yanlış. Düşünce olarak, neden doğru : 
Parası olmayan kimsenin, devlet hastanelerinden hizmet alabilmesi için, bir sistemin olması 
lazım. Bu yeşil kart, bu sistemi getiriyor; ama, hukukî dayanaktan yoksun. Sayın Bakanın, 
özellikle bu konuda hata yapmaması lazım geliyor; kendisi de zaten bunu görmüş ve bize da
ğıtmış olduğu kitapçığın 25 inci sayfasında, "nisan ayı içinde, bütün pilot uygulama alanları
nın konuyla ilgili yöneticileriyle bir toplantı düzenleyeceğiz; bu ilçelerimizin kaymakamları, 
belediye başkanları, sağlık çalışanları, mal müdürleri ve diğer ilgilileriyle, uygulamaları, ak
saklıkları enine boyuna tartışacağız ve yeşil kart kanun tasarısını meclisimize sevk edeceğiz." 
diyor. Demek ki, şu andaki kanunu değil. Olmayan bir sistemin kanunu da olmadığına göre, 
kanun getireceksiniz, kanunla düzenleme yapılması lazım. Sayın Bakan, buraya bunu koymuş. 
Sayın Bakan, "kanununu getireceğiz" diyorsunuz. Eğer, düşünceniz böyleyse, bunun kanunu-
nunu getirmeniz lazım; eğer, kanun var diyorsanız, o kanunu göstermeniz lazım. 

- SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Getiriyorum, getiriyorum; me
rak etme. 

HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Kanunu yok, değil mi efendim? 
' SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Pilot uygulamadan sonra gelir 

kanun. 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Kanun getireceksiniz... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Pilot uygulama yapıyoruz Sayın 

Şıvgın. 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Pilot uygulama... 
Şimdi, Sayın Bakanım, hataya düşmemeniz için ikaz ediyorum, buradan da bütün arka

daşlarıma... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Bilimsel yöntemle tespit ediyo

ruz kriterleri. 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Tamam efendim, tamam; ben de onu öğrenmek istedim. 
Şimdi, ben, size kanunu göstereyim efendim : Sayın Kalemli'nin, Bakanlığı zamanında 

getirdiği Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu var; onun için, kanuna gerek yok; ama, bu kanunu, 
o şartlarla uygulayabilirsiniz; onun için bu kanunun geçici 3 üncü maddesini okuyorum : 

"Genel sağlık sigortası yürürlüğe girinceye kadar, hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi 
olmayanlar müracaatları ve talepleri halinde sağlık kütüğüne kaydolunur. 

Bu suretle kayıtlarını yaptıranlardan her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarda 
prim tahsil edilir. Kayıtlarını yaptırmayanlar ile primlerini ödemeyenlerin sağlık kuruluşların
daki teşhis, tedavi ve rehabilite giderleri kendilerinden veya kayıt oldukları özel sigorta kurum
larından tahsil edilir. 

Sağlık kütüğünün oluşturulması ve işletilmesi ile ilgili usul ve esaslar Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca tespit edilir. 

Kayıtlarını yaptırmalarına rağmen primlerini ödeyemeyecek kadar fakrü zaruret içinde bu
lunanların primleri, durumlarını mahalli idarelerce tespit edilmesi şartıyla kısmen veya tama
men sosyal yardım maksadıyla kurulmuş fon ve kuruluşlar tarafından ödenir." 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, saate baksana; başkası olsaydı, elli kere 
ikaz ederdin. 
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HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Bu, sizin dayanağınız olması lazım; yanlış yapmamanız 
için özellikle hatırlatıyorum. Bu, sizin hukukî dayanağınızdır; yeni kanuna gerek yok. Ancak, 
kanun çıkaracaksanız, bü kanuna göre çıkarmanız lazım, bu kanuna göre hazırlığınızı getir
meniz lazım, Sistem budur, bu sistemin dışında yeni sistemler aramanıza gerek yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Şıvgın, bu hususu tamamladıktan sonra sözünüzü tamamlamanızı ri
ca ediyorum. 

' HALlL ŞIVGIN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tabiî, bizim, Türkiye'de belli konu
lar da, şu parti bu parti farkı gözetmeksizin anlaşabilmemiz lazım. Bana göre, bunların başın
da da sağlık konusu geliyor. Ben de bu Bakanlıkta çalıştım. Gerçekten, fedakârca çalışan bu 
hizmetlilerin, hekimlerin, sağlık personelinin, maddî imkanlarının artırılması lazım, bir; hal
ka hizmet sunulması lazım, iki; ama, bunların yapılabilmesi için, siyasî parti çıkarlarını gözâr-
dı ederek, ülke menfaatları konusunda birleşmemiz lazım. Bunun da ana noktasını tespit ede
bilmemiz için, bakan değişmekle değişmeyecek kalıcı politikaların uygulanabilmesi lazım; hü
kümet değişmekle değişmeyecek politikaların uygulanması lazım. Bu, siz, biz, falan... Bugün 
arkadaşımız var, yarın başkası gelecek tarzında olmamalıdır. 

Şimdi, elimde bir doküman var, bu vesileyle onu da huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 
Şu andaki Sayın Müsteşarımız, 22 nci müsteşar; Sayın Bakanımız da 43 üncü bakanımız; yani, 
bu yapı içerisinde kalıcı politikaları... 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Saatiniz var mı Sayın Başkan?!.. 
BAŞKAN — Efendim?.. , 
Bir dakika Sayın Şıvgın... * 
Efendim?.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Saatiniz çalışıyor mu Sayın Başkan?! 
BAŞKAN — Efendim, saati sizler gibi, kâtip üye de işaret ediyor; ama, mevzuatı ve tatbi

katı biliyorsanız, Başkanın, bu konuda inisiyatifi ve takdir hakkı vardır ve hepinizin huzurun
da, Başkan, milimi milimine, gereken uyarıyı ve ricayı yapmıştır ve yeşil kart konusunu birbaş-
ka konuya sıçratmadan, sayın hatibin okumakta olduğu ibare bittiğinde, yerine davet etmek 
üzere takip etmektedir; yani, olay budur. Müsterih olun. Diğer arkadaşlarımıza da, yeri geldi
ği zaman, 12 dakika, 22 dakika, hoşgörü gösterdiğimiz sabittir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yanlış, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın, tabiî, siz serbestsiniz!.. 
Sayın Şıvgın, bağlamanızı rica ediyorum. 
HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Sayın Başkan, bağlamak üzereyim. 
Şunu özellikle ifade etmek istiyor ve tekrar ediyorum; Türkiye'nin, sağlık politikasında, 

bütün partilerin, anlaşması, ittifak halinde olması lazım. Gelişmeden, çağdaşlaşmadan, şef
faflıktan, insan haklarından bahsediyorsunuz; bütün bunların, sağlıkla ilgili konularda da ol
ması lazımdır. Bu konuda anlaşırsak, bundan sonraki bütçede, gereksiz ve lüzumsuz tartışma
ları yapmayız. Sen ben kavgasına gerek yok. Siz yaptınız biz yapmadık, siz şöyle yapmıştınız, 
böyle olmamıştı, şu bu gibi şeylere gerek yok; ama, şunu birkere daha özellikle ifade etmek 
istiyorum : Anavatan İktidarları döneminde, sağlık konusunda çok ileri adımlar atılmıştır, çok 
yeni gelişmeler olmuştur, altyapıları hazırdır. Sayın Bakanın şu anda dokümante ettiği yayım
ların hepsi, bizim dönemimizde başlayan çalışmalardır; kelimesi kelimesine, cümlesi cümlesi
ne aynıdır ve hemen hemen büyük çoğunluğu böyledir. İnşallah, başarılı olur, muvaffak olur 
ve bu bütçe de, memleketimize, milletimize hayırlı, uğurlu olur. 
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Bu vesileyle, hepinizi sevgiyle selamlıyorum, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şıvgın. 
Değerli arkadaşlarım, eğer, uygulamada, filen imkânsızlık nedeniyle bir iki dakika farklı

lık doğmuşsa, bunu, burada... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Hepsi yanlış, hepsi... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... Ben, ne yaptığımı, yıllardan beri biliyorum 
ve her sayın sözcünün konuştuğu süreler burada dakika dakika yazılıdır -özür dilerim, tabiri 
sevmiyorum ama- itiraz edenler, mahcup olurlar. Dönem başladığından beri, bütün sözcülerin 
-Sayın Kerimoğlu, zatı âliniz de dahil- konuşma sürelerini dökerim buraya, hepsi zabıtlarda 

• var ve dikkat ederseniz, her konuşmacıya, yeri geldi mi, 'beş dakika, sekiz dakika, on dakika 
süreyi aştınız' diyorum. Bunların hepsi orada var, havada kalmaz; hepsi belgede var ve.zararlı 

/ çıkarsınız. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Ben bir şey demedim ki Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN — Sonra, bir arkadaşımız... Şimdi, takdir buyurun, burası, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi; bir kooperatif genel kurulu ya da bir talebe cemiyeti değil. Bu devlette, bu Bakanlığın 
sorumluluğunu taşımış, icraat yapmış bir arkadaşımız konuşma süresini, bir dakika, iki daki
ka, üç dakika aşarsa, ayeti mi çiğnemiş olur?! istirham ederim... Mevzuat da, bu takdir hakkı
nı, Başkana vermiştir. 

MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, ben ne dedim ki?.. 
BAŞKAN — Ben, vicdanen müsterihim. 
MEHMET KERlMOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, ben ne dedim ki size?.. 

BAŞKAN — Şimdi, affedersiniz; Sayın Dışişleri Bakanı, 45 dakika yerine, 92 dakika ko
nuştu. O zaman, dilinizi mi yuttunuz(!) Niye seslenmediniz? Niye itiraz etmediniz? 92 dakika 
konuştu!.. (ANAP sıralarından alkışlar) Ama, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Niye konuşturdun?.. 
BAŞKAN — Ama, Sayın Mahramlı, siz, söz hakkınız olmadığı halde, orada, herkesten 

çok konuşuyorsunuz. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Siz, yetkinizi kullanmayı bilmiyorsanız, kabahat 

bizde mi! 

BAŞKAN — Şimdi, Türkiye Cumhuriyetinin Değerli Dışişleri Bakanı, dört yanımız ateş
le sarılmışken, böylesine kritik bir günde, Yüce Mecliste, yaptıklarını, yapmayı düşündüklerini 
arz ve izah ederken, onu bizim suspus etmemiz makul olur mu?.. (DYP ve SHP sıralarından 
gürültüler) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, saatiniz yanlıştır. 
AHMET SAYIN (Burdur)— Genel Kuruldan izin alın. 
BAŞKAN — Ondan evvel konuşan... Ben, yaptığım her işin hesabını, lafla değil, belge

lerle ortaya koyarım. 
Değerli arkadaşlarım... 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, tabiriniz yanlış. 
BAŞKAN — Sayın Demiralp, zatı âliniz, bugün 9 dakika fazla konuşmadınız mı?.. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Konuşturmasaydınız! 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Bir dakika Sayın Başkan.,. 
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BAŞKAN — Siz, 9 dakika fazla konuştunuz diye, diğer arkadaşlarımıza emsal olmadı mı?.. 
Ha, "konuşturmasaydın hususuna gelince : Yalnız ben değil, bütün Başkanlar bunu ya

par; çünkü, hizmetin gereği budur. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, çayın milletvekillerine... 
BAŞKAN — Bir gün... Bir gün... Bir gün... 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekillerine... 
BAŞKAN — Güzel kardeşim, bir gün size de bu görev nasip olursa, o zaman anlarsınız. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim?.. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın milletvekilleri ve onlar... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, burayı keyfî idare ediyorsun. Burada İçtüzük 

var mı, yok mu?.. Biz kürsüye çıktığımız zaman, iki dakika fazla konuşturmuyorsun. 
BAŞKAN — Şimdi, efendim, bakın, burada... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Bu

rada, "keyfî idare ediyorsun, taraf tutuyorsun, yalan söylüyorsun" şeklinde beyanlar var... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet... 
BAŞKAN — ...ve enteresandır : Sabahleyin, Sayın Hikmet Çetin Hükümetin yerinde otu

ruyordu, yanında da bir değerli arkadaşım, İlyas Aktaş Komisyonun yerinde, oturuyordu. Bu
günkü Doğru Yol Partisinde bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı İlyas Aktaş, burada 
Başkanlık yaparken, bugün yanında oturan Dışişleri Bakanı Hikmet çetin, SHP Grup Başkan-
vekili sıfatıyla, kendisine, "yalan söylüyorsun" demiş. İşte, zabıt burada, buyurun... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Devam edin Sayın Başkan; SHP Grubu adına ko
nuşma hakkını size verdik(!) devam edin. 

BAŞKAN — Onun için, bunlar, günün heyecanları içinde konuşulan laflardır değerli ar
kadaşlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakın, burada kırmızıyla çizmişim. Biz, buraya çıkarken, boş çıkmıyoruz, hazırlanıp da 
çıkıyoruz. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Neyi ispata çalışıyorsun Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun... Hepsi, burada yazılı. Fikri Sağlar'ın, burada, İlyas Aktaş'a, "Yalan 

söylüyorsun" dediği burada yazılı; ama, ne İlyas Aktaş yalan söyler, ne Yıldırım Avcı yalan 
söyler, ne Fehmi Işıklar yalan söyler, ne de -müsaade etseniz de etmeseniz de -Yılmaz Hocaoglu 
yalan söyler, değerli arkadaşlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Ne de milletvekili yalan söyler. 
KAMER GENÇ (Tunceli) ~ Kendini emsal gösterme. 
BAŞKAN — Şimdi, bunu böyle bağlayalım; yine dönelim, Sağlık Bakanlığı bütçesine, izin 

verirseniz... 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Ara verelim Sayın Başkan! 
BAŞKAN — Sırada, dünün muhalefeti, bugünün iktidarı -başarılı olmasını dilerim- Sos-

yaldemokrat Halkçı Partinin değerli sözcüleri var. 
İlk sözü, Uşak Milletvekili Sayın Fahri Gündüz'e veriyorum. 
Buyurun Sayın Gündüz. (SHP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şu Başkana biraz ders ver de Öyle konuş; İçtüzüğü öğret ona! 
BAŞKAN — Sayın Gündüz, süreyi nasıl paylaştığınızı sorabilir miyim? 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Üç arkadaş, Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Üç arkadaşımız, 15'er dakika... 
Buyurun efendim... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Uzatmalarla, 20'şer dakika! 
SHP GRUBU ADINA FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Sağlık Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. Sizleri, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (SHP sırala- ı 
rından alkışlar) 

Sözlerime başlarken, Erzincan depreminde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Tanrı'-
dan rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm ulusumuza başsağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, sosyal devlet olmanın temel niteliklerinden biri, kişinin beden ve 
ruh sağlığı içinde yaşama hakkının, devlet sorumluluğu ve güvencesi altında bulunmasıdır. Bi
zim insanımızın, ucuz, kaliteli, eşit sağlık hizmetine gereksinimi vardır. Sağlık hizmetleri, pa
rası olanın parası, olduğu oranda yararlanabileceği bir anlayışla verilecek bir hizmet şekli de
ğildir. Sağlık Bakanlığımızın bu anlayışına son veriyor olması, sevindiricidir, ilerisi için de ümit 
vericidir. Bu görüşümüzün kanıtı da, sağlık bütçesine genel bütçeden ayrılan payın yüzde 5 
oluşudur. Bu, son on yılın en yüksek oranıdır. 

Değerli milletvekilleri, 1961 yılında çıkarılan 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleşti
rilmesi Hakkında Kanunla getirilen sistem, birinci basamak hizmetlerinin veriliş yerini, sağlık 
ocakları olarak belirlenmiştir. Bu kanun ile uygulamalara, o günün şartları da göz önüne alı
narak, kırsal kesimden ve ülkemizin doğusundan başlanmıştır. v 

1970'li yıllarda ülkemizde, sanayileşme, köyden şehire göç gecekondulaşma süreci hızlan
mış, toplumsal hayatımızda önemli değişimler gerçekleşmiş; fakat, 224 sayılı Kanun, günün 
gerçeklerine ve gereksinmelerine göre gerekli değişiklikler ile desteklenememiştir. 

1983 yılında, bütün Türkiye'de sosyalizasyon uygulamasına geçilmiştir. Bugün, kentleri
mizde birinci basamak sağlık kuruluşlarım oluşturamadığımız bir gerçektir. Kırsal alanda ise, 
sosyalizasyon planına göre yapılan sağlık evleri, sağlık ocakları, gerekli personel ve tıbbî alet
ler ile desteklenememiş, sağlık hizmetlerinde tam kullanıma sunulamamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tüm birinci basamak kuruluşlarının, koruyucu ve 
tedavi edici sağlık hizmetlerini verebilmesi için, araç, gereç ve personel eksiklikleri tamamlan
malıdır. Çağdaş sağlık hizmetleri, gerek sağlık kuruluşları, gerekse sağlık personeli bazında 
ekip çalışmasıyla verilebilir. Bu ise, sağlık evi ve sağlık ocağından, ihtisas hastanelerine kadar 
tüm sağlık kuruluşlarının eşgüdümüyle, ebesinden ve pratisyen hekiminden, uzman hekimine 
kadar, tüm sağlık personelinin ekip çalışmasıyla olanaklıdır. Bakanlığımızı, bu anlayış içeri
sinde görmek sevindiricidir. 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar koruyucu sağlık hizmetleri görmemezlikten gelin
miş, dünyanın en pahalı sağlık hizmeti olan tedavi edici sağlık hizmeti, daima ön planda tutul
muştur. Hasta olmayı önleyici önlemler bir kenara bırakılmış "önce hasta ol sonra ben seni 
tedavi ederim" anlayışıyla hareket edilmiştir. 

Ülkemizde, 0-5 yaş grubu çocuklarda, ölüm oranı çok yüksektir. Gelişmiş ülkelerde binde 
20 olan ölüm oranı, bizde binde 80'lerde seyretmektedir. Bu ölümlerin nedenleri incelendiğin
de, bulaşıcı hastalıkların ye beslenme bozukluklarının önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. 
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Aşılamanın yaygınlaştırılması, çocukların beslenmesi konusunda annelerin bilgilendirilmesi, 
ölüm oranlarını çok aşağıya çekecek ve gelişmiş ülkeler seviyesine indirebilecektir. 

Değerli milletvekilleri, bu yıl, bebeklerde tüberküloz, difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci 
ve kızamığa karşı bağışıklama oranının yüzde 90 olarak hedeflenmiş olması sevindiricidir ve 
bunun gerçekleştirilmesi en büyük dileğimizdir. 

Bu yıl, 300 sağlık ocağı ve 420 sağlık evi yapılması planlanmış ve önceki yıllarda başlan
mış, yarım katmış tesislerin inşaatlarının bitirilmesi de amaçlanmıştır. 

Ana ve çocuk sağlığında en önemli rol ebelerimize düşmektedir. Ebelerimizin meslek içi 
eğitimine başlarimış olması ve devam etmesini, olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.. Modern 
aile planlaması yöntemlerinin uygulanması, anne ve bebek ölümlerinde azalmayı gerçekleşti
recektir. • 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık sorunlarının altında, beslenmeden başlaya
rak, işyerindeki çalışma koşulları ve güvenliği, su, kanalizasyon gibi kentsel altyapı hizmetleri
nin durumu ve çevre kirlenmesine kadar birçok nedenin bulunduğu bilinmektedir. Bugün ül
kemizde, mutfağı olmayan konut, kırsal kesimde yüzde 54,6, Doğu Anadöluda yüzde 50,2, 
Güneydoğu Anadöluda yüzde 30,8'dir. Kanalizasyonsuz nüfus, kentlerde yüzde 20, kırsal ke
simde yüzde 85'tir. Temiz içme suyu olmayan yerleşim yeri 22 bin, içme suyu yetersiz olan yer
leşim yeri 12 bindir. % 

Yukarıda verdiğim rakamlar^ günümüz Türkiye'sinin gerçekleridir. Bu tablonun en kısa 
sürede düzeltilmesi, sağlık sorunlarının düzeltilmesinde önemli bir adım olacaktır. 

Değerli millevtekilleri, gelişme süreci içindeki ülkemizde işçi sağlığı sorunları, zamanında 
ele alınmalı ve gelişmeyle birlikte, sağlıklı bir çalışma ortamı gerçekleştirilmelidir, tşçi sağlığı 
politikalarımızın amacı, çalışanların bedensel ve ruhsal iyilik durumlarının sürekli olarak en 
üst düzeyde tutulması, işyerlerinde sağlığa zararlı etkenlerin ortadan kaldırılması, buna yöne
lik koruma önlemlerinin alınması, kişinin, bedensel ve ruhsal yeteneklerine uygun işlerde ça
lıştırılması ve insanın işe uyumunun sağlanması olmalıdır. 

Ülkemizde alkol ve uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı, potansiyel bir tehlike olarak 
göz önünde bulundurulmalıdır. Genç bir nüfusa sahip olmamız nedeniyle, toplumumuz bu 
konuda, iletişim araçlarından yararlanılarak aydınlatılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz için henüz potansiyel bir tehlike oluşturma-
sa da, AİDS konusuna değinmek istiyorum. Çünkü, tehlike oluştuktan sonra, çağımızın veba
sı olarak tanımlanan AİDS konusunda geç kalınacağı inancındayım. 

AİDS, ilk kez 1979 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde bir grup homoseksüel erkekte 
tanımlanmıştır, tik kez 1981 yılında, yayımlandığından kısa bir süre sonra da, art arda benzer 
olgu grupları bildirilmiştir. AİDS, sıklıkla seksüel veya paranteral yol ile bulaşırsa da, çocuk
larda transplesantal, perinatal ve postnatal yolla da bulaşmaktadır. Ayrıca deri veya mukoza 
düzeyindeki yaralanmalarda, kan ile temas sonucunda bulaşma görülmüştür. 

önlem olarak, kan transfüzyonu ve organ naklinden Önce, rutin olarak, virüse karşı se
rum antikorlarının varlığını saptayan testler uygulanmalıdır; Eliza testi gibi. 

Turistik bölgelerimizdeki 17 ilin hastanelerinde Eliza testinin uygulanması; AİDS konu
sunda, Bakanlıkta AİDS Şube Müdürlüğünün kurulması; üç büyük il hastanelerinde AİDS 
kliniklerinin kurulması; Bakanlığımızın olaya çok ciddi yaklaştığının bir kanıtıdır. Henüz 
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tedavisi olmayan bu hastalığa karşı halkımızın devamlı uyarılması ve bilgilendirilmesi şarttır. 
Değerli milletvekilleri, aşırı merkeziyetçilikten desantralizasyona geçilmesi, yerinde ve uy

gun bir örgütlenme şekli olacaktır. Desantralizasyon ile, coğrafî alanı belirlenmiş yerel yönet
sel birimlerde, özellikle ilk basamak sağlık hizmetleri, daha rasyonel ve bütünleşmiş olarak 
örgütlenecektir. Desantralizasyon ile, yerel toplumların, yerel sağlık gereksinimleri ve sorunla
rına daha uygun planlama yapmalarına, kendi sağlıklarının yönetimine daha fazla katılımda 
bulunmalarına olanak sağlanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, güçlü bir toplum, sağlıklı ve iyi eğitilmiş kişilerden oluşur. Hekim, 
insan ve toplum sağlığının korunmasında, iyileştirilmesinde en önemli öğedir. Ancak, en yete
nekli hekim bile, tek başına bir sağlık sorununu çözmede yetersiz kalabilir. Sorun, hekimle 
birlikte, nitelikli sağlık görevlileri, çağdaş araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık hizmetlerinin 
gerçek bir biçimde örgütlenmesiyle çözülebilir. 

Sağlık sorunlarının çözümsüzlüğünün tek sorumlusu olarak hekimleri görmek, kitle ileti
şim araçlarıyla da haksız, tek yanlı, önyargılı eleştiri ve suçlamaları hekimlerin üzerinde odak
laştırmak, hekimlerden daha çok topluma zarar verecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda nitelikli hekim yetiştiremediğimiz bir ger
çektir. Bunun nedeni, ülke gerçekleri ve gereksinmeleri göz önüne alınmadan tıp fakültelerinin 
açılmış ve öğrenci sayısının çok artırılmış olmasıdır. Yeni açılan tıp fakültelerine de, yeterli ve 
yetişmiş öğretim üyesi ve yardımcıları, yeterli araç ve gereç sağlanmalıdır. Bu gerçek, ülkemi
zin en önemli sorunu olarak devam etmektedir. Bu konuda gerekli önlemleri almak zorunda
yız. insan yaşımını ellerine teslim edeceğimiz hekimlerimizin çok iyi yetiştirilmesi konusunda 
gerekli hassasiyeti göstermeliyiz. 

Değerli milletvekilleri, hekim atamalarında 1981 yılında yürürlüğe konulan mecburî hiz
met adıyla bildiğimiz 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Da
ir Kanunun kaldırılması şarttır. Bu yasayı antidemokratik bir yaptırım olarak görüyorum, in
san hakları ve Anayasayla da bağdaştıramıyorum. Bu konudaki çalışmalarından dolayı Ba
kanlığımızı kutluyoruz ve Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sağlık Bakanlığımız, sağlık sorunlarının çözümün
de, ülkemiz gerçeklerini de göz önünde tutarak, çözüm arayışı içerisindedir. Bu çözüm arayı
şında, partilerimiz vardır, demokratik kitle örgütlerimiz vardır, Türk Tabipler Birliğimiz vardır 
ve Bakanlığımız vardır. Ulusal sağlık politikamızı tüm bu kuruluşlarla, Türkiye gerçeğini de 
göz önünde tutarak ve tartışarak en sağlıklı politikalarımızı oluşturacağız. Tüm politikaları
mızda olduğu gibi, sağlık politikamızda da, "şeffaflık" diyoruz. 

Bu arada, mensubu olmaktan onur duyduğum, tüm hekim arkadaşlarımın 14 Mart Tıp 
Bayramını kutlamayı bir görev olarak kabul ediyorum. 

Sözlerime burada son verirken, 1992 yılı Sağlık Bakanlığı bütçemizin, sağlık sorunlarımı
za çözüm getireceği inancıyla, Yüce Meclisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım 
adına saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündüz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Muş Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sever, 

buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA M. EMİN SEVER (Muş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sağlık Bakanlığının 1992 Malî Yılı Bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun 
görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında, hepinizi grubum ve 
şahsım adına sevgi ve saygı ile selamlıyorum. (Alkışlar) 

Doğu ve güneydoğuda çığ felaketi, Zonguldak'ta grizu felaketi ve Erzincan'da deprem fe
laketi nedeniyle şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara baş sağlığı dilerim. 

Sayın milletvekilleri, Dünya Sağlık Teşkilatı, sağlığı şöyle tarif eder : Kişinin, bedensel, 
ruhsal, sosyal ve siyasal tam iyilik halidir. Yani, midesinde ülser olan, safra kesesinde taş olan 
dişinde çürük olan bir kişi nasıl sağlıklı sayılamıyorsa; uykusu gelmeyen, topluma uymayan, 
kişilere saldıran, üstünü başını yırtan bir insan da, ruhsal yönden sağlıklı sayılamaz. Yine, evi
ni geçindiremeyen, iş bulamayan, sendikası olmayan bir kişi, sosyal yönden sağlıklı olamaya
cağı gibi, düşündüğünü söyleyemeyen, dilini kullanamayan, konuşamayan, inandığı şekilde iba
detini yapamayan kişi de siyasal yönden sağlıklı olamaz. 

Bugün ülkemizde buna bağlı olarak bir bunalım yaşanıyor. Giderek derinleşen bu buna
lım, hem hastaları, hem hekimleri, hem de diğer çalışanları etkilemektedir. Hizmeti alanlar 
için, daha çok hastalık, daha çok kötü ve az sağlıklı hizmet anlamına gelen bu bunalım, hiz
meti sunanlar açısından da, daha az maddî ve manevî doyum şeklinde görülmektedir. 

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin devlet görevi olarak ele alınması, 1920'Ierde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının kurulmasıyla başlamıştır. Bu tarihten beri de, siyasî iktidarlar, çeşitli sağ
lık politakaları izlemişler, bu politikaların ilkelerini ve hedeflerini belirlemişlerdir. 

1960'Iı yıllara kadar sağlık politikası, koruyucu sağlık hizmetleri ve salgın hastalıklarla 
mücadele şeklinde olmuştur. O zamana kadar salgın halde bulunan sıtma, verem, frengi, lepra 
ve trahom gibi hastalıklara karşı başarılar elde edilmiştir. Türkiye, 1960 yılında sağlık yönün
den de planlı kalkınma dönemine geçmiştir. 1961 yılında 209 sayılı Döner Sermaye Kanunu 
çıkarılarak, malî gücü yerinde olanların finansmana katılması planlanmıştır. 

Aynı yıl, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Nüfus Planlaması Hakkın
daki Kanunlar çıkarılmıştır. 1963 yılında, seçim bölgem olan Muş ilinde başlanan sosyalizas
yon uygulamaları, 1983 yılına kadar tüm Türkiye'yi kapsamına almıştır. Bu uygulamayla köy, 
kasaba ve şehirde herkesin sağlık hizmetlerinden eşit, dengeli ve ücretsiz olarak yararlanması
nı; hizmetin, köyden şehire doğru kademeli olarak uygulanmasını; koruyucu ve tedavi hizmet
lerini birlikte götürmesini esas almıştır. 

Başlangıçta çok iyi giden bu uygulama, sosyal altyapısının yetersiz oluşu, etkili bir istih
dam ve ücret politikasının uygulanmaması sonucu, beklenilen hizmet tam alınamamıştır. Geri 
kalmış yörelere ve kırsal kesimlere hekim gönderilememesi sonucu, bir rotasyon sistemi getiril
miştir. 

1978'de, 2162 sayılı Tam Gün Yasası uygulamaya konulmuş, bunun sonucunda, kamu ke
siminde çalışan hekimlerin istifasına ve birçok hastanenin hekimsiz kalmasına neden olunmuştur. 
1981'de bu yasa iptal edilmiş, yerine 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin devlet Hizmeti Yü
kümlülüğüne Dair Yasa, yani mecburi hizmet yasası çıkarılmıştır. Bununla, hekim dağılımın
daki dengesizlik kısmen giderilmiş ve sağlık ocaklarındaki hekim açığı nispeten kapatılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu tarihe kadar iyi kötü yürüyen sağlık hizmetlerine, artık ANAP 
İktidarı müdahale etmektedir. ANAP, Türkiye'de her alanda, ekonomik, sosyal, hukuk sistem-
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lerinde yaptığı gibi, sağlık hizmetlerini de altüst etmek için devreye girmiştir. Böylece 3359 sa
yılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu çıkarılmış, bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edilmesine rağmen, diğer maddeleri uygulamaya konulmuştur. Bu yasayla, tüm ka
mu kurum ve kuruluşlarında, sağlık hizmetleri paralı hale getirilmiştir. 

Böylelikle, vergilerimizle kurulan, vergilerimizle donatılan tüm illerdeki devlet hastanele
rinde, ödeme gücü olmayanlara ücretsiz hizmet vermesi gereken bu kurumlarda, insan sağlığı 
satışa çıkarılmaya başlanmıştır. 
~ Türkiye'de sağlık açısından sosyal güvenlik kapsamı içerisinde olan ve toplam nüfusun 

- yüzde 58'ini teşkil eden nüfus, 33 milyondur. Bunun 20 milyonu SSK kapsamında, 2,5 milyo
nu Emekli Sandığı, 7 milyonu 657 sayılı Yasa kapsamında, 3 milyonu Bağ-Kur kapsamında, 
250-300 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 hastane
lerinden başka hiçbir dayanağı olmayan, ödeme gücü de bulunmayan; ancak, hastalandığın
da, "Ben de yaşamak istiyorum" diyen bu insanlar, vali kaymakam, başhekim veya ANAP'lı 
il ve ilçe başkanlarına veya Papatyalara başvururak, siyasî anlamda birçok tavizler vererek, da
ha doğrusu, dilenci durumuna düşürülerek Fak Fuk Fon kâğıdı alırlar veya tedavi olduktan 
sonra, ya borç senetleri imzalayarak ya da hastane personelinden, hemşiresinden veya dokto
rundan gizlenip kaçarak kurtulurlar. 

Devlet hastanelerinde bunlarla ilgili trajik olaylar her zaman yaşanmaktadır. Örneğin, sa
bah, servise gelen doktora, nöbetçi hemşirenin ağlayarak, "Doktor bey, ben hastaların iğnesi
ni yaparken, falan hasta kaçtı; ben şimdi başhekime ne cevap veririm" dediği benzeri olaylar 
sık sık yaşanmaktadır. 

Hasta yakınları Fak Fuk Fon kâğıdı getirinceye kadar günlerce hastane koğuşlarında ya
tan ve taburcu edilmeyen hastalar mı dersiniz; başhekime gidip, sıkı pazarlık, cambazlık bece
rilerinden sonra hastane ücreti düşürülerek taburcu edilen hastalar mı dersiniz. 

Oysaki, Anayasanın 2 nci maddesinde, "Türkiye Cumhuriyeti sosyal hukuk devletidir" 
der; der ama, 1980 sonrası askerî cunta ve ANAP zamanının konsolide devlet bütçesi için de 
sağlık harcamaları payı giderek düşer : 1965'te yüzde 4,8 iken, 1980'dç yüzde 4,1; 1984'te yüz
de 3,1; 1988'de yüzde 2,4; 1989'da yüzde 2,8'dir. 

Gelişmiş ülkelerle ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarıyla Türkiye arasındaki sağlıkla 
ilgili parametreler arasında mesafeler giderek artmaktadır. Kişi başına yıllık sağlık harcamala
rı Amerika'da 1 500 dolar, Almanya'da 1 100 dolar, Türkiye'de sadece 15 dolardır. 

Türkiye'de anne ölümleri yüzbinde 65 iken, Avrupa'da 5 ila 7 arasındadır. Bebek ölümü, 
Türkiye'de 1990 itibariyle binde 59 iken, Batıda binde 10'un altındadır. Ülkemizde 1 200 kişiye 
bir hekim düşerken gelişmiş ülkelerde 350-500'dür. Bizde 1 030 kişiye bir hemşire düşerken, 
bu oran batı ülkelerinde 100-250'dir. Gelişmiş ülkelerle Türkiye arasındaki bu farklılıklar, Tür
kiye'de doğu ve batı bölgelerindeki yoksul ve zengin insanlar arasında da göze çarpmaktadır. 
örneğin, gayrî safî millî hasıladan en yoksul yüzde 20'nin aldığı pay sadece yüzde 4 iken, en 
zengin yüzde 20'nin yüzde 56 pay aldığı bir ülkede, bırakınız bir sosyal devlet olarak refahı 
tabana yaymayı, ancak yoksulluk ve acımasızlığı tabana yayarsınız. 

Hekimlerin yüzde 57'si ve yatakların yüzde 37'si üç büyük ilimizde bulunmaktadır. Do
ğudaki birçok sağhk tesislerinde yeterli miktarda doktor, hemşire ve sağlık memuru yoktur. 
Üç büyük ilde 500 kişiye bir doktor düşerken, bu oran Ağrı'da 5 bin, Muş'ta 6 bindir. 
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Sağlık Bakanlığının "1992 yılı Sağlık Hizmetlerinde Mevcut Durum" verilerine bakıldı
ğında, Batı ülkeleri ile Türkiye arasındaki farkın çok yüksek olduğu görülecektir, özellikle, 
bulaşıcı hastalıklar görülmekte ve öldürücü olmaktadır. Bu oranların 1980'Ii yılların sonlarına 
doğru daha da arttığı görülmektedir. Kızamık, difteri, boğmaca, neonotal tetanos, poliyo, ti
fo, paratifo, infeksiyoz hepatit, brucella ve dahası tüberküloz ve sıtma hastalıklarını sayabiliriz. 

20 nci Yüzyılın bitimine sekiz yıl kala Türkiye'de hâlâ bu hastalıkların olması ve insanla
rın bunlardan ölmesi üzerine bizim bir değerli doktor ağabeyimiz, bir kongrede, "Biz, artık 
bu berbat ve çağ dışı hastalıklardan ölmek istemiyoruz; çağdaş olan kanserden ölmek istiyoruz" 
demişti. 

Sayın milletvekilleri, biraz da hastanelerimizden ve hekim yetiştiren üniversitelerimizden 
bahsetmek istiyorum; örnek olarak, benim genel cerrahî uzmanı olarak görev yaptığım Diyar
bakır Devlet Hastanesine değinmek istiyorum. Diyarbakır Devlet Hastanesi, güneydoğunun 
bölge hastanesi durumundadır; Muş, Bitlis, Bingöl, Hakkâri ve Mardin tilerinin hastalarına 
hitap eder. Buna rağmen, çağımıza uygun, kendi interlandına uygun malzeme, makine ve ciha
za sahip değildir. Her hekimin muayenehanesinde birer ultrason varken, ancak bir yıl önce 
hastaneye alınmıştır. Diyarbakır'da serbest piyasada şahıslara ait bir adet bilgisayarlı tomog
rafi varken, bu hastanede yoktur. Diyaliz aleti, modern tetkik cihazları yoktur. Dicle Üniversi
tesi Tıp Fakültesi Hastanesine bilgisayarlı tomografi aleti, ancak bir sene önce alındı. Serbest 
hekimde taş kırma makinesi olduğu halde, ne devlet hastanesinde, ne tıp fakültesinde bu ma
kineler yoktur. 

Binlerce öğrenci yetiştiren tıp fakültesinde bu modern cihazların olmayışı neyle izah edi
lir? Bu fakültelerden nasıl doktor yetişir? Her dalda ve yeterli sayıda öğretim görevlisi olma
yan bu fakültelerde, doçent yardımcısı kadroların ve belki de üst sınıf öğrencilerinin derse gir-
mesiyle(l) nasıl doktor mezun edilir? v 

Yüz hanelik bir köyde bile muhtarını halk seçiyor; ama, askerî rejimin bir idare şekli olan 
YÖK'te, bir fakülte veya üniversite, rektörünü, dekanını seçemiyor!.. Bu, nasıl çağdaş eğitim
dir, bu nasıl demokrasidir, bu nasıl özerkliktir?!.. Bunu .anlamak mümkün değildir. 

Bırakın Diyarbakır'daki Devlet Hastanesi veya Tip Fakültesini, kendim, şevkle geldiğim 
Hacettepe Tıp Fakültesinde bazı tetkiklerim yapılamadığından, özel bir laboratuvarda yaptır
mak mecburiyetinde kaldım. 

Sayın milletvekilleri, ANAP Hükümetinin, bu milletin sağlığını ne hale getirdiğini şimdi 
anladınız mı? Bütün bu olumsuzluklar Türkiye'de devam ederken, birkaç yıl önce, "Çayda 
radyasyon yoktur, bize radyasyon tesir etmez" diyerek, televizyonda çay içen, bu radyasyonlu 
çayı vatandaşlarına içiren, sonra da binlerce ton çayı imha eden, ANAP'tır. TV'de sağlık hiz
meti değil, sağlık şov yapıyordu. Yine binlerce kanserli hastamızı ümitlendirerek ve duyguları
nı sömürerek, "Zakkum şov" yapılmadı mı?! 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde ilaç kullanımı ve harcamalarının tüm sağlık harcamaları 
içindeki oranı yüksektir. Bu harcamaların azaltılması ve israfına engel olunması gerekmekte
dir. Ancak, bu, reçeteye tahdit konarak olmaz. Bunun için, kullanılan ilaç çeşitlerini azaltmak, 
daha ucuz ve daha çok miktarda ilaç satın almak, örneğin, UNtCEF aracılığıyla ilaç satın al
mak, jenerik isim kullanmak, hastane ambalajı ile günlük kullanımı sağlamak ve böylece isra
fı önlemek gerekmektedir. 

Günümüzde bilimsel olarak psikolojik ve fizyolojik streslerin insan bedeni üzerindeki et
kilerinin ayrıntılı olarak bilinmesi temeline dayanan işkence uygulamasının, insan Hakları Ev-
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rensel Bildirgesinin 5 inci maddesine karşın, halen yaygın olması, bu bildirgeye ve daha sonra
ki bildirgelere imza koyarak, onları anayasalarına almış ülkeler için bir anayasa suçu oluştur
maktadır. 

Bu bir yana, bedensel ve psikolojik olarak sağlıklı bir insanın tüm dengelerinin yapay ola
rak ve zorla bozulması demek olan işkencenin, hekimlik ahlakıyla bağdaşır hiçbir yanı yoktur. 
Bu nedenle, Dünya Hekimler Birliği bu konuda, "Hekimler, işkence ya da bir başka biçimde 
zulüm, insanlık dışı ve alçaltıcı eylemlere karışamayacak, bu eylemlerin yapıldığı yerde bulu
namayacak, bu konuda alet, ilaç ve bilgi veremeyeceklerdir" demektedir. 

Halkımızın sağlığının ve onurunun korunmasını, ülkemizde insan haklarına ne kadar saygı 
gösterildiğini izlemek ve hükümetleri, insanlık haklarını eksiksiz sağlamaya zorlamak, hekim
lerin görevi olmalıdır. 

Eğer hükümetler sağlık konusunda başarılı olmak ve var olan, problemlerini çözmek isti
yorlarsa, bugün sağlık personelinin içinde bulunduğu ekonomik ve moral çöküntüsünü dü
zeltmek zorundadırlar. 

Hekimler ve sağlık personelinin yaşam koşullarına ilişkin, çalışma koşullarına ilişkin, eği
tim ve yetiştirilme koşullarına ilişkin özlük hakları; sağlık kurumlarının demokratikleşmesi, 
örgütlenme hakkı gibi demokratik hakların elde edilmesi ve geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

tnsan sağlığını korumak ve geliştirmekle görevli hekimler ve sağlık personeli, yaptıkları 
iş nedeniyle, oldukça çeşitli ve çok sayıda riske maruz kalmaktadırlar, örneğin, hepatit B, AİDS 
gibi biyolojik etkenler, kimyasal ve radyasyon gibi fiziksel etkenler... 

Bu nedenle, öncelikle, sağlık personelinin bir rneslek hastalığı tanımı yapılmalı ve bu mes
lek risklerine karşı sigortalanması düşünülmelidir. 

Hekim haklarının güvencesinin sağlanması ve sağlamlaştırılması, atama ve yer değiştirme 
işlemlerinin demokratik bir şekilde düzenlenmesi için bir yüksek hekimler kurulu oluşturul
malıdır. 

Hükümetin, koalisyon protokolünde yer alan yerelleşme ve katılımla ilgili olarak çalışma 
yapması, başhekimlerin, meslektaşları arasından seçimle atanmasının sağlanması temin edil
melidir. 

"2000 yılında herkese sağlık" Avrupa bölgesi hedeflerini, bu Hükümetin ve Sağlık Baka
nımızın yakalamasını diliyor ve saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Emin Sever, teşekkür ederim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu âdına son konuşmayı yapmak üzere, Kırşehir Millet

vekili Sayın Hilmi Yükselen, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Sayın Başkan, saygıdeğer mil
letvekilleri; 1992 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşmak üzere söz aldım; şahsım ve 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

13 Martta, merkezi Erzincan'da olan depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, tüm 
Erzincanlılara ve halkımıza başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. 

Ayrıca, Hükümetimizi, deprem bölgesine acilen müdahalede gösterdiği üstün gayret ve 
basiretten dolayı özellikle kutlar, bu hassasiyetlerine teşekkür ederim. 
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Daha evvel oluşan çığ felaketi ve grizu patlamasında yaşamını kaybedenlere de Tanrıdan 
rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türk Ulusuna başsağlığı dilerim. 

SHP-DYP Koalisyon Hükümetinin sağlık politikalarına geçmeden önce, 1980'den günü
müze dek uygulanan ve değişen sağlık politikasından bahsederek konuya girmek istiyorum. 

Devletin, sağlık hizmetlerini bir görev olarak kabul etmediği, sağlık hizmetlerinden kâr 
elde etmenin amaçlandığı, kâr elde etmek için sağlık hizmetlerini ücretli hale getirme ve parası 
olana sağlık hizmeti götürme anlayışının temel ilke olarak benimsendiği, sağlık hizmet
lerinde özel sektörün teşvik edilmesine önem verildiği, her türlü hak ve özgürlüklerin bas-

., kılandıgı, verilen hizmetin çok başlılık, yönetsel yetersizlik, planlama yoksunluğu, dağınıklık 
ve bunun gibi nedenlerle tam bir kaos içinde olduğu, sağlık personeli yetiştiren okulların, ini-
siyatifsiz, güdümlü, yaratıcılıktan yoksun, çağdışı teknik ve metotlarla verdiği eğitimle geçen 
bir on yıl... 

Neler oldu bu on yılda?.. Kamu sağlık harcamalarında düşüklük ve azalma; 1980-1991 
döneminde Sağlık Bakanlığı bütçesinin, devlet bütçesi içerisindeki payı, ortalama yüzde 3.1'dir. 

SSK'nın, Emekli Sandığının ve Bağ-Kur'un, kendilerine bağlı kişilere yaptığı sağlık 
harcamaları ise, 1989 yılında, Emekli Sağlığı kapsamındaki kişilere, kişi başına 28 dolar, Bağ-
Kur kapsamındaki kişilere, kişi başına 27 dolar, SSK kapsamındaki kişilere, kişi başına 21 do
lardır. 

Yatırımlar açısından değerlendirildiğinde, bu dönemde kamu sağlık yatırımlarının, tüm 
yatırımlar içerisindeki payı, binde 9 gibi çok düşük bir orandadır. Halbuki, aynı dönemde ulaş
tırma sektörüne yapılan kamu yatırımları, sağlık yatırımlarından 14 kat daha fazladır. 

Kamu sağlık hizmetleri, ücretli ve pahalı hale getirilmiştir. .Kamu sağlık harcamalarındaki 
azalmanın yanı sıra, sağlık hizmetlerini ücretli ve pahalı hale getirme politikası pratiğe geçiri
lerek, hastanelerde tedavi ve bakım ücretleri astronomik olarak artırılmış; ücretsiz hasta bakı
mı, seçim dönemlerinin dışında, kaldırılmış; parası olmayan hastaların, hastanelerde rehin kal
maları, sıradan olaylar haline gelmiştir. 

1981-1991 döneminde Sağlık Bakanlığı tedavi ücretlerine getirilen fiyat artışları 150 kattır. 
1981'de, özel muayenehane uzman hekim poliklinik ücreti, Sağlık Bakanlığı poliklinik ücreti
nin 4.8 katı iken, bu oran 1991'de 3.3'e düşürülmüştür. 

Bu durum, temel sağlık hizmetleri kavramı ve uygulamaları konusunda uluslararası bir 
sağlık sözleşmesi niteliği taşıyan ve 1978 yılında Alma-Ata'da imzalanan "2000 Yılında Herke
se Sağlık" bildirgesini onaylayan ülkemiz açısından düşündürücüdür. 

1986 yılında kurulan Fak-Fuk-Fonun resmî amaçlarından biri de, fakirlerin sağlık harca
malarının karşılanması olmasına rağmen, ANAP'ın sekiz yıllık, hükümet olma döneminde va
tandaşlarımız o kadar fakir ve fukara hale getirilmiştir ki, dönemin iktidarı, haklı olarak, Fa
kir Fukara Fonunu bütün vatandaşlara kullanması gerektiğinden, yetiştiremez duruma gelmiş
tir; seçimlerde oy toplamak için Fak-Fuk-Fonu sonuna kadar boşaltan ANAP iktidarları, va
tandaşların sağlık giderlerine verebilecek fon parası bulamamıştır. Yani Fak-Fuk-Fonun, pra
tikte propaganda dışında bir yararı olmamıştır. 
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Ayrıca, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, İlaç ve Tedavi Vakfı, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Tesislerini Güçlendirme Vakfı, ve sair vakıflara zaten çok kısıtlı olarak ayrılan kaynakların bir 
bölümünün, bu vakıflar .aracılığıyla, kâr amacına yönelik olarak kullanıldığı ve israf edildiği 
bilinen gerçeklerdir. < 

Sosyalizasyon uygulamasına gelince: Uygulamanın adı var, kendisi yok! Sosyalizasyonun 
bazı önemli ilkelerine pratik olarak hiçbir zaman işlerlik kazandınlmamakla kalınmamış, mevcut 
uygulamalar da elden geldiğince engellenmeye çalışılmıştır. 1983'te Sosyalleştirme Daire Baş
kanlığı lağvedilmiş, 1985 yılında mülkî idare amirlerinin, sosyalizasyon uygulaması üzerindeki 
yetkileri artırılmış ve 1987 yılında da Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu çıkartılarak, sosyalizas
yon uygulaması, akıbeti meçhul bir hale getirilmiştir. 

1980'den sonra ilaç sektörüne ilişkin gelişmeler ele alınırsa, bu sektörde tekelleşme ve dışa 
bağımlılığın, artarak devam ettiği, yanlış ve gereksiz ilaç tüketiminin engellenmesine ilişkin ciddî 
bir önlemin alınmadığı, reçetesiz ilaç satımına göz yumulduğu, ilaç fiyatlarının denetlenmedi
ği görülür. 

Ülkemizde faaliyette bulunan 104 ilaç şirketinin ilk yüzde 20'sinin; 1990 yılında pazar paylan 
yüzde 83'e ulaşmıştır. 

1980 sonrasında uygulanan politikalarla, sağlık personeli ve özellikle hekimlerin sayısal 
bir artışı sağlansa da, bölgesel dağılımında dengesizlikler devam etmiştir. 

Aynı şekilde, sağlık personelinin niteliksel gelişimi, hekimlerin mezuniyet öncesi ve sonra
sı eğitim düzeylerinin ülke gereksinimleri ve bilimsel gerçekler doğrultusunda düzeltilmesi ko
nusunda ciddî çalışmalar yapılmamıştır. Bu dönemin temel niteliği olan baskı politikaları, ge
nelde olduğu gibi, hekimlerin ve sağlık personelinin demokratik örgütlenmelerine yönelik yap
tırım ve kısıtlamalar şeklinde uygulanmıştır. 

Türk Tabipler Birliğinin Yasası değiştirilerek, üye olma zorunluluğu kaldırılmış, faaliyet
lerine de değişik biçimlerde sınırlama ve denetim getirilmeye çalışılmış, örgütlenmeye yönelik 
girişimler, biyolojik ve psikolojik olarak baskı altına alınmıştır. 

1980 sonrasında ülkemizde uygulanan sağlık hizmetleri anlayışı ve yaklaşımının yarattığı 
olumsuz sonuçlar ve sorunlar daha da artırılabilir; ama, genel bir çerçeve içinde bile ortaya 
çıkan tablo, çağdaş sağlık hizmetlerinin düzeyinden ne derece uzak olduğumuzun bir gösterge
sidir. 

Sağlık hizmetlerindeki bu olumsuzlukları, ülkemizdeki siyasî ve ekonomik politikalardan 
ayrı ele almak mümkün değildir. Her türlü hak ve özgürlüğün baskılandığı bir dönemde, insan 
sağlığının ne önemi olabilir ki!.. Bırakın insan sağlığını, insan yaşamına gerekli değerin veril
mediği, yaşama hakkının dahi güvence altına alınmadığı bir süreçte, sağlığa gösterilen önem 
ve özenin daha fazla olmayacağı açıktır. 

Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde yaratılmak istenen ucuz ve niteliksiz işgücü cenne
tinin, insan emeğinin değersiz kılınmasının, toplumun büyük bir kesimine dayattığı görev, öz
veridir. 

Sayın arkadaşlarım, sağlıkta Türkiye'mizdeki temel anlayış, felaketten gelir sağlama nok
tasına gelmiştir. ANAP İktidarı döneminde artan enflasyon nedeniyle insanlarımızda oluşan 
beslenme bozukluğu, toplumda ruhsal ve bedensel hastalıklara yol açmış ve kâbus şeklinde 
geçen bu sekiz yıl ülke insanının büyük bir kısmını etkilemiş ve çok derin izler bırakmıştır. 
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Diğer kesimlerden istenen ve beklenen özveri, sağlıktan da istenmiştir. Sağlık alanında, 
bir yanda, toplumun, sağlığından yaptığı özveri, sağlık personeli ve hekimlerin ekonomik ve 
özlük haklarındaki gerileme; diğer yandan, tasarrufun yanı sıra, bu hizmetlerin ücretli ve pa
halı hale gelmesinden elde edilen kaynaklar, ilaç ve tıbbî teknoloji şirketlerine sağlanan teşvik
lerle artan kârlar, yaşadığımız dönemin temel çelişkisidir. 

Aslında, bu süreci ve sonuçlarını, dünyadan soyutlanmış bir biçimde yalnızca ülkemizde 
yaşanan gerçekler olarak algılamamak gerekir. Az gelişmiş bir çok ülkede, sağlık hizmetleri 
açısından, bizimle ortak sorunlar paylaşılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizler SHP'li olarak, sağlık politikamızı çağdaş bir 
perspektifte ele alarak, soruna, sadece tedavi edici sağlık hizmetleri açısından yaklaşamayız. 
Sağlığı, beslenme, çevre, ekonomi ve kültüre kadar uzanan birçok etmenin oluşturduğunu bi
lir, sağlık sorunlarının çözümünün de ekonomik ve kültürel kalkınmanın temelinde yattığına 
inanır; koruyucu hekimliğin yurt düzeyinde dengeli bir şekilde dağılmasının gerekliliğine, sağ
lığın temel ve vazgeçilmez insan haklarından biri olduğuna, sağlık hizmetlerinde amacın, hiç
bir surette, kâr olmadığına, gündelik kazanımları ve çıkarları, köşe dönmeyi temel amaç hali
ne getiren, bireysel ve toplumsal bir bilinci ve bu bilincin sağlık alanındaki yansımalarını göz 
önüne almadan sağlık hizmetlerinde olumlu bir değişimin olmayacağına yürekten inanmakta
yız. 

Peki, nasıl olmalı, ne yapmalıyız?.. Türkiye'de çeşitli toplumsal sınıf ve katmanların gelir 
ve yaşam düzeyleri arasındaki farklılıkları derinleştiren ve tüm kesimler üzerinde standart bir 
sağlık hizmeti uygulamasını engelleyen ekonomik politikalar terk edilmelidir. 

Tüm halkı kapsayan bir sosyal güvenlik sistemi geliştirilecek, bu sistem kamu kaynakla
rından beslenecek ve toplumun demokratik denetimine açık olacaktır. 

Sağlık hizmetlerinin planlanmasından uygulanmasına, yürütülmesinden değerlendirilme
sine kadar her aşamada halkın ve sağlık çalışanlarının katılım ve denetimine açık bir ulusal 
sağlık sistemi kurulacaktır. 

Sağlık Bakanlığı dışındaki bakanlık^e kamu kuruluşlarınca verilen sağlık hizmetleri, özel
likle yataklı sağlık hizmetleri vermekten vazgeçilecek, sağlık hizmetleri bir çatı altında topla
narak, içinde bulunduğu karmaşadan kurtarılacaktır. 

çıkan 

Sağlık hizmetlerinde merkeziyetçi 
melidir. ti yönetimleri ve yerel yönetimlejr, 
dir. 

Sağlık hizmetleriyle ilgili 100 dolayıjıda 
önemli bir bölümü kırk, elli yıl öncesi 
celleştirilmesi gerekmektedir. 

1987 yılında çıkartılan Sağlık Hizmetleri 
Evde ve ayakta verilen tedavi hizmetleriyle, 

birimlerin, yani sağlık ocaklarının, etkili 
kir. Zira, sağlık ocaklarındaki hizmetler 
lemez. -

Sağlık Bakanlığı yapısı dışında, öze(k 
görevleri, danışmanlık, araştırıcılık ve 

Ülkemizde eksiği görülen sağlık yöheticis 

planlama ve yönetim yerine, yerleşme ilkesi benimsen-
, sağlık hizmetlerinde etkili bir konuma getirilmeli-

yasa, tüzük ve yönetmelik mevcut olup, bunların 
yasalardır. Bunların acilen sadeleştirilerek, gün-

Temel Kanunu yürürlükten kaldırılmalıdır. 
, koruyucu Hizmetlerin bir arada sunulduğu 

bir şekilde, teknik bir kadro olarak işletilmesi gere-
iştirilmeden, hastane hizmetleri verimli duruma ge-gel 

bir halk sağlığı enstitüsü kurulmalı; bu enstitünün 
personel eğitimi olmalıdır. 

i yetiştirmek amacıyla, halk sağlığı uzmanlığı 
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desteklenmeli, geliştirilmeli; özellikle il sağlık yöneticileri, halk sağlığı uzmanları arasından se
çilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde sağlık yöneticileri seçilirken o kadar partizanca davra-
nılmıştır ki, özellikle ANAP iktidarı döneminde, sağlıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan; ama 
belli bir siyasî görüşün mensupları olanlar, sağlık yöneticisi olarak atanmıştır, örneğin, birçok 
öğretmen, Sayın Halil Şıvgın'ın bakanlığı döneminde, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu mezunla
rına rağmen, hastane müdürü veya başka kademe yöneticisi olmuşlardır. Hatta, Sağlık Bakanı 
seçiminde bile, sağlıktan anlayan, halkımızın sağlık sorunlarını bilen kişiler seçilmemiştir; 

Ben bir sağlıkçı olarak utanarak ifade etmeliyim ki, geçmiş dönemlerde bir sağlık bakanı 
-ismi önemli değil- basın toplantısında "enfeksiyon" kelimesini söyleyememiş, yerine 
"konfeksiyon" diyecek kadar bilgisizce demeçler verebilmiştir. 

Seçilen bir kısım balcaniar, partisinin uyguladığı ekonomik politikalar gereği, Sağlık Ba
kanlığının, halkımızın sağlık sorunlarına çözüm bulması gerektiğini unutmuş -buna, unutmuş 
da denemez- sağlık konusunda son derece bilgisiz, tahsili gereği, adlî tıbbın dışında sağlıkla 
hiç ilgilenmemiş, herhangi bir hastası yoksa veya hastalanmamışsa "tıp" kelimesiyle hiç karşı
laşmamış bakanlarımızın, birtakım kişilere çeşitli ihale yolsuzluklarıyla köşe döndüren -ki, am
bulans yolsuzluğu gibi- yerli ve yabancı ilaç firmalarına tıbbî malzeme satan ve pazarlayan; 
firmalara, halkımızın sağlığı için harcaması gereken Sağlık Bakanlığı bütçesini sunan bakanla
rımızın yönettiği sağlık teşkilatının ve Bakanlığımızın durumu ortada... 

Değerli arkadaşlarım, işte, Sağlık Bakanlığı bu gibi bakanlara emanet edilmiştir. 
Sağlık hizmeti, bir ekip işi olduğundan, hizmetin diğer kesimlerinin de, nitel ve nicel ola

rak yeterli olmasına azamî özen gösterilecektir. Devlet bütçesinden sağlığa ayrılan kamu payı 
artırılacak; fonlar, genel bütçeyle birleştirilerek, demokratik denetime açık olacaktır. 

Çalışma ve yaşam koşullan iyileştirilecek, sağlık çalışanlarının katılım ve örgütlenmesi önün
deki engeller kaldırılacak, bütün memurlara ve sağlık personeline, grevli, toplu sözleşmeli sen
dikal haklar tanınacak, daha da önemlisi, toplumun, sağlıkla ilgili çıkarlarına ve sorunlarına 
yabancı ve ilgisiz kalınmayacaktır. Aksi halde, ilgisizlikle birlikte, yapılan girişimler ve sağlık 
haklarımız bir kaos içerisinde kaybolur gider. -

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; onun için, üstüne basarak söylüyorum, sağlık, bir in
sanlık hakkıdır. Diğer haklarımıza sahip çıkmamız gerektiği gibi, sağlık konusundaki hakları
mıza da, ödün vermeden sahip çıkmalıyız. Hükümet Protokolünde yer alan, "yeşil kart" uy
gulaması, genel sağlık sigortasının aşamalı olarak uygulanmasının başlangıcıdır, ödeme im
kânı olmayan vatandaşların sigorta primleri devlet tarafından karşılanarak, bu insanların ba
kım ve tedavilerinin yapılmasını amaçlamaktadır. 

Konuşmamı bitirirken, beni sabırla dinlediğiniz için, hepinize teşekkür ederim. 
Tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, Sağlık Bakanlığı bütçemizin, ülkemiz in

sanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yükselen. 
Sayın milletvekilleri, söz sırası, Refah Partisi Grubu adına Konya Milletvekili Sayın Mus

tafa Ünaldı'da. 
Buyurun Sayın Ünaldı. 

— 467 — 



T.B.M.M. B : 55 19 . 3 . 1992 O : 4 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Sağlık Bakanlığı bütçesi dolayısıyla sunacağım görüşlerden önce, hepinizi, Grubum ve şah
sım adına saygıyla selamlıyorum. 

Önce, bütün felaketlerde ve Karabağ'da canlarını veren kardeşlerimize Cenabı Hak'tan 
rahmet, yaralılara şifalar niyazıyla, milletimize başsağlığı diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sağlıklı yaşamak, insanların doğuştan kazandıkları 
bir haktır; Cenabı Hak'kın insanlara verdiği nimetlerin en değerlilerindendir. Anayasa da bu
nu garanti etmek istemektedir; ama ne var ki, bu ülke insanları bu haktan yeterince yararlana
mamaktadırlar. Halbuki, devlet bunun için vardır; insanlara, insan haklarına, insanca yaşama 
haklarına sahip olarak yaşama imkânlarını sağlamak için vardır. Devlet.insanına sıcak bir yu
va, sıcak bir çorba, ağrısız bir baş, sıkıntısız, stressiz bir hayatı verebiliyorsa devlettir. Bundan 
dolayıdır ki, halkımız, "devlet" kelimesini "saadet" anlamında kullanmaktadır. 

Devletin bu görevini Sağlık Bakanlığı üstlenmiş görünmektedir; ama tek başına böyle bü
yük bir görevi yürütmesi hemen hemen mümkün değildir; hele Dünya Sağlık Teşkilatının 
"sağlık" tarifi göz önüne alınırsa, sağlık, tamamen devlete bağlıdır. 

Ne diyor bu tarif? Sağlık, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Yani, 
kişi, bedenî yapısı olarak tam bir iyilik halinde değilse, sağlıklı değildir; yani, kişi, ruhî varlı
ğıyla tam bir iyilik halinde değilse, huzur içinde değilse, sağlıklı değildir; yani, kişi, sosyal yön
den, daha doğrusu ekonomisiyle, çevresiyle tam bir iyilik halinde değilse, sağlıklı değildir. 

Şimdi, bu ölçüler içinde ülkemiz insanının, milletimizin sağlıklı olduğunu söyleyebilir mi
yiz?.. Başka zamanlarda yanılıp bunu söylesek bile, bugünlerde, şu bütçe görüşmeleri dolayı
sıyla, zihinlerimizi işgal eden şu bütçe ve şu Hükümet dolayısıyla bunu söylemek mümkün de
ğildir. 

Geneliyle, bu bütçe, ülkemiz için dar gelen bir bütçedir; milletin çektiği ekonomik sıkıntı
lara çare olamayacak, bu sıkıntıları daha da büyütecektir. Memlekette işsizlik ve onun oluştur
duğu ıstırap korkunç boyutlara ulaşmaktadır. Yıllar yılı diz çökmüş, dirsek çürütmüş, nice üni
versite mezunu gencimiz, geçici statüde de olsa, asgarî ücretle bir iş bulmak için kıvranıyorsa, 
bu durumu izah etmek için fazla çene yormaya gerek yoktur. 

tşi olanlar da, enflasyon ve pahalılığın karşısında geçim sıkıntısı çekmektedirler. Bunun 
çaresi, yeni iş sahaları açmak ve üretimi artırmaktır. Bu bütçede bunu görmek ve bu bütçenin 
sahibi Hükümetten bunu beklemek mümkün değildir. 

Katma bütçe dahil, 240 trilyonluk bir hacme sahip bu bütçenin 100 trilyonu, personel ve 
cari giderlere, 110 küsur trilyonu transfer ödeneklerine ayrılır ve 50 trilyondan fazla açık umu-
lursa, sonuç olarak, bu bütçeden ve bu bütçenin sahibi Hükümetten, iş sahası açacak, üretimi 
artıracak bir faaliyet beklenebilir mi? 

Bu Hükümet, dertlerini çözmek için peşine düşürdüğü halkımız tarafından teşhis edilmiş
tir. Elhâsıl, insanımız, sosyal yönden, değil tam bir iyilik, orta halli bir iyilik halinde bile değil
dir; işsizliğin, fukaralığın, yokluğun ve pahalılığın altında ezilmektedir. Sefaletle sağlık bir arada 
olabilir mi?! 

Elbette, son zamanlarda ülkemizde görülen felaketler de halkın strese girmesine sebep ol
muştur; ama, son günlerde ülkemiz çevresinde gelişen olaylar karşısında uygulanan dış politi
ka, milletimiz için büyük bir stres kaynağı olmaktadır. Bu durum, sabah burada Sayın Asil-
türk tarafından izah edildi. Milletimiz, bu stresini, meydanlarda yaptığı toplantılarla giderme
ye, içini boşaltmaya çalışmaktadır. 
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Kişinin, ruhen ve bedenen, iyiliğini etkileyen en önemli unsurlardan birisi de, çevredir. Çevre, 
yani insanın hayatı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortam, hava, su, toprak, bitkiler, hay
vanlar, mikroorganizmalar ve bir sürü yapay eşya ile besinlerden oluşur, tnsan sağlığını bu çev
reden soyutlamak mümkün değildir. Halbuki, çevremiz o kadar sağlıksız ki, neresinden tutsa
nız elinizde kalır. Toz, toprak ve gübre yığınları içindeki köy sokakları ve içinde oynayan yav
rularımızın durumları, fabrika artıkları, baca ve eksoz atıklarına teslim olmuş şehirlerimiz, 
iş güvenliği ve işçi sağlığı sağlanamamış veya yetersiz bırakılmış iş alanlarımız, üzücü tablolar 
oluşturmaktadırlar. 

Çevreyi, dolayısıyla sağlığı ilgilendiren çok sayıda acı tabloyu örneklemek mümkündür; 
ancak, zaman sınırlı, inşallah bunları Çevre Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde dile getireceğiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık hizmetleri, para verene ve parası olana değil, 
ihtiyacı olan herkese sunulması gereken bir hizmettir; hem, bir ferdi bile dışarıda bırakılma
dan bütün millete açık olması gereken bir hizmettir. Bu, insan olmanın gereğidir, anayasanın 
gereğidir, devlet olmanın gereğidir. 

Yarınlarımızı emanet edeceğimiz yavrularımızın, doğacak çocukların sağlık hizmetlerinin 
parasını kim ödeyecektir? Yoksa, bunların sağlık hizmetine ihtiyacı yok mudur? Vardır, hem 
de en önemli sağlık hizmetlerinin bunlara yönelik olması gerekir. Bunlara verilecek hizmet, 
daha çok, koruyucu hekimlik hizmetleridir. 

Bilindiği gibi, sağlık hizmetleri, "koruyucu hekimlik hizmetleri" ve "tedavi hizmetleri" 
diye iki ana kategoriye ayrılır. 

Tedavi hizmetlerine ihtiyacı olanların belki bunu ifade etmeleri ve istemeleri mümkündür 
de, koruyucu hekimlik hizmetlerine ihtiyacı olanların bunu telaffuz etme imkânları yoktur. 
tşte bunun içindir ki, koruyucu hekimlik hizmetlerini belirlemek ve vermek, bizzat devletin, 
dolayısıyla Sağlık Bakanlığının görevidir. 

Daha doğmamış çocukların yarınlarını planlamak ve korumak zorundayız. Hastalık ol
madan evvel sağlığın korunması anlamına gelen koruyucu hekimlik hizmetleri, hem insanî bir 
görev, hem Anayasa gereği, hem de ülke ekonomisi için zaruridir; çünkü, koruyucu hekimlik 
hizmetleri, tedavi hizmetlerine göre çok ucuz hizmetlerdir. Biraz evvel ifade ettiğim çevre me
selelerinin çözümü, bir çeşit koruyucu hekimlik hizmetidir. Bunun yanında, aşılamalar, besin
lerin imalat ve satışa sunuluşlarının kontrolü, iş güvenliği ve iş sağlığıyla ilgili tedbirler, alkol, 
sigara, fuhuş ve her türlü kötü alışkanlıklarla mücadele ve benzeri çalışmalar, koruyucu he
kimlik hizmetlerini oluştururlar. Ne var ki, bakanlığımız, özellikle son zamanlarda, koruyucu 
hekimlik hizmetlerine yeterince önem vermemektedir. Koruyucu hekimlik hizmeti sunan bi
rimlerin iş tanımlarının olmayışı, norm ve standart birliği olmayışı, hizmet etkinliğini azalt
maktadır. 

Koruyucu hekimlik hizmetlerinde önplanda yer alan Hıfzıssıhha Enstitüsü, Türkiye için, 
Pastör Enstitüsü seviyesinde bir yeri olan bu müessese, Sayın Sağlık Bakanı tarafından unutul
muş gibidir. 

Sayın Bakan, acaba, şimdiye kadar bu müesseseye uğrayıp, bir durum tespiti yapmış mıdır? 
Hıfzıssıhha Enstitüsü bakteriyel aşı ve serumlarla, kuduz aşısını üretir durumdayken, bu 

üretim durdurulmuş, her şey bir Fransız firmasına teslim edilmiştir. 
Uçak üreten bir Türkiye'nin bunu geliştirmesi sözkonusu iken, bu üretimi terk etmesinin 

bir benzeri de, Hıfzıssıhha Enstitüsünde yaşanmaktadır. Kazanılmış tecrübeler yozlaştırılmak-
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tadır, özellikle, içinde bulunduğumuz zaman diliminde, bu durum bir başka öneme sahiptir. 
Şimdi, Türkiye bir yandan sıcak harpler civarında bulunmakta, bir yandan da yeni Türk dev
letlerine ağabeylik pozisyonundadır. Bundan dolayı, Sağlık Bakanlığı, bu üretimler hakkında 
kısa zamanda doğru karar vermek durumundadır. ' • . , 

Hıfzıssıhha Enstitüsüne, hak ettiği önem verilmelidir. Bir ordinaryüs profesörün ismini 
taşıyan bir müessesenin, koruyucu sağlık hizmetlerinde önder olmuş bu müessesenin şimdi he
kim olmayan bir elemanın yönetimine terk edilmiş olması yanlıştır. Halbuki, bir lisan bilen 
ve en az 15 senelik tecrübesi olan bir uzman asgarî şarttır; bir profesör yönetiminde olması 
tercih edilmelidir. 

Bu arkadaşımızın özelliği, herhalde DYP'den milletvekili adayı olmuş olmasıdır! 74 halk 
sağlığı laboratuvarı ve kendi bünyesindeki sekiz kuruluşa yön vermek ve eğitim vermek duru
munda olan bu müessesenin, yani Hıfzıssıhha Enstitüsünün, yetkili ve yetenekli elemanlarla 
donatılması gerekmektedir, özellikle eğitim elemanlarıyla donatılmalıdır. 

Gıdalarımızın da, sağlığımızla çok yakın ilgisi vardır. Beslenme değeri yönünden değil -
elbette beslenme değeri yönünden de ilgisi vardır; ama, benim söylemek istediğim- muhtevala
rı bakımından bu konuda iyi bir kontrol yapıldığı kanaatinde değilim. 

Çevre kirlenmesine bağlı gıda kirlenmesi bir yana, vicdanların kirlenmesinden oluşan bo
zukluklar, daha bir önem kazanmaktadır. "Hormon" dîye isimlendirilen, birtakım meyve ve 
sebze büyütücülerinin aktivatör maddelerin insan sağlığına etkisi tam olarak ortaya konulma
mıştır; ama, bol miktarda ve aşırı dozlarla rasgele kullanılmaktadır. Koruyucu maddeler, boya 
maddeleri katılmış birtakım ürünlerin, sağlığa ne kadar uygun olduğunu ifade edecek bir mü
essese de yoktur. 

Birtakım kontrol müesseseleri vardır; yaptıkları işlerin sınırı ve yetki sınırları iyi belirlene
memiştir. Hıfzıssıhha laboratuvarlan, halk sağlığı Iaboratuvarları, Tarım ve Köyişleri Bakanlı
ğı laboratuvarları, veteriner fakülteleri laboratuvarlan, belediye laboratuvarlan arasında böy
le bir durum vardır. 

Gıda analizleri, gıdalar hakkında sorutabilecek hersoruya cevap verebilecek, yetki ve so
rumlulukları belli laboratuvarlar tarafından yapılmalıdır. 

Tıp eğitiminde bu konulara yer verilmemiştir; yeterli bir yer ayrılmalıdır. 
Alkol, bütün kötülüklerin anası, insan sağlığının hem bedenen hem ruhen tahripçisi, sağ

lığın bir numaralı düşmanıdır. Gerekli mücadele yapılmamaktadır veya yapılamamaktadır. Alkol 
tüketiminde dünya üçüncüsü olmanın, bizi derin derin düşündürmesi gerekir. Yanlış ve batıl 
bir Batılılaşma anlayışıyla, televizyon filmleri, alkol propagandası yapmaktadır/Bürokraside 
alkola karşı çıkanlar, idarî sıkıntı çekmektedirler. 

Yine, sigara hafife alınmaktadır, dünya bunu anladı; ama biz, hâlâ anlamamakta direti
yoruz. Sigara, çok yönlü zararları olan bir kötü alışkanlıktır; yalnız içenleri değil, toplumun 
büyük bir kesimini etkisi altına almaktadır; hatta tütün yetiştiren ve toplayan kadınlarda bü
yük rahatsızlıklar oluşturmaktadır. Evlerinde, annelerinin babalarının içtiği sigarayla duman 
altı olan masum çocuklara ne demeli!.. Bu konuda da ciddî tedbirlere ihtiyaç vardır. Zaten, 
alkol, sigara ve fuhuş gibi kötü alışkanlıklarla, kötü hallerle mücadeleyi Anayasa emretmektedir. 

Fuhuşa gelince : Her çeşit kötü alışkanlıklarla birlikte olan fuhuş ve cinsi sapıklıklar, bü
tün dünyayı tehdit eden bir felaket halindedir. Uyuşturucu ve AİDS'in meydana getirdiği 
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maddî ve manevî tahribatın ortaya çıkardığı bütçe afetinin altından, sömürgeci zengin Avrupa 
ülkeleri bile kalkamamaktadırlar. Şükretmemiz gerekir ki, inancımızdan kaynaklanan bir ko
ruma altındayız; fakat, bu tehlike bizim kapımıza da gelmiş dayanmıştır. Ciddî olarak değer
lendirmek ve ciddî tedbirler almak zorundayız. Bunların başında, fuhuşu önleyecek tedbirler 
almak ve aile hayatını teşvik etmek, aileyi korumak yer alır. Bu Hükümetin tutumu, bu konu
da iyi görünmemektedir; hele Sayın Bakanın, Plan ve Bütçe Komisyonunda söylediği şu ifade
ler... Bakın ne diyor Bakan : (Evvela kendi namusunu müdafaa ediyor) "Oradan, bir tek, isti
fa ederek, kendi iradesiyle (Bakırköy Akıl Hastanesini kastediyor) tertemiz ayrılan benim. Be
lediye başkanlığından ayrılmak da kolay değildir; hele Bakırköy gibi bir yerde çok zordur. Oradan 
da tertemiz ayrıldım; kimse bir şey konuşamıyor..." 

Tabiî, bunlar için tebrik ederim; ama, arkasından söyledikleri iyi değildir : "...Yolsuzluk 
yaptı diyemiyor, tembel diyemiyor, dürüst değil diyemiyor vesaire... Bu sefer de özel hayatınıza 

/ giriyor, 'çapkınlık yapıyor' diyor. 
Bırakın, insanın özel hayatıyla ilgilenmeyelim. Şunu öğrenelim insan olarak: Herkes, bey

niyle, düşüncesiyle, fikirleriyle hizmet eder. özel yaşantısını -adam evinde ne yapar, ne yapmaz-
bırakın kendisinde kalsın. O hayatını, hele politikada kullanmaya kalkmak... Bunlar çok çir
kin ve 1990'h yılların insanlarına, Türk insanına yakışmıyor" diyor; ama, hep taklit ettiğimiz, 
örnek aldığımız Batı'da, Amerika'da bu tip davranışlar ortaya çıkınca,öncelerinin siyasî hayatı 
son bulmuştur; hatta bizde de örnekleri vardır. 

AİDS konusunda da alınan veya alınacak tedbirler, hasta olduktan ve hastalık yayıldıktan 
sonra tespit edecek şekildedir. Fuhuşu ve her türlü yasak ilişkileri önleyici ve AİDS'in sınırlar
dan girişini engelleyici tedbirlere ihtiyaç vardır, 

Koruyucu hekimlikle alakalı bir örnek vereceğim : Konya Kadınhanı'nın Saçıkara Köyü 
içme suyuna Ilgın Şeker Fabrikası atıkları karışmaktadır. Tarım Bakanlığından, yazılı soruma 
cevap verilirken, durum kabul edilmekte; ancak, çözümün, Devlet Su tşlerince bulunması ge
rektiği ifade edilmektedir. 

Bu durum üzücüdür. Böyle bir durum tespit edilince, problem, Hükümet olarak ele alın
malı ve derhal çözülmelidir. 

Tedavi hizmetlerine gelince: Her ne kadar koruyucu hekimlik hizmetleri önplana alınma
sı gerekir ve alınmalıdır tezini savunuyorsak da, hasta olmuş, ıstırap çeken kişilere de, devlet 
acil olarak elini uzatmak mecburiyetindedir. Türkiye'de bu yönden de önemli problemler var
dır. Sağlık hizmetleri veren kuruluşlar arasında işbirliği ve işbölümünün sağlanamamış olma
sı, hizmetlerin etkinliğini azaltmaktadır. Sağlık kuruluşları arasında etkili bilgi ağı kurulama
mıştır; bu da, hizmetlerin, planlama, arz ve değerlendirmesini aksatmaktadır. Mevzuat müsait 
olduğu halde, tüm hizmetlerin birleştirilmesi, Sağlık Bakanlığı koordinasyonu ve yönetiminin 
sağlanması gerçekleştirilememiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, süreyi nasıl paylaştınız, öğrenebilir miyim? 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — 25 dakikaya 20 dakika olarak paylaştık. 
Türkiye'de bu yönden de önemli problemler vardır. Vatandaşa bu hizmeti verebilmek için 

araç gereç, ilaç ve cari harcamalar yetersizdir. Hasta sevk sistemi ve sevk zinciri yerleştirileme-
miştir. Nezle olan, en üst seviyedeki sağlık tesisine gitmek istemektedir. Tesis ve personel dağı
tımı dengeli ve formal değildir. Hemşire, ebe ve teknisyen açığı hâlâ önemini korumaktadır. 
Diş sağlığı konusunda, tedavi edici hizmetler yürütülmekte; fakat, koruyucu yöntemlere yer 
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verilmemektedir. Eczacılık hizmetleri dengeli olarak dağıtılamamıştır. Verilen hizmetin stan-
dardize edilmesi gerekmektedir. Eksiklikler, israflar ve sonuçta verimsizlikler vardır. Bu konu
larda bakanlık, politik değerlendirmeler yapmaktadır. Siyasî değerlendirme dolayısıyla çok yakın 
iki ilçeye hastane yapılıp, boş oturacak personel tayini yapıldığı halde, bazı bölgelerin de hiz
metten yoksun bırakıldığı görülmektedir. 

Sultanbeyli'de, 125 bin nüfusu barındıran bu yörede, halk, hastanesini kendi yapmış, çok
tan hazır bulundurduğu halde, hastane, bakanlığın sahiplenmesini beklemektedir. Uşak'ın tl-
yaslı Belediye Başkanı mektup üstüne mektup yollamaktadır. Belediye Başkanı Refah Parti
sinden seçildi diye, 3 binden fazla nüfusu olan bu beldede bir ebe bile bulundurulamamakta-
dır. Kahramanmaraş Hastanesi hazırdır ve açılmasriçin ilgi beklemektedir. Konya Sosyal Si
gortalar Doğumevinin, yeri itibariyle problemleri olduğunu biliyoruz. Bu hastanenin de yeni
den düzenlenmeye ihtiyacı vardır vebakanlığın ilgisini beklemektedir, örnekler çok ama za
man az. 

Değerli arkadaşlarım, sağlık personelinden kaynaklanan problemler de var. Başta hekim
ler olmak üzere, sağlık personelinin tümü çeşitli yönlerden maddî ve manevî olarak itibar eroz
yonuna uğramıştır, özellikle Sayın Evren başta olmak üzere, ihtilalcilerin bunda büyük rolü 
olmuştur. Bu durum, bu camiayı üzmektedir, özellikle hekimlik mesleği başta olmak üzere, 
sağlık personeline yeniden itibar kazandırılmasına ihtiyaç vardır, f htilal kalıntısı bu durum dü
zeltilmelidir. . . • • 

Sağlık teşkilatında çalışan idarî hizmetler personeline de, riski kadar bir ek ödeme yapıl
malıdır. 

Hekimlik mesleğinin itibar kazanmasına, hekimlik mesleği de katkıda bulunmalıdır. Bu
gün, hastane ve sağlık ocaklarında şefkat yetersizliği sözkonusudur. Aslında, bütün devlet dai
relerinde durum böyledir de; şefkate en fazla ihtiyaç duyulan sağlık teşkilatında bu durum da
ha da belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun sorumlusu, esas itibariyle hekimlerin bizzat 
kendileri değildir. Bunun sebebi, esas itibariyle, genel olarak, bir millî heyecan eksikliğidir. Bu 
millî heyecanı, millî eğitim vermelidir. İnsana değer veren, insana hizmet etmeyi ibadet telakki 
eden bir anlayış, bu millî heyecanı verecektir. Bizim millî eğitim sistemimizin, bu millî heyeca
nı verecek bir yapısı yoktur. Nasıl millî heyecan oluşabilir ki?.. İlkokula verdiğimiz masum yav
rularımız üniversiteyi bitirinceye kadar maddeci ve menfaatçi felsefelerle yetiştirilmektedir! Bu 
durum düzeltilmelidir. 

Beden rahatından önce vicdan rahatını arayan, insanî, ulvî, yüce değerleri kazandıran, 
bu yönden yüksek bir verim elde edecek bir eğitim sistemini gerçekleştirmek mecburiyetinde
yiz. Hekimlerin hizmet vermeleri sırasında, meslek haysiyetini zedeleyen tavır ve davranışlarını 
önleyecek tedbir ve kontrol sistemleri de geliştirilmelidir. Burada da çok acı örnekler vardır 
ve bu durum çoğunluğu teşkil eden dürüst hekimlerimizi üzmektedir. Sizlere bunlardan bir 
tanesini üzülerek, örnek olarak vermek istiyorum : Bir sigorta hastanesine, sabah erken saat
lerde doğum vakası geliyor. Doğum mütehassısı, "daha doğuma zaman var" diyerek hastayı 
geri çevirmek istiyor. Durumlarını bilen hasta sahipleri, ne edip edip, hastaneye girebilmek için 
çare arayarak hastane önünde öğleye kadar bekliyorlar, öğleye doğru, doğum yapacak hanı
mın babası hastaneye geliyor ^kendine göre, bu işi daha iyi bilen becerikli bir kişidir- doktora 
bir miktar para vermek gerektiğini öğrenir ve yolunu bulup, parayı verir. Hasta derhal ameli
yathaneye alınır ve doğum ameliyatla gerçekleştirilir. 
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Başlangıçta "daha zamanı var" diyen doktor, sonradan, "doğum on gün gecikmiş olarak 
gerçekleştirildi; eğer biraz daha gecikseydik, az daha iki candan olacaktık." diyor. Başlangıçta 
"daha günü var" diyen doktor, sonuçta bunu söyleyebiliyor! 

AHMET SAYIN (Burdur) — Doktor değil mi o?... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Bunu, hekimleri karalamak için söylemiyorum; bu

nu, bir hekim olarak ifade ediyorum. Hekimler böyle olaylardan iğreniyor, halk da şikâyet ediyor. 
Her toplumda, her kesimde, sizin mesleğiniz neyse, o meslekte de kötüler, namussuzlar vardır. 
(RP sıralarından alkışlar) önemli olan, bunları ekarte edebilmektir; edilemezse, hekimlik mesleği 
zarar görecektir. Sayın Bakandan özellikle bunu istirham ediyorum. 

Hastaların hekime ve hekimliğe itimadı, tedavinin verimliliğinde çok önemli bir faktör
dür, tersi, bir felakettir. Bakanlık merkez teşkilatı da güven vermeli, tecrübeli elemanlar görev 
almalıdır. Genç doktor Sayın Savaş'ın şimdi milleti denek olarak kullandığı iddia edilmekte
dir. - , 

Tıp eğitimi, hızlı açılan fakülteler dolayısıyla zayıflamıştır, seviye kaybına uğramıştır. Derhal 
telafi etme imkânları araştırılmalıdır. 

Tlbbî cihazların standardizasyonu, bakım onarım ve ikmal hizmetleri arzu edilen düzeyde 
değildir. Sıkıntıların çoğu, bu cihazlann yabancı kaynaklı oluşundandır. Bu nedenle, yerli imalata 
geçilmelidir. Bu konuda İspanya kadar olamamak cidden üzücüdür. 

Yeşil kart meselesine gelince... 
BAŞKAN — Sayın Ünaldı, 25 dakikanız doldu... Takdir, sizin efendim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Uygulama ile Sayın Demirel'in meydanlardaki vaatleri kesinlikle uyumlu değildir. Sosyal 

güvenlik kapsamında olmayan nüfusun sağlık hizmetlerinden yararlandırılmasına ilişkin so
runlar devam etmektedir. Sosyal güvenlik kapsamında olanlara da kaliteli bir hizmet sunula
mamıştır. Yeşil kart, karşılıksız çek olarak çıkmıştır. Hastane koridorlarında, doktorlardan hizmet 
isteyen vatandaşların aldıkları cevaplar, "boş laf onlar, ne ile yapacağız" gibi sözlerdir. Şimdi 
sık sık söylenen bir söz var: Hastalar rehin kalmaktan kurtarıldı. Şimdi hastalar rehin kalmı
yorlar; ama, sokakta kalıyorlar. Rehin kalan hasta tedavi olmuş, taburcu olmak durumunda 
olan hastadır; sokakta kalan hasta, tedavi olamayan hastadır. 

Devletin en zor işi, sağlık probleminin hallidir ve en çok ödenek ayırımını gerektiren bir 
hizmettir. Devlet̂  ciddiyet ve inanırlık gerektirir; devlete ciddiyet ve inanılırlık sağlanmalıdır. 
Sayın Bakan, 370 trilyon olduğunu söylüyor. Bu, beklenen'hizmetle boy ölçüşebilecek bir ra
kam değildir, cüce bile değildir. Arkadan takviye gelecek deniyor; nereden?.. îşte bütçe, işte 
Hükümet!.. Beklenen hizmetlerin çoğu büyük masraflı hizmetlerdir. Küçük masrafları vatan
daş, koyununu, ineğini satarak karşılamaya çalışmaktadır; ama, büyük masrafların hakkın
dan gelmek zor. Tomografiler, diyalizler, böbrek nakilleri, karaciğer nakilleri, ilik nakilleri gi
bi hizmetler sokakta kalmaktadır. Bir yandan kocakarı ilaçlarına karşı olduğumuzu söylüyo
ruz, bir yandan da hastalar bunlara teslim ediliyor. Uzun zaman sonralara verilen randevular 
ise, yürekler acısıdır. 

Sağlık Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içindeki yeri: 1960 yılı hariç, geçmiş yıllara göre 
büyüme vardır; ama, kötü emsal olmaz ki. Bundan evvelkijere iyi diyemiyoruz ki, buna da 
iyi diyelim. 
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Millet eskilerden şikâyetçi olduğu, Demirel de vaatlerde bulunduğu için, Sayın Demirel'in 
vaatlerine kanan millet, iktidarı değiştirmiştir. Bu hizmet alanıyla, belediye sağlık hizmetlerin
den memnun olan yoktur. 

BAŞKAN — Muhterem Ünaldi... Muhterem Ünaldı... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Tamam, bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Zati âliniz 25 dakika dediniz, 28 dakika oldu. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Toparlarsınız, sararsınız, sarmalarsınız, ben hiç itiraz etmem; ama, kullan

dığınız süre, diğer değerli sözcünüzün süresinden düşer. Ben ona da itiraz etmem; ama, aşağı
dan arkadaşlar itiraz ediyorlar. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Konuşsun, konuşsun. 
BAŞKAN — Onlar da kendilerine olduğu zaman esniyorlar da, böyle olunca... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Sayın Başkan, bu kürsüye gelince, nedense Refah Par

tisinin saatleri çok dakik oluyor. Sabahtan beri... 
BAŞKAN — Şimdi efendim, bakın, ben bir şey söyleyeyim. Hep bana kızıyorsunuz... 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla)—Kızmıyorum, sadece adil olun diyorum. 
BAŞKAN — Ama bir yanlış alışkanlık var. Başkan, saygıyla, toparlayın dediği zaman, 

bu, şaka kabul ediliyor... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Şimdiye kadar bitirirdim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — ... ve usulen toparlarım diyor, sarıp saçmaya devam ediyor. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bunu bir ciddiyet çizgisine oturtalım ve birbirimizi kırmayalım. Yoksa, ben, 

sabaha kadar otururum, bizim evden iyi burası! 
Lütfen... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Gelişmiş ülkeler, altyapılarını tamamlamış olarak, gayri safi millî hâsıladan yüzde 8 ilâ 

12 arasında bir pay ayırırken, bizim -altyapımız da tamam değilken- yüzde 1,34'lük bir oranla 
övünmemiz doğru değildir. Tabiî, bu övünmenin temeli, kötüyü, yani bundan evvelki yılları 
örnek almaya dayanmaktadır. 

Sağlık harcamaları, yalnız gider hanesine yazılırsa yanlış olur. En önemli kaynak insan
dır, insan sağlıklı olursa üretken olur, kaynak üretir. Sırf, bu kaynak oluşundan dolayı, Al
manlar, bizim insanımızla, bizim, kendi insanımızla ilgilendiğimizin çok üstünde ilgilenmek
tedirler. Bizde, kadın doktor isteyen kadın hastalar horlanmaktadır, hakaret görmektedir. Al
manlar, bu tip hastalara şefkatle muamele yapmaktadırlar. 

Burada, bir hususu daha belirtmek istiyorum. 200 senedir Batılıların yönlendirmelerin
den hep zarar gördük. Bakanlıkta, büyük masraflarla yapılan master plan, Türk araştırıcılar 
tarafından yapılıyor; İngilizler yazıp, parayı alıyorlar! Dünya Bankasından sağlık kredisi alı
yoruz, bankada bu işleri takip eden personel bir Rumdur -Rumlar bizi çok sevdiklerine(î) gö
re, bu işlemler nasıl yapılıyor merak ediyorum. 

Son olarak şunu ifade etmek isterim; Sağlık hizmetlerini yalnız Sağlık Bakanlığının yü
rütmesi mümkün değildir; Sağlık, Çevre, Tarım ve Köyişleri, Bayındırlık ve tskân ve Çalışma 
bakanlıkları ile belediyeler arasında bir koordinasyona şiddetle ihtiyaç vardır. 

Sağlık Bakanlığı bütçesi ve sağlık hizmetleriyle ilgili konulan, birçoğunu atlayarak, özetle 
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ifade etmeye çalıştım. Devletimizin ve Bakanlığın, sağlıklı bir bütçeye, milletimizin de tarifine 
uygun, yani bedenen, ruhen, sosyal olarak tam bir iyilik içinde sağlığa ve mutluluğa kavuşma
sını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, hepinize kendim ve Grubum adına saygılar sunuyorum. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
Refah Partisi Grubu adına, Tokat Milletvekili Sayın Fevzi tnceöz, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA AHMET FEVZt INCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, muhterem mil

letvekilleri; önce Yüce Heyetinizi şahsım ve Refah Partisi Grubum adına saygılarımla selamlı
yorum. 

Hani bir söz vardır, "bir dokun, bin ah işit kâse-i fağfurdan" diye; işte, sağlık da öyle, 
bir dokunuyorsunuz binlerce sorun çıkıyor, ses geliyor. Neden mi; bütün gelişmeler, bütün gay
retlerimiz, sağlıklı yaşamamız için değil midir? 

Cihan İmparatoru unvanını alan Kanunî Sultan Süleyman'a ait şu beyti okumadan geçe
meyeceğim: 

"Halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi, , 
Olmaya devlet, cihanda, bir nefes sıhhat gibi." 
Bu sözleri,söyleyen Büyük Sultanın, nefes darlığı hastalığında, "biraz rahat nefesi, cihan 

imparatorluğuna tercih ederim" sözünde buluruz işin esprisini. 
Bu perspektifle, biz de, bu sınırlı zamanda, bazı hususlara sadece, temas etme zaruretin-

deyiz. , 

Sorunları saymaya, doğumdan başlayalım isterseniz. Anne ve bebek ölümlerinde, dünya
da, ilk sıralarda yer alan Türkiye'de, sağlığa ayrılan para, ancak Asya ve Afrika ülkeleri seviye
sindedir. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNİCEF'in verilerine göre, Türkiye'de 
doğan her bin bebekten, 60'ı, 1 yaşına gelmeden ölüyor. 5 yaşma gelmeden hayatını kaybeden 
çocuk oranı ise, binde 78'dir. Bu oran, gelişmiş ülkelerde, binde 15'lerin çok altındadır. 

Maalesef sağlıkta, bütçe fakiriyiz; Almanya'da sağlığa, genel bütçenin yüzde 18.3'ü ayrıl
maktadır, bu miktar 60 milyar dolardır. Bu oranı, Türkiye'deki oranla kıyaslayıp -yüzde 5'ler 
civarında ayrılan payla, buna tekabül eden miktarla, bu ülkelerdeki sağlık standardını sağla
ma iddialarınız mevcut- biraz gerçekçi olalım ve adımlarımızı ona göre atalım lütfen. Millet, -
ne yaptığınızı ve ne yapacağınızı görecektir. 

"Yeşil kart" için 10 trilyon gereklidir. Bunu finanse edebilir misiniz? Evet, sembolik ola
rak matbaada bastırdıklarınızı halka dağıtmakla meseleyi hallederiz sanıyorsunuz. Zaten, bu 
dünyanın başına da Yahudi'nin, emperyalistlerin sömürü aracı olan yeşil dolarlar bela olmu
yor mu? Bizim gibi ülkeleri bu yeşil kâğıtlarla sömürüyorlar. 

' 'Ne ilgisi var?' * diyeceksiniz. Geldik geleli, ne zaman sağlık sorunu dile getirilse, önümü
ze, "yeşil kart, yeşil kart" diye çıkılıyor; işte biz de, bu sömürüden bahsediyoruz. 

Rakamlara bakın, sağlık hizmetlerine bütçeden ayrılan oran Kenya'da yüzde 7, Zimbab-
ve'de yüzde 8, Dominik Cumhuriyetlerinde yüzde 12, bizde ise, yüzde 4.9. Tekrar soruyorum; 
Bununla ne yapacaksınız? 

Tekrar etmekte fayda mülahaza ediyorum: Sağlık hizmeti, sadece Sağlık Bakanının soru
nu değildir. Sağlık bakanları, bakanlık makamına gelir gelmez, hemen hastaneleri denetlerler, 
gece baskınlan yaparlar, baskından bir kaç fotoğraf gazetelerde çıkarıldıktan sonra, tabiî, kontrol 

- de, gösteriler de biter!... 
Sayın Bakan, geçmiş bakanlardan bu geleneksel şovda bir adım daha ileri gitmiştir!. 
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Sayın Bakanın o dönemlerde gazetelerde çıkan bir tehdidini de hatırlatmak istiyorum; diyor 
ki; "Birkaç uyarıdan sonra, eğer hastane, istenilen seviyeye ulaşmazsa, o hastaneyi kapatırım." 

. Sayın Bakanımız, hâlâ belediye başkanlığı döneminde takılıp kaldığı bu düşüncesiyle, ce
zalandırılanın kimin olacağını sanıyor? Doktor mu, yönetici mi, yoksa sokakta kalan hasta mı?... 

Sayın Bakan, dikkatinizi çekerim, hastaneler, kebapçı yahut da lahmacuncu dükkânı de
ğildir. 

Hekimlerin ve sağlık personelinin atanmalarındaki esasların yeniden belirlenmesi, denge
li ve adil bir dağılım için gerekli düzenlemelerin bir an evvel yapılması gerekmektedir. Hasta
nelerde hizmetlerin verilmesi esnasındaki olumsuzlukların pek çok sebepleri de malumlarınız
dır. Bunların düzeltilmesi için gerekli değişikliklerin acilen yapılması gerekmektedir. Bir örnek 
verecek olursak: Hasta bir devlet memurunun hastaneye müracaatında çektiği imza koşuştur
masının sıkıntısını, ancak bu sıkıntıyı çeken memur bilir. Baştabibin imzası için saatlerce bek
letildiği ortamı sizler de biliyorsunuz. 

Hem baştabip, hem de hasta yönünden bu yükün hafifletilmesi için, bir an önce girişimde 
bulunulmalıdır. Baştabiplik yapmış bir arkadaşınız olarak, tek bir örneğini verdiğim böylesi 
bürokratik yüklerin bir an önce kaldırılması gerektiği kanaatindeyim. 

Zaman kısa olduğu için konuları başlıklar halinde sunuyorum. 
Bölge hastaneleri uygulamasına bir an evvel geçilmesi gerekiyor demiştim. Tıp fakülteleri 

hastaneleri, bu şekilde düzenlemelerle halkımızın istifadesine arz edilebilir. Hastane ücretleri
nin de devlet hastaneleri seviyesine getirilmesiyle, çifte standart uygulamaları giderilmiş olur. 

Geçmiş dönemlerde, milletimizin özelliklerine yakışmayan bazı üzücü tabloların Sağlık 
Bakanlığı tarafından, bu Hükümet döneminde yaşatılmayacağı vaatleri var. Bilindiği gibi, has
tanelerde rehin kalma olaylarını, cenazelerin verilmemesi örneklerini kast ediyorum. Bunların 
takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. 

Sosyal refahı amaçlayan bir devlette hedef, sağlık hizmetlerinin, önleyici ve tedavi edici 
tababetin tüm vatandaşlara, adil ve yeterli ölçüde götürülmesidir. Kişilerin, beşikten mezara 
kadar sağlık ve sosyal güvenceleri sağlanmalıdır. Sağlık ve sosyal yardım konularında, şu mü
lahazaların dışında kalmamız gerekiyor: Sağlık kutsaldır, ticarî meta aracı yapılmamalıdır. 

Bu esas üzerinde, zaman içinde, bu yöne doğru atılımları beklemekteyiz. 
Diğer bir husus; Kurs görmüş bir pratisyen hekime kürtaj yaptırmak gibi, anne için haya

tî, çocuk için cinaî bir uygulamaya bir an evvel son verilmesi lazımdır. 
Dış güdümün telkinleriyle, millîlik özelliklerinden uzak, "aile planlaması" adı altındaki 

çağdışı, gayri tıbbî, gayri insanî bu uygulamaların, siyonist emellerin bir uzantısı olduğu ger
çeğini, fazla gecikmeden, sizin de anlamanızı istirham ediyoruz. 

Genel sağlık sigortasından bahsedilmekte olup, bu konuda, hemen hemen herkes hemfi
kirdir; yalnız, bir endişemizi dile getirmek istiyorum: Bağ-Kur örneği gözlerimizin önündedir 
ve bu insanlarımıza yeterli sağlık hizmeti verildiğini iddia etmek mümkün değildir; bunu sizler 
de takdir ediyorsunuz. Hiçbir sağlık güvencesi olmayaninsanlarımızdan, "genel sağlık sigor
tası primi" adıyla prim toplayıp, vaat edilen sağlık hizmetini veremezseniz, Bağ-Kur primle
rinde olduğu gibi, bu primleri bir daha zor toplarsınız. 

Bağ-Kur'daki hazin tablonun, bu fakir vatandaşlarımıza yaşatılmasından endişemiz var
dır. Diğer bir endişemiz de, toplanan bu primlerin, yeteri kadar değerlendirilmeyip, yine hol
dinglere kredi kaynağı olacağındandır. 
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Sayın Bakan, onun için, sık sık tekrarladığım bir sözü buradan da ifade etmek istiyorum: 
Sağlık politikası sadece sizin değil, Hükümetin politikasıdır. Sağlık Bakanlığı, bugünkü konu
muyla maalesef, yıllardan beri hastaneleri idare eden bir genel müdürlük seviyesinden öteye 
gidememiştir; bu gidişle de gidememesinden endişe ediyoruz. 

Bir benzetme yapacağım: Ülkemizi bir yola, bu yolda seyreden araçları da insanlarımıza 
benzetirsek; siz, bu yolun sonundaki tamirci dükkanı konumundasınız. Yol bozuk olunca, ta
bii ki, yolun sonundaki siz tamirciye çok iş düşecektir. Esas olan, bu yolun sağlam, güvenilir 
özelliklerde olmasıdır. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Doğru Yol Partisi gibi. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Bu da, koruyucu hekimlik olarak vasıflandırıla-

bilinir. Koruyucu hekimlik mevzuunda da gerekli girişimlerde bulunacağınızı vaat ediyorsu
nuz; bunun da takipçisi olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir konu olarak belirteyim ki, yeni bir sağlık sistemi oluştur
manın arifesindeyiz. Ben, tıptaki bir kaideyi hatırlatmak istiyorum: "Hastalık yok, hasta vardır" 
sözünü bu alana da uygulayalım. 

Oluşturulacak sistem için, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler örnek alınmak isten
mektedir. Daha önce de söylediğim gibi, ülkemizin ekonomik ve sosyal şartlarına göre bir mo
del ortaya çıkarılmalıdır, önümüzdeki Sağlık Sorunları Kongresinden inşallah bu doğrultuda 
neticeler çıkar. Yoksa, ideali, güzeli söylemek çok kolaydır; ama yapılabilir ve uygulanabilirleri 
ortaya koymak gerekir. 

Sayın Başkan, 5 dakikam kaldığı zaman ikaz ederseniz memnun olurum. 
BAŞKAN — Efendim, 3 dakikanız var. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Öyle mi efendim? 
BAŞKAN — Evet. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Benim hesabıma göre 3 dakikadan fazla sürem 

olması lazım. 
BAŞKAN — Efendim, hakkı âliniz var, biz, saat tutmayı bir türlü öğrenemedik(î) 

AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Estağfurullah efendim, estağfurullah... Maka
mınıza saygımız var efendim, teşekkür ederim. 

Ben, sorun çıkarmamak için kalan zamanımı öğrenmek istemiştim; çünkü, konuşmamda 
çok önemli kısımlar vardı. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, davranışınız nazikâne, bizim de muamelemiz adilane. 
(ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Devam buyurun. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Devamla) — Efendim, ilaç konusuna da biraz değinmek isti

yorum. Maalesef, ilaç alanında muazzam bir başıbozukluk mevcuttur. Özellikle, yabancı fir
maların çıkarlarına yönelik uygulamalar çoktur; bu firmalar, kendi insaflarına göre imal et
tikleri ilaçların fiyat listesini hazırlamakta, Bakanlıkça bu fiyatlar onaylanmakta, âdeta bir trafik 
polisi gibi, gelene, "geç" denilmektedir. 

Zamanım kısıtlı olduğu için misallerini veremeyeceğim bu konunun da acilen düzeltilme
sini istirham ediyorum. 

İlaçlardaki kalite kontrolünün yeterli seviyede olmadığını belirterek, vatandaşlarımızın kobay 
olmaktan ne zaman kurtulacağını soruyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da ya
saklanan ilaçların hâlâ bizde kullanılmakta olduğunu arz ediyorum. 
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Sağlığın siyaset aracı olarak kullanılmaması gerektiği fikrine katılıyorum ve insanın, bi
zim insanımız olduğunu ve insanî konularda elbirliği içerisinde çalışmamız gerektiğini tekrar 
belirtiyorum. 

Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın Bakanın beni desteklediği bir konuyu burada 
tekrar etmekten geri kalamayacağım: Davul-tokmak örneğinde olduğu gibi, SSK, Bağ-Kur ve 
devlet hastanelerindeki dağınıklığın giderilmesi konusuna kendileri de katılıyorlar. 

Hükümetler, malumu âliniz, geçicidir; devamlı olan, devlettir. Politik mülahazaların öte
sinde, biz, insanımıza-insan faktörü söz konusu olduğu için- her şeyi bir tarafa bırakıp, en iyi 
şekilde yaralarını saracak, ıstıraplarını dindirecek gayretler içinde olmamız gerektiğini ben de 
hatırlatıyorum. 

Bu arada, Hükümete kısa kısa bazı tavsiyelerimiz var; birkaç cümleyle onları izah ederek 
konuşmamı bitirmek istiyorum. 

Ekonomiyi, enflasyonu düzeltmezseniz -İstediğiniz kadar konuşalım- bir şey yapamazsı
nız. Vahşi kapitalizmin kötü neticelerinden birisi de, sağlık sorunlarıdır. Ekonominin mikrobu 
olan faizle uğraşmazsanız, biz, daha çok, sağlık politikaları üretiriz(!) Hastanın ateşini sadece" 
novaljin ve aspirinle değil, bunu antibiyotikle düşürmenizi tavsiye ediyorum. Son dokuz yıl 
içinde sağlık hizmetlerinde yapılan zamların da çok yüksek olduğunu; bilhassa bunun, ANAP 
döneminde zirveye ulaştığını belirteyim. Hükümetin aynı yanlışı devam ettirmemesini temenni 
ediyorum. 

Tibbî cihazlarımızın yetersizliği malum. Bu cihazlardaki bazı arızaların ufak tamirlerle gi
derilmesi mümkünden, bunu yapacak bir ünitenin olmaması nedeniyle, milyarlarca lira değeri 
olan aletlerimizin atıl kaldığını belirtmek istiyorum. 

Hekimlerimizin sorunlarına da bir cümleyle değinmek istiyorum: 38 saat nöbetten sonra, 
maalesef, doktoru hastayla karşı karşıya bırakan bir sistemin içindeyiz. Uykusuz bir sürücü
nün arabasına binerken nasıl dikkat ediyorsak, bu doktorun durumu karşısında aynı hassasi
yeti göstermediğimizi de belirtmek isterim. 

Asistanların, tıp eğitiminin sorunları var; onları geçiyorum. 
Maalesef, özel dispanserler mantar gibi çoğalıyor. Son dört yılda sadece İstanbul'da, özel 

dispanserler yüzde 50 artarak, 281'e ulaşmıştır. Bu açılanlar bakkal dükkânı mıdır, yoksa po
liklinik midir, bunu da sormak istiyorum. 

Nitelikli hekim yetiştirmenin, kaliteli ve yeterli sağlık hizmetinin yollarını açmak, aksi yollan 
tıkamak, esas prensip olmalıdır. 

Bu düşüncelerle bütçenin, memleketimize, milletimize hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum efendim. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Inceöz, teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şahısları adına ilk konuşmayı yapmak üzere, lehinde Kayseri Milletvekili Sayın Seyfi Şa

hin?.. Yok. 
Lehinde istanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen?.. Yok. 
Aleyhinde, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Saffet Topaktaş. 
Buyurun efendim. (MÇP sıralarından alkışlar) 
DOĞAN BARAN (Niğde) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz lehte ben konuşmak isti

yorum. . 
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BAŞKAN — Sayın Baran, zatı âliniz -Kanunlar Müdürlüğünün kayıtlarına göre- üzerin
de söz almışsınız; görüşmelerin başında da Genel Kurula bu şekilde arz etmiştim. 

Mamafih, Sayın Topaktaş'tan sonra üzerinde ve yumuşak yaklaşımla, lehinde bir konuş
ma mümkün olur. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Nasıl oluyor öyle?... 
BAŞKAN — Efendim, dinleyince anlarsınız. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Yeni mi çıktı bu?!. 
BAŞKAN — Aleyhinde söz alıp, lehinde konuşuyorlar; lehinde alıp, aleyhinde konuşu

yorlar; beyefendi haklı olarak "üzerinde" dediği zaman, biraz tolerans tanımayalım mı yani? 
Efendim, samimî olalım. 

Buyurun Sayın Topaktaş. 
SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi 

saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, halkımızın, sağlığını emanet ettiği bir Bakanlığın bütçesi ve bu büt
çeyi yürüten ekip üzerinde birkaç cümleyle durmak istiyorum. 

Millî sağlık politikası olmadan, her bakanın birbirine devrederek sürdürdüğü politikalar 
yüzünden, bugün Türkiye'nin sağlık meseleleri, dünyanın üçüncü sınıf ülkesi düzeyinde bıra
kılmıştır. Her bakan, geldiğinde, TV ve basında o kadar çok propaganda yapıyor ki, halkımız 
artıkbu şovlara alıştığı için, umutsuzluğa düşmüş durumdadır, özellikle, Sağlık Bakanlığı, bu 
kadere terk edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de sağlık, sadece Sağlık Bakanlığının işi değildir. O kadar 
çok başlı başka bir meselemiz de yoktur. Sağlık Bakanlığının, üniversiteler, belediyeler, SSK 
ve diğer kurumlar hastanelerine ve yönetimlerine karışması söz konusu değildir. Her kurum, 
sağlık hizmetlerine, kendince bir politika gözlüğüyle bakıyor. Meseleye, bu çıkmazları aşan bir 
görüşle bakarsanız, bu kurumları ve sağlık hizmetlerini tek çatı altında, daha doğrusu, millî 
bir politika etrafında toplayabilirseniz, belki o zaman başarı sağlarsınız. 

Bugün birçok ilde Bakanlığımıza bağlı bir devlet hastanesinin yanında, SSK'nın da bir 
hastanesi var; her ikisinin de yatakişgal oranı yüzde 50'lerde. tşte siz, politika olarak, taşrada 
hastanelerin yatak işgal oranlarını yüzde 80'lere, 90'lara çıkararak, büyük illerdeki yığılmayı 
önleyecek imkânları taşraya götürmezseniz, bu problem çözülmez. Sağlık hizmetlerini, hasta-' 
ların güvenini sağlayacak niteliklere kavuşturmadığınız takdirde, sağlık problemleri çözülmez. 
Bu manada Bakanlığın bölge hastaneleri açmasını tasvip ediyoruz, tlçe müdürlükleri kuracak
larını söylüyorlar; onu da bekliyorum. 

tlçe müdürlükleri çok yerinde bir organizasyon; ancak, bu bütçede yatırımlara ayrılan öde
nekle, bölge hastanesi ve ilçe müdürlükleri kurabileceğinizi sanmıyorum. Zira, tam teşekküllü 
bir hastanenin meydana gelmesi için 500 milyar lira gerekir. Bugün Ankara'daki tbn-i Sina ve
yahut Yüksek İhtisas gibi bir hastanenin taşrada oluşturulması için, asgari -bütün araç ve ge
reçlerin temini için- 500 milyar lira gerekiyor. Bütçede, bu konudaki yatırımlara ayrılan para 
ise, 850 milyar liradır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizlere, -Sayın Başbakanın, propaganda yaparken bazı 
karşılaştırmalar yaptığı gibi- bu bütçeyle, 1990 bütçesini bir karşılaştırmak istiyorum. 

1990 yılında personel gideri olarak ayrılan 1 trilyon 750 milyar lira; 1992 yılında ise, 7,5 
trilyon; yüzde 328.57'Iik bir artış olmuştur. Diğer cari giderlerde ise, 1990 yılında 395 milyar 
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lira, 1992'de 820 milyar lira; bu da, yüzde 107'lik bir artış göstermiştir. 
Bugünkü iktidar, 328.57 ile yüzde 107.59 oranındaki artışları, elma ile armutu toplar gibi 

toplamış ve ortalamasını alarak, yüzde 200'Iük bir bütçe artışı yapılmış gibi göstermeye çalış
mıştır. Gerçek ise, bu şekilde değildir. Sizlere bazı gıda maddeleri üzerinde örnekler vermek 
istiyorum; çünkü, hastanelerde, yataklı tedavi kurumlarında her yıl başında, yiyeceklerle ilgili 
ihaleler yapılmaktadır. Onların muhammen bedellerine bir bakarsak, bu artışı, bugünkü enf
lasyonun alıp götürmüş olduğunu görürüz. 1990 yılında etin ihale bedeli 10 bin lira, 1992'de 
ise, 30 bin lira. Yüzde 200'Iük bir artış yok olup gitmiştir. 1990 yılında kurufasulye 2 500 lira, 
1992 yılında ise 6 000 lira... Buradaki yüzde 140'lık bir enflasyon bütçe artışını da alıp götür
müştür. Netice olarak; 1990 yılında cari giderlere ayrılan para ile, 39 500 ton et alınabilirken, 
1992 yılında 27 500 ton et alınabilmektedir. 1990 yılında ayrılan ödenekle, 158 bin ton kurufa
sulye alınırken, 1992 yılında, ancak 136 500 ton kurufasulye alabiliyorsunuz. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sağlık bütçesinde.. 
SAFFET TOPAKTAŞ (Devamla)— Evet Sağlık bütçesinde; ama, yataklı tedavi kurumla

rında bunlar her yılbaşında ihale edilmektedir. Bu parayla, bu bütçeyle alacaksınız. 
Yine 1990 yılında 658 bin metre gazlıbez alınırken, 1992 yılında 546 bin metre gazlıbez 

alacaksınız. Burada en çarpıcı olan 1990 yılında yatak sayısı -bir de buna bakın- 60 bin iken, 
bu bütçeyle 1992 yılında 75 bine çıkarılacak. Yani, bu hazırlanan bütçe, 1990 yılıyla mukayese 
edildiğinde, Hükümetin iddia ettiği gibi, bütçe yüzde 200'Iük bir artış göstermediği gibi, 1990 
yılındaki kadar, malzeme dahi alınamayacaktır. Bu artış, şu andaki enflasyon nedeniyle yok 
olup gitmiştir. Peki, hal böyle iken, nasıl olup da, yeşil kartı uygulamaya sokabileceksiniz? Nasıl 
bölge hastanesi kurabileceksiniz, ilçe müdürlükleri kuracaksınız? Neredeyse, tüm sağlık hiz
metleri iflas etmiş durumdadır. 

Sizin getirdiğiniz sistemde kuruluşlar arası koordinasyon sağlanmamış, altyapı yok; üste
lik, fakülteler, sizi ciddiye almadığı gibi, kendi devlet hastaneleriniz bile, sizlerin emirlerine 
uymamaktadır. Fakrü zaruret içinde olsun olmasın, insanlar, fakültelere sevk edilmekte; an
cak, genelgeye bağlı kalınmadığı için, fakültenin ücreti, hastanelerinizce ödenecektir diye şerh 
düşülmemektedir. Dolayısıyla, ne yapacağını şaşıran vatandaş Bakanlığa tekrar gelmekte, Ba
kanlık, sevk eden hastaneye ve fakülteye tekrar yazı yazmakta; bu ise, ekstra bir yük getirmek
tedir. 

Şimdi, size bizim bizzat şahit olduğumuz bir örnek vereyim: Aydın Devlet Hastanesi, has
tayı Hacettepe'ye sevk ediyor... Nasıl oluyorsa, Hacettepe, bu hastayı kabul ediyor, hastaya mü
dahale ediliyor ve reçete veriliyor, 150 bin liralık bir reçete için hastane yetkilileri "Biz bu reçe
teyi alamayiz" diyor ve hasta sahibini sokağa bırakıyor. Hasta sahibi de, 150 bin lirayı bula
madığı için ilaçları alamıyor, tekrar bize geliyor, bizlerden bu parayı alıp gidiyor... Hani, sizin 
yeşil kartınızın sonucu?... 

Sonra, Sayın Başbakan ve Sayın Bakan, "Yeşil kartı ilk defa güneydoğuda uygulayacağız" 
diyorlar. Güneydoğuda altyapıyı oluşturdunuz mu? Orada doktoru tutabiliyor musunuz; sağ
lık personelini tutabiliyor musunuz? O ortamı oluşturabildiniz mi? Yeşil kart uygulamasını ilk 
defa Kızılcahamam'da uyguladınız, hepimiz duyduk, TV'de hepiniz gördünüz, orada, bizzat 
isimleriyle sabit partililer bu yeşil kartı almıştır, hatta zenginler almıştır. Gidin, araştırın... Po
litika, her şeyin üstüne çıkmış... 
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Yine, bu yeşil kart ve sağlık hizmetlerini yönetecek çok güzel düşünceler var. Sayın Baka
nın ortaya koyduğu bazı düşüncelere organizasyon açısından katılmamak elde değil; ama, bu 
güzel düşünceleri yürütecek ekibine bakıyoruz... Ekibi geliyor, "Belli birimlerde çalışanlar, hattaf 

şube müdürleri; bunlar eski MHP'li, dinci..." diyor. 
Bu düşünceyle bir yere varamazsınız. Demokratikleşme nerede, şeffaflaşma nerede?... Es

ki MHP'Iiler bu vatanın düşmanı mı? Eski MHP'lilere bu vatanda yaşama hakkı yok mu? 
Bunlar dürüst değilse, bunlar hırsızsa, tamam, kanunî soruşturmasını yapsın zaten. Zaten, bu 
insanlar, şube müdürü seviyesi üstünde değillerdir. Birinci derecede de değillerdir; ama, bunla
ra korku salmaya, bunları taciz etmeye hiç kimsenin hakkı olmadığına inanıyorum, özellikle, 
bu Parlamentonun yarısı -Sayın Bakanım da kendi partisini de araştırsın- eski MHP'li. O hal
de, eski MHP'lilere bir alerjisi varsa, bunları da buradan atsın. Saysın; kendi partisine de bir 
baksın. Eski MHP'li olmak, bizce suç değildir. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Değil, değil; devam et. 
SAFFET TOPAKTAŞ (Devamla) — Bu arada, eski iktidarın çok sayıda açtığı ve üzerinde 

çok konuşulan okullarla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum; çünkü, ben, o dönemde açı
lan bir okulun müdürlüğünden geldim. O okulların, politik mülahazalarla, yine bu Parlamen
todan yapılan baskılarla açıldığı yerlerin olduğunu biliyorum. 

Sağlık eğitimi, usta-çırak ilişkisi içerisinde bir uygulamalı eğitimdir; fakat, yeni İktidar, 
bu açıdan okulların sayısını azaltmak -o işin içinden geldiğim için bir tavsiye olarak söylüyorum-, 
onları kapatmak yerine, iyileştirme yoluna gitmeli ve okulların yanında veya ilçesinde, ilinde, 
gerçekten uygulama yapılacak bir hastane kurmalı ve personel göndermelidir. Bu okullarda 
yetişen elemanları yetiştiren kişilerin okulu olarak gösterilen Gevher Nesibe'nin ise, Türkiye'
de hiç benzeri yoktur; Üç yıllık yüksekokul... Bunu da dört yıla çıkararak akademik hüviyete 
büründürmeli, eğitim seviyesini yükseltici tedbirler almalıdır. Çünkü, bu okullardan mezun 
olan, hemen kendi okuluna öğretim görevlisi oluyor. 

Bunları düzenlemeli ve üniversite seviyesindeki yüksekokuldan mezun olan insanların öğ
retim üyesi kadrolarına getirilmesini ve durumlarının iyileştirilmesini talep ediyorum. 

Bu arada, bu Bakanlığımızın üzerinde en çok durduğu -biraz önce eski Sayın Bakanımı
zın açıkladığı* Sayın Aktuna'nın da bakanlığa geldikten sonra ifade ettiği -yolsuzluklar konu
suna değineceğim. Devletin arşivleri elinizde, belgeler de elinizde; bu belgeleri hukukun yargı
sına sunmak sizin elinizde. Bunu propaganda aracı olarak kullanmayın. Bu yolsuzluklar varsa 
ki, var diyorsunuz, iktidar da sizsiniz- bu yolsuzlukları bir an önce sonuçlandırın, kamuoyu
nun tartışmasından da çıkarın diyorum... 

Yine eski bakanlarımızdan Sayın Halil Şıvgın Bey, "Bazı sözlerime Sayın Bakanımın ka
tılmasından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. 

Tabiî katılır; çünkü, kendisinin zamanında müşavir olan bir arkadaşı, şu anda, şimdiki 
Bakanın müsteşar yardımcısı; bütün sağlık personelinin tanıdığı ve sağlık hizmetlerindeki sis
temi hazırlayan insan, aynı insandır, aynı imzadır; bunun için, hiç fark etmez... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Kopya mı çekti yani!... 
SAFFET TOPAKTAŞ (Devamla) — Onu bilemiyorum işte... 
BAŞKAN — Sayın Topaktaş, toparlayabilir misiniz? 
SAFFET TOPAKTAŞ (Devamla) — İlaç konusuna da kısaca temas edeceğim; çünkü, ba

sında da gördüğümüz gibi, herkes, ilaçların pahalılığından şikâyet etmektedir. Bu konuda da 
birkaç tavsiyem var. 
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ilaç fiyatlarının yüksekliği hepimizce malum... ilaç fiyatlarının düşürülmesi için, alınma
sı gereken tedbirler şunlardır: Eczanelerden etiket bedeliyle birlikte alınan ve ilaç ve Eczacılık 
Araştırma Vakfı hesabına yatırılan paralarla, yeni araştırma laboratuvarları kurulmalıdır. Millî 
kaynaklardan ilaç hammaddesi teminine yönelik çalışmalar artırılmalı, yabancı patentli ilaçla
rın sayısının azaltılması için, yerli ilaç fabrikalarının desteklenmesi sağlanmalıdır. 

Yeterli yerli ilaç hammaddesi üretimi gerçekleştirilinceye kadar, ilaç hammaddesi Sağlık 
Bakanlığımızca ithal edilip dağıtılmalıdır. 

Lüks, boyalı, cilalı ambalajlardan vazgeçilmelidir. 
İlaç sevkiyatı ve nakliyatına öncelik ve ayrıcalık tanınmalıdır. 
Sağlık Bakanlığı bütçesinin milletimize, devletimize hayırlara vesile olmasını Cenabı Al

lah'tan niyaz ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topaktaş. 
Gruplar ve şahıslar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 

Hükümet adına Sağlık Bakanı Sayın Doktor Yıldırım Aktuna. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Sayın Başkan, çok değerli millet

vekili arkadaşlarım; hepinizi, Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi dolayısıyla, sevgi ve say
gıyla selamlıyorum ve grupları adına söz alan tüm değerli milletvekili arkadaşlarıma, yaptıkla
rı eleştirileri ve katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hepsinden çok yararlandım. 

.•f Şimdi, bazı arkadaşlarım, yaptığımız hazırlıkların, uyguladığımız çalışmaların doğru ol
duğunu ve onayladıklarını söylediler ve bazı noktalarda da yeni fikirler ye katkılar getirdiler. 
Zamanınızı çok almamak için, onlar üzerinde durmayacağım; bu arkadaşlarıma teşekkür edi
yorum. 

Anavatan Grubu adına Sayın Süleyman Hatinoğlu: Şimdi, bir kere, dışarıda da kendisine 
söyledim; Anavatan Grubu çok güzel bir seçim yapmış ve de Bakanlıkta çalıştıkları süre içeri
sinde yaptıkları çalışmalarında ANAP Grubu, kendi değerlendirmesi sonucu, zamanlarındaki 
uygulamalarının ve icraatlarının bir nevi günahını çıkarma fırsatını onlara vermek için, bu iki 
arkadaşı buraya çıkarmıştır. Dilerdim ki, ANAP Grubu adına bir de hekim arkadaşım buraya 
gelsin. 

Sağlık hizmetinin, bir bakanlık hizmeti olmanın ötesinde, insan sağlığındaki, insan yaşa
mındaki, toplum yaşamındaki çok büyük önemi dolayısıyla, tabiî ki, Sağlık Bakanlığı, en önemli 
bakanlıklardan birisidir ve spesifik bilgi gerektiren bir bakanlıktır. Hele hele, bizim ülkemiz 
gibi, gelişmekte olan bir ülkede, hiçbir alanda hizmetlerin doğru dürüst sisteme kavuşturulma
mış olduğu bir ülkede, sağlık bakanlarının meslekten olması mecburiyeti vardır. Bu mecburi
yete uyulmaması da, o zamanın hükümetlerinin bu konuyu çok fazla ciddiye almadıklarını 
gösterir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Onların Hükümetine biç veteriner yeter Sayın Bakan! 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Size de akıl doktoru yeter! 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Hükümete bakmak değildi so

runumuz, Türk halkına bakmaktı. 
BAŞKAN — Efendim yanlış anlaşılmasın. Türk halkına veteriner tavsiye etmiyor Sayın 

Genç. Sonra, yanlış anlaşılır, başına iş çıkar... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Değerli arkadaşım, bütçedeki ra

kamların övünülecek düzeyde olmadığı söyledi. Son on yılda genel bütçeden ayrılan payın en 
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yüksek olduğu yıldır 1992 yılı. Bunu her yerde gösteriyoruz; televizyondaki açık oturumda da 
gösterdik. Anlamamak mümkün değiî... Hele bele, son on yılın ANAP İktidarı döneminde 
hiç ulaşılamayan bir düzeyde ve -ekonomide bu yıl çok tasarrufa gitmek mecburiyetine rağmen-
sağhğa verdiğimiz önem dolayısıyla, son on yılın en üst düzeyinde bir bütçenin Sağlık Bakanlı
ğına tahsis edilmiş olması, hiçbirimizin dikkatinden kaçmamalıydı, takdir edilmeliydi. 

Arkadaşım, bu kısa girişten sonra, çok çabuk olarak yeşil karta geçti. 
Kendisi, yeşil karta çok büyük bir sempati duyuyor, anlıyorum. Nedense, bu yeşil kart, 

herkesin kafasında düşüncesinde, sağlık hizmeti bakımından bir somutlaşmaya yol açtı. Yeşil 
kartın insanlar tarafından bu kadar ilgi görmesi bizi mutlu ediyor; çünkü, gerçekten, bugüne 
kadar gerçekleştirilmemiş bir hizmeti, hizmet biçimini hem yaşama geçiriyoruz, hem somut-
laştırıyoruz, hem de ödeme gücü olmayan yoksul insanlarımızı hastane kapılarında,- her sefe
rinde hastane yöneticilerinden yardım dileyerek, fakir olduğunu bin defa tekrarlama durumunda 
kalmaktan kurtarıyoruz. 

tnsan onuru adına yapılan bir uygulamadır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar). Yoksa, 
seçimin yapılmasına bir buçuk ay kala, biz de ANAP İktidarı gibi, böyle bir uygulamaya geçer 
ve bu noktada olayı bırakabilirdik; ama, yeşil kart belli kriterlere göre, ödeme gücü olmayan 
insanların, ilçe bazında, kaymakamın başkanlığında kurulacak komisyonlarda tespit edilerek, 
hastanelerde tedavilerinin ücretsiz yapılmasını sağlayan bir kimliktir. Bunun reddedilecek, bu
nun küçültülecek, bunun eleştirilecek hiçbir yönü yoktur. Bu kadar açık seçik, doğru ve ger
çekçi olmasına rağmen, bu denli eleştirilmeye kalktşılmasının altındaki düşünceyi ve duyguyu, 
bir ruh hekimi olarak çok iyi anlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Akıllarına gelmeyen, bulamadıkları, düşünemedikleri ve uygulayamadıkları bir yöntemin uy
gulamaya konmuş olması, hele hele sekiz yıl içerisinde akıla gelmeyen bir uygulamanın çok 
kısa bir süre içinde yapılması, insanî açıdan, belki de politik açıdan, biraz canlarını acıttı. 

Kendisi, "Kızılcahamamda 392 kişiye dağıtıldı" diyor. 
Şimdi, Kızılcahamam da iyi anlaşılamadı.. Kimi diyor ki, "Kızılcahamam'da niye yapıldı 

da, başka yerde yapılmadı?" Kimi diyor ki, "Kızılcahamam'da insanlar, vatandaşlar denek 
olarak kullanıldı." 

Hele hele bilim adamlarının bunu böyle görmesini kesinlikle kavrayamıyorum. Pilot uy
gulama, yapılacak bir çalışmanın, hatasız ve kusursuz olarak organize edilip, kolay uygulana
bilmesini, doğru uygulanabilmesini sağlamak için yapılan bir ön araştırma çalışmasıdır. An
kara'da olması da çok doğaldır. Çünkü, Bakanlık, Ankara'da bir ilçede bunu yapmakla, yakın 
mesafe dolayısıyla, bu uygulamayı yakinen takip edecektir. Yani, pilot uygulamanın bir zararı. 
mı var? Acaba, pilot uygulama, planlı, programlı ve bilimsel bir yöntem olması dolayısıyla 
bazı kişileri rahatsız mı ediyor? 

Artık bu ülkede her şeyi planlı ve programlı yapmaya alışmak zorundayız; yüzeysel, semp-
tomatik, günlük birtakım ihtiyaçlara yönelik kaba uygulamalarla Türk halkına sağlık hizmeti 
götüremeyiz. "250 gün içinde yeşil kart, 500 günün sonunda da genel sağlık sigortası uygula
yacağınızı söylediniz; bunu yakinen takip edeceğiz" dedi, Sayın Hatipoğlu. 

Bizi izlemeye devam edin!.. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Yeşil kart yerine, İstanbul'da bir belediye beyaz kart dağıtıyormuş... Anlaşıldı ki, bu kart 

modası, tuttu... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Yakında kırmızı kartı da göreceksiniz!... 
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SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Bu kırmızı kartı neden çıkardı
ğınızı söyleyeyim: Aklınız fikriniz hep futbol sahalarında; ne sağlık hizmetinde, ne de bilimsel 
yöntemlerde; orada kalmışsınız! Benim bildiğim, bir espri, bir olgunun, bir olayın içinden do
ğar, bu espri öyle çıkar... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) —• Sizi daha farklı bir şekilde dinlemek istiyoruz Sa
yın Bakan. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Müsaade eder misiniz konuşa
yım Sayın Asiltürk? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) -— Konuşuyorsunuz zaten... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — iyi ama, susarsanız konuşurum... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sizi farklı seviyede dinlemek istiyoruz. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Susarsanız konuşurum. 
Sayın Başkan, konuşsun, ben bekleyeyim o zaman. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Konuşuyorsunuz zaten. Bizi de pek ilgilendirmi

yor ama... 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Sayın Başkan, buna niye müdahale etmiyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim, maşallah; istediğinizi susturuyorsunuz, bunu da siz susturun, hep 

ben mi susturacağım! 
KADİR BOZKURT (Sinop) —- Başkası olduğu zaman susturuyorsunuz, bunu da sustu

run Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, asseye vous! Lütfen oturun! 
Merak buyurmayın; arkadaşım eski bir bakandır, kürsüdeki bir bakana nasıl muamele 

edileceğini bilir, halen de bir Grup Başkanvekilidir. O bakımdan, Sayın Bakanın da fazla za
man kaybına meydana vermeden toparlayacağını zannediyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) N 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Sayın Başkan, bize gelince hep 
toparlamaktan bahsediyorsunuz; fakat başkaları gelince hep yayılıyor!.. (Gülüşmeler) 

Benim bildiğim, bir espri, doğru düşüncenin, fikrin içinden çıkan bir olaydır. Siz evvela 
espriyi buluyorsunuz -yani yeşil kart, kırmızı kart esprisini buluyorsunuz- sonradan da onun 
içini doldurmaya çalışıyorsunuz; ama, içi dolmuyor; çünkü, yeşil kart uygulaması devam ede
cektir, 250 günün sonunda da, bitecektir. Herkes, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın hepsi 
bu kartı alacaktır. 

Ben, "lütfen daha çok çalışın, daha çok gayret gösterin; bu zaman içerisinde bunu biti
rin, insanlarımız da bu güvenceye kavuşsun" demeniz gerekir diye bekliyorum, sizden bu des
teği istiyorum, bu yardımı istiyorum. 

Ankara'da bir doktorun ve bir baro başkanının, herkese yeşil kart dağıtmanın bir soytarı
lık olduğunu söylediğini belirttiniz. 

Bu haberi gazetede okumamıştım, iyi ki okumamışım, iyi ki okumamışım... İnsan hakla
rı adına ortaya çıkan hukuk adamlarının, avukatların ve insan sağlığı adına ortaya çıkan üni
versite mensuplarının ve doktorların, böyle bir olayı, özünü anlamadan ve kavramadan, hele 
hele bize de, "Bu nedir?" diye sorma lüzumunu hissetmeden, "soytarılık" diye nitelemesini, 
çok gayri ciddî bir davranış olarak niteliyorum. 

Gene "Mevcut durum, partinin, önceden hazırlanmış bir sağlık programının olmadığını 
gösteriyor" dendi. 
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Hiç böyle değil... Sekiz sene iktidarda kaldınız; ama, iktidardan ayrılmanıza 1,5 sene ka
la, "Millî Sağlık Politikası" kitapçığını hazırladınız; onu da yaşama geçirmeden ayrıldınız! 
Biz iktidara geleli şurada daha dört ay dolmak üzere, yarın değil, öbür gün, yani pazartesi gü
nü Birinci Ulusal Sağlık Kongresini yapıyoruz, bütün demokratik kitle örgütleri oraya katılı
yor ve Bakanlığımızın hazırladığı "Ulusal Sağlık Politikası Taslağı" da orada sonulacak, de-
monstre edilecek ve üzerinde 34 grup tartışacak. Ne kadar güzel, şu demokratik uygulama! 
Bundan memnun olun, ne olur!.. Bu hepimizin eseri olsun. Ulusal sağlık politikası, bu Kong
reden çıktıktan sonra, metin olarak Yüce Meclise gelecek, burada tartışılacak ve bundan sonra 
da bir devlet politikası haline getirilecektir. 

Doktor seçimi üzerinde de duruluyor... 
Sayın Mesut Yılmaz da belirtti, bütçe konuşmasındaki zabıtlar elime geçti... Sayın Başba

kanın, herkesin, doktorunu seçeceğini söylediğini; ama bu sistemde, herkesin, doktorunu se-
çemediğini; evvelâ sağlık ocağına veyahut aile doktoruna gittiğini ve bir sevk zincirinin işledi
ğini söylediler. 

Şimdi, dünyanın neresinde vardır ki, her hasta, o sevk zincirine tabi olmadan istediği doktoru 
seçsin?!.. Bu, akıl dışı bir uygulama. Biz bunu söylemedik ki!.. O sevk zinciri içinde, doktor 
seçim hakkı vardır hastanın; sağlık ocağına gidersiniz, iki doktordan, üç doktordan bir tanesi
ni seçersiniz; hastaneye gidersiniz, dahiliye servisinde beş doktor varsa, birini seçeceksiniz... 
Bunu söyledik biz. Sistemde bu işleyecek; ama, kalkıp da köyden çıktınız, başınız ağrıyor; evi
nizden çıktınız bulantınız var, "sevk zincirinin en sonundaki referans hastanesindeki falanca 
doktora gideceğim!..." Böyle bir uygulama, dünyada yok. Yani, bunu söylemiş olmak da bir 
talihsizlik bence... l , 

"Hastanelerde para kalmamıştır, yeşil kart, yeşil kefene dönüşecektir" dedi. 
Vallahi, 20 Ekim seçimlerinde kimin yeşil kefeni giydiği belli oldu! (DYP ve SHP sırala

rından alkışlar) 
"Yeşil kart değil, hastaneler yeşil para istiyor" diyor. 
ANAP'lıların en büyük hastalığı paradır, biliyorsunuz; gözleri paradan başka bir şey gör

mez!.. Parasız insanları da görmek zorundayız... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Parasız hizmet veremezsiniz. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Sosyal devlet anlayışı budur. Pa

rası olmayan insanlara, devlet bu krediyi açmıştır. Yeşil kart, ödeme imkânı olmayan insanla
ra, devletin açtığı bir kredidir. Hastaneler parasız filan kalmayacak. Bütçemizin transferler bö
lümünde, şimdilik ayrılmış olan 370 milyar lira, yeşil kart karşılığındaki masrafları ödemek 
için bulunmaktadır. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hangi kalemde?.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Transferler bölümünde... 370 mil

yar lira ayrılmıştır. Tabiî, biraz da Fak Fuk Fondan da kurtarmak istedik vatandaşı. Yani, in
sanlarımızın fakirliğini bu kadar çok ortaya çıkarmak da doğru olmadı; insanların onuruyla 
oynamak doğru değil. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Yeşil kart, fakirlik ilmühaberi değil mi?! 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Hayır, yeşil kart, ödeme gücü 

yeterli olmayan insana verilen bir karttır ve ödemesi de Fak Fuk Fondan değil, transferler bö-
lümündendir. 
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MUSTAFA KALEMLt (Kütahya) — Fakirlik ilmühaberini tescil ettiniz Sayın Bakan... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Vallahi, Sayın Başkan müsaade 

ederse, sabaha kadar konuşurum burada, dikkat edin; uyuyamazsınız sonra... 
SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Bakan, tescil ettiniz milletin fakirliğini.. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Bizi korkutmayın! 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) —. Devam ediyorum. 
Değerli arkadaşım, Hürriyet Gazetesinden ve diğer gazetelerden haberler okudu; o haber

lerle ilgili bilgiyi şimdi burada size aynen söylüyorum: 23.12.1991 tarihli Türkiye Gazetesinde 
yer alan, "Hasta, parasızlıktan ilaçlarını alamıyor" şeklinde, bir vatandaşın, parasızlıktan do
layı ilacını alamadığına dair bir haber. 

Ne yapmışız? Söz konusu hasta İstanbul'da olup, Bakanlığımızca, 24.11.1991 tarih ve 12 
741 sayılı yazımızla, İstanbul Valiliğinden, hastanın ilaçlarının temini istenilmiştir. Bakanlığın 
gösterdiği duyarlılığa bakın! Gazetede bir haber çıkmış, bir vatandaş ilacını alamamış diye; 
hemen olayın üzerine gitmiş... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Eskiden var mıydı o? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) —1.1.1992 tarihli Hürriyet Gazete

sinde yer alan "parası olmayan hasta ölüme gönderildi" konulu haber... Habere konu olan 
hastanın sosyoekonomik durumunun müsait olmadığı, önce tedavi için Ohdokuz Mayıs Üni
versitesi Tıp Fakültesine müracaat ettiği, daha sonra, burası almadığı için devlet hastanesine 
gönderildiği... Bizim bu uygulamamız, Sağlık Bakanlığı devlet hastanelerine ait bir uygulama
dır. Ben Sağlık Bakanı olarak, devlet hastanelerinden sorumluyum, üniversite hastaneleri bize 
bağlı değil; ama, yeşil kart uygulamasıyla, Üniversite hastaneleri de devreye sokulacaktır. Yani, 
yeşil kart uygulamasıyla birlikte, -Sayın Şıvgın ifade etti- mevzuat hazırlamaları, bu pilot çalış
malarla son noktasına gelmiştir; bir yasa tasarısı hazırlanmaktadır. Bu yasa tasarısında, yeşil 
kartın nasıl dağıtılacağı, hangi kriterlere göre dağıtılacağı, nasıl kullanılacağı ve hastanelerde 
nasıl bir muamele göreceği ve karşılığının nasıl ödeneceği bir yasal temele, bir baza oturtula
caktır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Kızılcahamam'da ne dağıttınız? Kızılcahamam'
da dağıttığınız kartın kanunu yok muydu?.. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Galiba tekrar söylemem gereki
yor... Pilot bölge, aziz dostum, pilot bölge... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Kanunsuz pilot bölge olur mu? O şovdu demek 
.ki!.... 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Siz galiba şov hastalığına yaka
landınız; boyuna bunu söylemek ihtiyacı içerisindesiniz! Sizi de anlıyorum dostum, sizi de an
lıyorum!.. -

"Mecburî Hizmet Yasası kaldırılmalıdır" dedi arkadaşım. 

Sekiz sene niye yapmadınız?!.. 
Niye yapmadınız?.. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Bir seneye düşürdük. Tedrici olarak kaldırıyorduk. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Ama, kaldırmadınız, kal-dır-ma-

dı-nız... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Kademeli olarak kaldırılacaktı. 
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SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Şimdi, bizim, gazetelerdeki de
meçlerimizi okuyorsunuz, "kaldıracağız" diye; siz de heyecanlandınız!. 

"Hekimlerin maaşı, sekreter maaşından daha az" dediniz. Sekiz sene buna göz yumdu
nuz. Şimdi biz, nöbet tazminatlarını artırmakla işe başladık, gene heyecanlandınız; ama, aynı 
zamanda öğreniyorsunuz da!.. 

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) — 1 000 liradan 8 000 bin liraya çıkardınız; fazla 
bir şey değil. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — "Standart kadrolar tespit 
edilmelidir" dedi; özellikle bunu da Hatinoğlu söyledi. 

Bakanlıkta sekiz sene Personel Genel Müdürlüğü yapmış, sonra müsteşar yardımcılığı yap
mış ve personel işlerinden sorumlu olmuş arkadaşım. Sekiz seneyi de böyle geçirmiş!.. Ne ola
rak geçirmiş? Sağlık Bakanlığını, "personel bakanlığı" haline getirerek geçirmiş!.. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Ne mutlu bana, o zaman!.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Ne tuhaf ama!.. Hem o hale ge

tirmiş, hem de diyor ki: "Sağlık Bakanlığı Personel Bakanlığı haline gelmemelidir." 
"Yoksul hastalara yapılan tedavi için hastanelere kaç para ödendi?" diye sordu değerli 

arkadaşım. 

Ocak ve şubatın onbeşine kadar, yani birbuçuk ay içerisinde, gelen bilgilere göre, ödenen 
para 32,2 milyar liradır, bu hastalar için hastanelere ödenen. 

Deprem olayında gösterdiğimiz etkinliğe teşekkür etti. Ben de teşekkür ediyorum. 
"Üniversiteler ilgi göstermeliydi" dedi. 
Türkiye'nin her tarafındaki üniversitelerden, yoğun telgraf ve telefon geldi: "Emrinizde-

yiz, yataklarımız emrinizde, doktorlarımız emrinizde, ne kadar istiyorsanız, ne hizmet istiyor
sanız yapmaya hazırız" dediler. Bu da, gerçekten, böyle millî bir felakette tüm tıp mensupları
nın, doktorların bu kadar heyecanla, millî bir duyguyla göreve koşmak isteyişleri, çok güzel 
bir tabloydu. 

Şimdi, eski bakanım Sayın Şıvgın'ın konulmasını cevaplamaya geçiyorum. 
"Sayın Bakanla bir yerde ortağız, mutabıkız; o da, sistemi düzeltme konusunda" dedi. 

Teşekkür ediyorum. 
"Sağlık İstatistikleri" kitapçığımızda ki, biz bu kitapçığı bastırdık ve burada, ANAP'ın 

yaptıkları saklansın, gözükmesin diye bir önyargıya sahip değiliz kesinlikle. Sekiz yıl içinde 
Anavatan iktidarının yaptıkları için, bu millet, bu halk ve hepimiz çok teşekkür ederiz; ama, 
ortaya konan rakamlara, isterseniz bir de beraberce göz atalım. 

Dikkat ederseniz, enteresan bir uygulama var. Belki Sayın Şıvgın'ın da kabahati yok, bu 
rakamları bilememiş olabilir; "1980 yılında 408 hastane, 1991'de 616 hastane" dedi. 

İnceleyince şunu gördük, çok enteresan bir uygulama olmuş; 1980'de 608 hastane gözü
küyor, Bunun 450 tanesi 15 veya 20 yataklı sağlık merkezi. 1983'ten, yani 12 Eylül iktidarından 
sonra, bu sağlık merkezlerinin, 15-20 yataklı oluşu nedeniyle rantabl çalışmadığı düşünülmüş 
ve bunların 184 tanesi kapatılmış, sağlık merkezi sayısı 266'ya düşmüş. 158 tane hastaneyi de 
topladığınız zaman, 424 yapıyor. 1983'teki rakam, bu yüzden 424 gözüküyor. 

1983'ten sonra, bu kapatılmış olanlar yeniden açılıyor; bina duruyor çünkü. Bu 15-20 ya
taklı sağlık merkezleri yeniden açılıyor, yeniden açılınca, rakam bu sefer yükseliyor ve 600 kü
sur çıkıyor ve o zaman da yeni hastane yapılmış gibi gözüküyor..(DYP ve SHP sıralarından 
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alkışlar) Tekrar ediyorum, yani, Sayın Şıvgın'ın aklında kalmaz. Burada maksatlı olarak söy
lediğini düşünmüyorum, rakamlar kendisini aldattı. Ben sadece rakamları düzeltiyorum... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Bakan, 424'den 120*yi çıkarırsanız, tekrar ekler
seniz yine 424 çıkar, 608 olmaz efendim! 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Şimdi, bu konuyu geçiyorum, 
sonra size dışarıda bunu anlatırım. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Umumî Heyete anlatın, rakam hatası vardır. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Herkes anladı, size sonra an

latırım... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) —- Bakın çıkardığınızı eklerseniz aynı sayıyı bulursunuz. 
Artmaz, 600'ü bulmaz, yeni yapılan vardır. Demek ki, tamamı bitmiştir. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Yeni yapılan vardır; ama, yeni 
yapılan 200 küsur değil; bunu anlatmaya çalışıyorum; yani, sekiz senede bir tane de hastane 
yapmazsan, biraz ayıp olmaz mı!.. "Yapmadın" demiyoruz biz de zaten. 

Diğer taraftan, sağlık evleri konusu var. Sağlık evlerinin sayısı 1983'te 7 055'dir. Bunların, 
Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım olarak yapılmış olanları, yani, binalı olanları 2 216, bina
sızları 4 839'dur. 1991 yılında bu gerçekten 11 262'ye çıkmış; ama, yapılan 3 263 tane, bunun 
7 999 tanesi, öbür eklenenlerle birlikte binasız. Yani, bu hesaba göre, sekiz sene içerisinde -
ANAP döneminde- 947 tane sağlık evi yapılmıştır yatırım olarak. Bir yılda 118 tane sağlık evi 
yapılmıştır. Bu, Öngörülen hedefin de çok altındadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Bakan, Sağlık evinde doktor, hemşire bulunmazsa, 
sağlık evinin ne önemi kalır?!.. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla). — Şimdi, o konuya da geliyorum. 
Verilen rakamlara göre, sağlık evlerinde ve sağlık ocaklarında, doktor, hemşire ve ebe açıkları, 
bölgesel olarak oranı yüzde 30 ila yüzde 75 arasında değişiyor. Tabiî, binayı yapmak bir hiz
mettir, ona teşekkür ediyoruz; ama, aynı oranda, doktorun, hemşirenin ve ebenin yetiştirilme
si sağlanmayınca, bina bir işe yaramamış oluyor, boş bir bina olarak kalmış oluyor. 

Hemşire okulları konusuna geliyorum: Sağlık okulları 281 tanedir. Bu sağlık okullarında, 
meslek ve kültür dersi öğretmeni 6 113 tane olması gerekirken, 2 886 tane var, 3 227 tanesi 
eksik; yani yüzde 52.8'i eksiktir. Bir başka deyişle, bu hemşire okullarında, sağlık mesleklisele-
rinde kültür dersi öğretmenleri bu oranda yoktur. Meslek dersi öğretmeni 3 439 tane olması 
gerekirken, 1 392 tane var, 2 047 tane eksik; yani yüzde 59.5 eksiktir. Kültür dersi öğretmeni 
2 674 tane olması gerekirken, 1 494 tane var, 1 180 tane eksik; yani yüzde 44.2'si eksiktir. 

Bunların bir kısmını gezdim. Bir okul düşünün ki, yakınında hastane yok, derme çatma 
çalışma atölyesi, uygulama yapacak yeri yok ve bu Ölçüde de öğretmenleri eksik! 

Tabiî, okul açabilmek bir girişimdir, ben bunu yadsımıyorum, iyi veya kötü bir şey yap
manın çabasını takdir ediyorum; ama, öğretmenleri tamamladığınız takdirde, eksik öğretmen
le, orada yetişecek eksik bilgilenmiş ve niteliği iyi olmayan hemşirenin de, fayda yerine zarar 
getireceğini söylemek istiyorum. 

Sayın Şıvgın, ambulans alım olayına değindiler. 
Ben, bu kürsüden bu olayı ve buna benzer olayları ayrıntısıyla oturup tartışmayı doğru 

bulmuyorum; çünkü, benim Bakan olarak görevim, benden evvel çalışan insanların neler yap
tıklarını, yolsuzluk yapıp yapmadıklarını, oturup araştırmak değildir; benim görevim, benden 
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evvelki Bakan zamanında başlatılmış soruşturmaları, isabetli soruşturmaysa, devam ettirmek; 
soruşturma açılması gerektiği halde, açılmamışsa, onları açmaktır; hele hele benden evvelki 
çalışanlar ve özellikle Bakan olan arkadaşlarım hakkında dedikodu varsa, şaibe varsa -ben hiçbir 
arkadaşımı buna layık görmem- açılacak soruşturmalarla, bu arkadaşlarımın, hiçbir suçları, 
günahları yoksa, aklanmasını isterim; onların aklanması adına bu girişimleri başlatırım; ama, 
bir suç çıkarsa, herkes suçunun bedelini öder. Ben onunla da ilgili değilim; ben buraya Türk 
halkına hizmet etmek için geldim. Soruşturmayı müfettişlere veririm, ondan sonrası onların 
görevleridir. , 

Şimdi, bu ambulans alımıyla ilgili, Sayın Halil Şıvgın hakkındaki soruşturma... Belgeler 
elimde. Benden evvelki, ANAP dönemindeki, yani, Sayın Şıvgın'dan sonraki Sağlık Bakanı 
Yaşar Eryılmaz zamanında bu soruşturma başlatılmıştı; o başlatmıştı; başlamış soruşturmayı 
biz de devam ettirdik. Sonuçlandı ve müfettiş raporlarına göre, alımda görevi kötüye kullanma 
vesaire vesaire... Onları söylemeye gerek duymuyorum. Birtakım isnatlar var; doğru veya yan
lış; ama, bu isnatlar dolayısıyla, müfettiş raporunun da savcılığa verilmesi gerektiği için, ben 
de savcılığa havale ettim; bütün yaptığım bundan ibaret. Artık, savcılık ne karar verir... Dile
rim ki, değerli arkadaşım oradan aklanarak çıksın. Bunu isterim. 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Ben de umarım ki, böylesi bir duygu bütün Türk halkı 
için olsun; bu bir basirettir. Hırsız kimse, herkesin işbirliğiyle bu ortaya çıkarılmalıdır; ama, 
arkadaşımız aklanacaktır, hiçbir suçu yoktur. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Ben de onu diliyorum. Ben, bir 
olayın içinde ille bir suç veya suçlu aramak düşüncesinde hiç olmadım; hep iyi niyetli oldum 
ve arkadaşımın da buradan aklanarak çıkmasını kesinlikle istiyorum; ama, artık, bu benim 
görevim değil; ben buraya dedektiflik yapmak için gelmedim, savcılık yapmak için de gelme
dim; Türk halkına hizmet etmek için geldim. 

Biz, ambulans alınmasına karşı değiliz; ihtiyaç olduğu zaman, ambulans tabiî alınacaktır, 
alınmalıdır, alınması iyi de olmuştur; ama, alımların, yasalara, yönetmeliklere uygun olmasını 
istiyoruz; bütün mesele bu. 

Sayın Şıvgın, genel sağlık sigortasının gerekli olduğunu söyledi, "Bakan da bizim gibi dü
şünüyor; çünkü aklın yolu birdir" dedi. 

Bir diğer konuşmacı arkadaşım, Sayın Şıvgın zamanındaki -şimdi Müsteşar "yardımcısı olan-
bir görevli benim yanımda da göreve devam ettiği için, o zamanki oluşturulan sağlık reformu 
ve sigorta sisteminin, tabiî ki, şimdikiyle farkı olmayacağını söyledi. Yanlıştır söylediğiniz. Biz 
buraya akılla geldik, bilgiyle geldik, birikimle geldik; hiçbir yardımcımın bana bir fikri -aklım 
ermeyerek- empoze etmesi ve benim kabullenmem mümkün değildir. Sayın Şıvgın'ın dediği doğ
ru, aklın yolu birdir. Doğruyu onlar da bulmuştu; ama, yaşama geçirememişlerdi. Biz, biraz 
daha modifiye ettik, biraz daha çağdaş ve ihtiyaca uygun hale getirdik. Mesela, gene bir ko
nuşmacı, ısrarla, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü üzerinde durdu. Eğer, kendisine verdi
ğim dokümanları dikkatli inceleseydi -vakti olmadı herhalde- anlayacaktı. Orada, reform içe
risinde, Ulusal Sağlık Akademisi var. Vaktiyle çok iyi hizmet vermiş, bir devlet büyüğümüzün 
de adını taşıyan Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü, yeniden, iyileştirilerek, çağdaşlaştırıla-
rak, çağdaş teknolojii getirilerek, Ulusal Sağlık Akademisinin çatısı altında yerini alacaktır. 
Bu reform içerisinde, Hıfzısıhha da yer almaktadır. 

"Yeşil kart konusunda, Bakanı uyarmak istiyorum" dedi; "düşünce doğru; ama, mevzu
at düzenlemesi gerekir" dedi, düzenliyoruz işte, onun hazırlığını yapıyoruz; ama, bu mevzuatı, 
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pilot uygulama yapmadan yaparsak, yapacağımız yanlışlıklar, eksiklikler, uygulamada sıkıntı 
yaratır. Bir kere, ödeme gücü olmayan insanları, ANAP zamanının, kaymakamhklardaki, Fak-
Fuk Fonunun yoksulları seçme kriterlerine göre saptamak istemiyoruz. Bunun içerisi ne politi
ka karışmasını istemiyoruz. Bunun içerisine fırsatçıların girmesini istemiyoruz; bunun, dürüst, 
namuslu ve hakça olmasını istiyoruz. Onun için titiziz, onun için pilot bölge uyguluyoruz, onun 
için pilot bölge uygulayarak, yöntemimizi belirlemek ve yasayı da buna göre çıkarmak istiyo
ruz. • ' ' _ 

Sayın Fahri Gündüz, bebek ölüm oranlarının yüksekliğinden bahsetti. Gene, bütçede sağ
lığa ayrılan payın yüzde 5 ve son on yılın en yüksek oranı olduğunu söyledi; doğrudur. "Alkol 
ve uyuşturucu maddelerle mücadele edilmesi gerekir" dedi. Bunlar yapılmaktadır ve daha et
kin bir şekilde yapılacaktır. AİDS'e değindi. Yönetimde deşantralizasyonu onayladığını söyle
di...' 

Sayın Emin Sever, "başhekimler seçimle atanmalıdır" dedi. Tkbiî, ideal. 
Şimdi, bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum; ben bu reform konusuna uzun uzadıya gir

meyeceğim, çünkü size verdiğim broşürlerde hepsi var. Bizim amacımız, genel sağlık sigortası 
yasası çıktıktan sonra, devlet hastanelerini özerkleştirerek yerinden yönetimlere vermek ve Sağlık 
Bakanlığına bağlı olmaktan çıkarmaktır. O zaman, bu hastanelerde yerel yönetimin dahil ol
duğu, çeşitli çevrelerin temsil edildiği yönetim kurulları oluşacak ve kendi kazandığı parayla 
ayakta duracak. O zaman, tabiî ki, başhekim, -artık adına başhekim demeyelim- yönetici, ya 
da manager... Hastanenin yaşayabilmesi için oraya en iyi yöneticiyi getirmek zorunda. 

Gene bir konuşmacı arkadaşımız, "eğer hastaneler iyi çalışıp para kazanamazsa kapatırım" 
dediğimi söyledi. Ben "kapatırım" demedim, kendi kapanır. Çalışamayan kapansın ve sağlık 
hizmetinde bir rekabet ortamı açılsın; insanlar bu tembellikten, bu uyuşukluktan kurtulsun. 
Ben, bir sağlık hizmetinin ciddî bir şekilde, devlet memuru zihniyetiyle yapılacağına inanmı
yorum. Kime kalıyor; adamın vicdanına kalıyor, meslekî sorumluluğuna kalıyor. Meslekî so
rumluluğu yüksek, vicdanı yüksek insan en iyi hizmeti veriyor, öbürü vermiyor; ama, ikisi de 
aynı maaşı alıyor ve ikisi de gününü gün ediyor. Nasıl ayrılacak bunlar?., tşte bu sistemle ayrı
lacak. 

AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — "Hastaneleri kapatırım" dediniz. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Ben, "kapatırım'' demedim, has

tanenin kendisi kapanır. 
AHMET FEVZİ tNCEÖZ (Tokat) — Gazetelerde var, getiririm isterseniz. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Efendim, yani, gazetenin her yaz

dığı doğruysa, çok şeyler söylenebilir. 

AHMET FEVZt tNCEÖZ (Tokat) — Hasan Pulur da yazdı. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Mesela, eğer doğruysa, geçen gün 

gazetede okuduğuma göre, sizin partinizden biri "Bakan, Kızılcahamam'da muska dağıtıyor" 
demiş. Biz, muskayla, okuyup üfleyerek bir şey yapmıyoruz. Bilimsel yöntemler... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Onlar bize ait değil. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Tabiî, ben inanmadığım için bu

rada zikretmedim. Çünkü, gazetedeki haber her zaman doğru olmuyor. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Doğru Yol söylemiştir!... 
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SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Sayın Mustafa Ünaldı "bütçe 
yetersizdir" dedi. Sağlık hizmetlerinin bütçeleri daima yetersizdir; hele bizim ülkemizde. Ama, 
biz, son on yılın en yüksek bütçesini sağladık; fakat, bunun yeterli olduğunu söylemiyorum.Bu 
bütçe çok daha yukarıya çıkmalıdır. 

Sayın Ünaldı, ayrıca hayat pahalılığına değindi, enflasyonu antattı, Hıfzıssıhha konusu
nu cevapladım, geçiyorum; alkol ve uyuşturucu, televizyon filmleri...Bu konuda benim görüş
lerimi biliyorsunuz, tekrar etmiyorum. 

Tedavi hizmetlerine gelince; sağlık hizmetleri personeline itibar kazandırmalı; şefkat gel
meli, millî heyecan olmalı... . > ' 

Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum: Artık, 21 inci Yüzyıl insanını -ki, Avrupa, maalesef 
bu noktaya geldi, biz de gidiyoruz arkasından- insanları, millî duygularla, şefkat duygularıyla 
göreve sevk edemiyorsunuz. Türk toplumu, geçen son on yıl içerisinde parayı çok kötü öğren
di. O kadar çok kötü öğrendi ki, emeksiz köşe dönme felsefesinin cazibesine o kadar kapıldı 
ki, insanlarda bu dediğiniz duyguların hiçbir tanesi kalmadı ya da çok az insanda kaldı. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Doğum yapan kadının hikâyesini anlattınız, "her hekimi karalamak istemiyorum" dedi
niz, "namussuzlar var" dediniz. Namussuzlar her kesimde var. O da insanların bir renkli tipi 
işte; ama, son on yılda bunlar biraz arttı galiba!.. 

GÜNEŞ TANER (tstanbul)— Bunları nasıl söyleyebiliyorsunuz, elinizde istatistikî bilgi 
var mı? 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Bir ruh doktoru olarak söylüyo
rum. Siz ekonomide bazı şeyleri, istatistikî bilgilere bakmadan dahi gözlemlerinizle söyleyebi-
liyorsanız eğer... 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — O sizi bağlar. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Müsaade eder misiniz, sözümü 

bitiriyorum? 
...söyleyebiliyorsanız eğer, ben de bir ruh hekimi olarak, birtakım gözlemlerimle ve izle

mekle bazı şeyleri söyleyebilme yeteneğine sahibim ve bu benim bilgi birikimimden geliyor. (DYP 
sıralarından alkışlar) Yeşil kart konusuna girdiniz, "hastalar rehin kalmıyor; ama, sokakta 
kalıyor" dediniz. 

Doğru değil bu, doğru değil... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Gördüğümüz olaylar var. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Ama, doğru değil. Yani, siz, yol

da yürürken, damdan düşmüş bir adam sokakta karşınıza çıkarsa, o an için sokakta kalmış 
gibi gözükebilir; ama, hastaneye alınmadığı için sokakta kalmıyor insanlar. 

Dikkat ettiniz mi; son iki aydır gazetelerde, üniversite hastanelerindeki tek tük olayların 
dışında, devlet hastanelerinde rehin kalan, ölüsü rehin kalan, hastaneye yatırılmayan vaka, olay 
okuyor musunuz? Soruyorum arkadaşlara: Okuyor musunuz? Samimiyetle söyleyin yani... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Gazetelerde vûr, gazetelerde var... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Herhalde gazetelere sansür koy

madık. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Bakan, bakın, iki gün önceki gazete... Ba

kın, gazeteler burada. 
v ' • • 
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SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Bitiyor, bitiyor; bu olaylar artık 
bitiyor. Hep beraber çaba gösterelim, tamamen bitsin. Kötü bir şey değil. 

"Yeşil kart için 370 milyar ayrıldı deniyor; yetmez" diyorsunuz. 
"Yetmez" derken sizin neyi ölçü aldığınız belli mi? Sayın Güneş Taner, o da ölçüsüz söy

lüyor. Yok işte, "yetmez" diyor. 
Ben size ölçü vereyim: Bir yılda, 1991 yılında, bütün devlet hastanelerinin döner sermaye 

geliri 750 milyar; tüm hastalardan... Ben bunun hemen hemen yarısı kadar parayı yoksullar 
için ayırmışım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Göreceğiz... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Bütçeyi takip edeceğiz, yeni senede de konuşacağız, sağ 

olursak. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Sayın tnceöz, Sağlık Bakanlığı 

bütçesinin genel bütçedeki yerinin, oranının eskilere oranla yüksek olduğunu söyledi. Doğru 
değil mi? Ama, ne tuhaftır ki, gene bütçe konuşmasında Sayın Erbakan tam tersini söyledi; 
elimde yazı var. "Aldatıyorsunuz bizi, yanlış, eksik, düşük" diyor. 

işte görüyorsunuz, politik düşünceniz de zamana ve koşula göre değişiyor. Düşüncemizin 
ve ifademizin zamana ve koşula göre değişmesi çok kötü bir şey. 

AHMET FEVZt INCEÖZ (Tokat) — Konuşmanızın devamına bakın. Batılı ülkelerle kı
yasladığınız zaman çok düşük. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Hayır, hayır. Bakın, Sayın Erba-
kan'ın söylediği şu; elimde not var; diyor ki... 

AHMET FEVZt İNCEÖZ (Tokat) — Benim konuşmamı çarpıtıyorsunuz. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Müsaade eder misiniz? Müsaa

de edin... 
AHMET FEVZt İNCEÖZ (Tokat) — Ve büyük yalancılığınız ortada. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Müsaade edin... 

AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — Zabıt var... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Müsaade edin... 
AHMET FEVZt İNCEÖZ (Tokat) — İşte elimde, "hastaneleri kapatırım" dediniz. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Bir saniye... Bir saniye... 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — Çarpıtıyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Bakın bura

da; okuyorum... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Yahu bir saniye... Konuşalım... 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — Siz "Hastaneleri kapatacağız" demişsiniz, gazete

lerde var. Yalan söylüyorsunuz... Gösteriyorum... Sayın Bakana yakışmıyor. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Bir saniye... Konuşayım. 
Sayın Erbakan, 1992 yılı genel bütçesinin 250 trilyon olması gerektiğinden hareketle, ba

kanlığımız bütçesini oranlayarak, yani bütçenin bu seneki rakamını değil de, olması gereken 
rakamı, Sağlık Bakanlığı bütçesine oranlayarak rakam buluyor. 

Böyle hayalî rakam olur mu? Yani hayalî ihracat çok gördük; ama, hayalî rakamı ilk defa 
görüyoruz! (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

AHMET FEVZt İNCEÖZ (Tokat) — Yalan söylüyorsun! Bir bakana yakışmıyor! 
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SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Zabıttan, zabıttan... (RP sırala
rından gürültüler) • 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, bir dakika... 
AHMET FEVZİ ÎNCEÖZ (Tokat) — Yalan söylüyorsun!... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Zabıttan... Zabıttan... 
BAŞKAN — Sayın tnceöz... Sayın tnceöz... 
AHMET FEVZl ÎNCEÖZ (Tokat) — Sayın Bakana yakıştıramıyorum... 
BAŞKAN — Efendim, kanaatiniz kendinize aittir; ama, müdahale hakkınız yoktur. Ge

rekirse, size yakışır sükûnet içinde... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Burada olmayan kimseleri konuşmak doğru değil. (RP 

sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun... 
Biz, uzun süreli çalışıldığı için, bir hoşgörü ortamında, esprilerle bu işi götürelim diyoruz; 

ama, lütfen yani... 
Görüşmelerin sonunda Sayın Bakana soru sorma hakkınız var; ama, müdahale hakkınız 

yok. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — özür dilerim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Evet, Sayın Fevzi Inceöz'le de

vam ediyorum. 

"Yeşil kart için 10 trilyona ihtiyaç var. Para nerede? Emperyalistler bizi yeşil kartla sömü-
rüyor." dediler. 

Bu, emperyalist sömürüsünden kurtulun artık! 
''İyi çalışmayan hastaneyi hemen kapatırım dediniz" diyor ki, böyle bir şeyi söylemiş de

ğilim. 
Bir de deniyor ki, "Baştabip imzası için saatlerce bekleniyor.*' 
Bakın işte, yeşil kart bunun için çıkacak. Yani, o kişiyi, yoksul olduğunu beyan ederek, 

söyleyerek, baştabibin onayı mecburiyetinde bırakmamak için yeşil kartı çıkarmaya çalışıyo
ruz. Yeşil kartı aldığı zaman, artık, kimsenin onayına ihtiyaç yok; onuruyla, şerefiyle girecek 
hastaneye, yeşil kartını koyacak masanın üstüne, yatacak, tedavi olacak ve onuruyla çıkıp gi
decek. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Dünyada öyle bir sistem yok. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — "Kurs görmüş pratisyen hekim

lerin yaptığı işlerden vazgeçilmeli, bunlara benzer işler siyonizmin emelidir" denmiş; bunu pek 
kavrayamadım. 

AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — Yanlışlık yapılıyor, maalesef. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Evet, olabilir. 
Genel sağlık sigortasını desteklediğinizi söylemişsiniz; teşekkür ediyorum. 

"İlaçta başıbozukluk var, düzeltilmeli, kalite kontrolü yapılmalıdır" diyorsunuz; katılı
yorum size. 

"Ekonomi düzelmezse sağlık politikası yürümez" demişsiniz. 
Ekonominin düzelmesi her şey için gerekli, temel yapı o; ekonomi düzelmedikten sonra 

hiçbir şeyde başarılı olamazsınız. Onun için bu Hükümet, yalnız sağlık hizmetini değil, ekono-
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miyi de düzeltmenin çabası içindedir, onun için enflasyonu düşürme çabası içerisindedir. 
"Hekimler zor durumda; doktorlara, hastalara gösterilen hassasiyet gösterilmeli" dedi

niz. "özel dispanserler mantar gibi çoğalıyor, kontrol edilmeli" denildi; doğrudur. 
özel sektörün sağlık alanında yatırım yapmasının yanındayız; sağlık hizmetlerinde reka

betin gelişmesi için, özel sektörün alabildiğince sağlık alanına girmesinin yanındayız; ama, bu 
denetimle olacak değildir. Genel sağlık sigortası sistemi geldikten sonra, zaten kendiliğinden 
oluşacak o mekanizma; yani, belli bir nitelikte, düzeyde hizmet veremeyen müessesenin sözleş
mesini zaten feshedecek genel sağlık sigortası müessesesi. Zaten, bu tür şeyleri, denetimlerle, 
zorlamalarla yapamazsınız; ekonominin, kendi kuralları içinde işlemek zorunluluğu vardır. 

Değerli arkadaşım Saffet Topaktaş'ın eleştirilerine geçiyorum. 
"Bakanlıktaki eski MHP'İiler görevden alınıyor" dediler. 
Ben, bakanlıkta hiç kimseyi, MHP'li vesaire diye görmüyorum. Ben, bakanlıkta, insanla

rı, politikaya girmeyen, vazifesinin başında, görevinde politika yapmayan insanlar olarak gör
mek istiyorum; dürst olarak görmek istiyorum, çalıkan olarak germek istiyorum, üretken ola
rak görmek istiyorum ve bizim çalışma tempomuza ayak uydurmalarını istiyorum. 

CEMAL ÖZBtLEN (Kırklareli) — Onun için bütün adayları doldurdunuz!.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Tabiî ki, önemli olan şu: Siz şimdi 

milletvekili olabilirsiniz; ama, bir dahaki seçimde seçilemeyebilirsiniz. Seçilemedikten sonra 
vaktiyle politikaya girdiniz diye siz bir daha devlet memuru olabilme hakkını ebediyyen kay
betmiş mi olacaksınız; bir kişi, bir partiden aday oldu diye, o politik damgayı üzerinden hiç 
silemeyecek mi?! Niye silmesin yani, niye illa işine, görevine politikayı soksun?.. Bence o, ihti
yarî olarak olmaz; o, amaçlı olur. Eğer, bazı kişiler, Sağlık Bakanlığı teşkilatına, politikayı amaçlı 
olarak sokmak için gelmişlerse, orada örgütlenmek için gelmişlerse, orada politik eylem içinde 
olmuşlarsa veya olmak istiyorlarsa, onlara asla müsaade etmeyeceğim. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) — Bizzat toplantıda söylendi bunlar Sayın Ba
kan. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Ben birisini görevden aldığım za
man, bilsinler ki, bunun arkasında, ya politik tavır içinde olması vardır ya beceriksizliği vardır 
ya da yeteneksizliği vardır. 

Bir şey daha yapacağım; Sağlık Bakanlığını doktorlaştıracağım, Sağlık Bakanlığı teşkila
tında doktorların hâkimiyeti olacak. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Genel müdürlerin 
hepsi, daire başkanlarının hepsi doktor olacak, yardımcıları da çoğunlukla doktor olacak. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Eczacı olmayacak mı? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Eczacılık ve Tıbbî Müstahzarlar 

Genel Müdürlüğüne, tabiî, doktorları getirecek değilim; ama mesleğin dışında, ilgisiz insanla
rı bakanlıktan çıkaracağım. 

Bakanlığa geldiğimiz zaman, bütün genel müdürlüklerin başında, doktor olmayan insan
ları gördük. Adalet Bakanlığının başından veya içinde ne kadar çok hukukçu görürseniz veya
hut da Maliye ve Gümrük Bakanlığında ekonomistleri ne ölçüde görürseniz, doktorları da bi
zim bakanlığımızda aynı ölçüde göreceksiniz. Tabiî, doktor; tabiî, eczacı; tabiî, diş hekimi; ta
biî, hemşire; tabiî ebe, tüm sağlık personeli... Kendi alanlarında, kendi kadrolarında, kendi 
görev yerlerinde temsil edilecekler; ama, tabiî, burada hukukçu da olacak; tabiî, ekonomist de 
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olacak; tabiî, öğretmen de olacak; ama belli oranlarda... Yıllardan beri, doktorlar bakanlıktan 
uzaklaştırılmış sistemli bir şekilde... ANAP'tan evvel de başlamıştır bu, ben ANAP'ı suçlamı
yorum. Her nedense, Sağlık Bakanlığını ve hastaneleri yönetmeye, doktorladan çok daha faz
la, doktor olmayanlar heveslenhıişlerdir. Artık, doktorlar yönetecek Sağlık Bakanlığını. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Tedaviyi Sağlık Bakanlığında mı yapacağız! 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Evet, şimdiki vaziyete göre, ruh 

hastalarının tedavisi benden başlıyor birazcık!.. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Topaktaş, okullar konusunda, "iyi olmayanlar kapatılmamalı, iyileştirilmelidir" dedi; 

katılıyorum. Ben, "bu iyi değildir, kapatalım" düşüncesinde değilim. Evvela iyileştirmeye ça
lışacağız; yani iyileştirilebilecek durumda olanlar iyileştirilecektir. 

Kongreye sunduğumuz kitabımızda, broşürümüzde, dikkatinizi çekmişse, hemşireliği, biz, 
liseye dayalı hale getireceğiz. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde böyle, 13-14 yaşında, çok so
rumluluk isteyen hemşirelik mesleğinde, bu yaşta bir kız çocuğu başlatılmıyor sorumluluk bi
lincine erişmediği için, 17-18 yaş esas alınmış. Liseyi bitirecek, gelecek, iki sene okuyacak. Uz
manlaşacak, hemşire, cerrahi hemşiresi olacak koroner bakım ünitesi hemşiresi olacak, yoğun 
bakım hemşiresi olacak. 

"Gevher Nesibe, akademik kimliği kavuşturulmalıdır" dendi; doğru, katılıyorum size. 
"Belgeler ve arşivler elinizde, yolsuzlukları propaganda aracı olarak kullanmayın; araştı

rın, soruşturun, varsa çıkarın" dendi. 
Onu yapıyoruz. Benim, gazetelerde bu konuda hiçbir demecime kimse rasgelmemiştir. Ba

sında, hiçbir gazetede, "Bakanlıkta yolsuzluk var. O şunu yapmış, bu bunu yapmış" şeklinde, 
benim hiçbir demecim çıkmamıştır; özellikle buna dikkat ettim. Hiç kimseyi, ispatı olmayan 
bir durumla karalamaya hakkım olmadığı gibi, sonunda mahkûm olsa bile bir kişi, her kimse 
o, yine beni ilgilendirmiyor, yine onu politik bir malzeme olarak kullanmayı istemiyorum; hiç 
istemiyorum... 

YASAR ERYILMAZ (Ağrı) — Sayın Bakan, karalamayı kürsüden yapıyorsunuz! 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Burada konuşacağız, burası öz

gür yer. Biz bize konuşuyoruz burada; biz bize konuşuyoruz... 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — O zaman, basın da özgür. Arkada basın var... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Evet. 
"İlaç ambalajları sadeleştirilsin, böylece israf önlensin" dediler; katılıyorum; hatta bu ko

nuda çalışmamız epeyce ilerlemiştir. Ambalajların sadeleştirilmesi, ambalaj masraflarının azal
tılması ve böylelikle, hiç olmazsa, ilaçların bir miktar ucuzlatılması için, onun etkisinin sağ
lanması. 

Değerli arkadaşlarım, sorulan sorulara, mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalıştım. 
Yapılan katkılara da çok teşekkür ediyorum. 

23 Mart Pazartesi günü Hilton Otelinde başlayacak olan 1. Ulusal Sağlık Kongresine tüm 
arkadaşlarımız davetlidir. İsteyenler, açılış gününe gelir; isteyenler, gerekli büroya müracaat ede
rek, çalışma gruplarına katılabilirler. Çünkü, bu çalışma gruplarında, bütün demokratik kitle 
örgütleri temsil ediliyor. Siyasî parti temsilcilerimiz de katılacaklar, isteyenler. Belli bir biriki
me sahip olan arkadaşlarım, istedikleri konuda; yani, reform çerçevesi içerisinde yer alan iste
dikleri konuda katılabilirler, o çalışmalara katkı getirilebilirler, özellikle arkadaşlarımızın ka
tılmasının bir faydası da şu olur: Mutabakatla, konsensüsle çıkılacak o çalışma gruplarından, 
ondan sonra o metin haline getirilecek ve Yüce Meclise gelecek. Böylelikle Mecliste biraz 
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daha kolaylaşmış olur onun onaylanması ve devlet politikası haline getirilmesi; 
Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. 
Sağlık Bakanlığı bütçemizin hepimize, milletimize, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. 

Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sataşma vardır, söz istiyorum efendim, İsmim 

zikredilerek sataşılmıştır. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Zatı âliniz, sataşmadan dolayı söz istiyorsunuz. 
Sayın tnceöz, siz ne için efendim?.. 
AHMET FEVZt İNCEÖZ (Tokat) — Sataşmadan dolayı söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sataşmadan... 
Şimdi, lütfen, somut olarak, Sayın Bakanın hangi ifadesinin sizin için bir sataşma teşkil 

ettiği hususunu belirtin. 

AHMET FEVZt İNCEÖZ (Tokat)—Birincisi... 
BAŞKAN — Hayır, hayır, siz onu söyleyeceksiniz ki, ben ya yerinde bulacağım söz vere

ceğim veya vermeyeceğim, onun takdiri bana ait. Siz, önce, sataşma hangi hususta, hangi ifa
deyle vuku bulmuştur, onu lütfen belirtin. 

AHMET FEVZt İNCEÖZ (Tokat) — Hastanelerin kapatılması konusunda, Meclis tuta
naklarında da belli olduğu halde, benim burada kendisi hakkında yalan beyanda bulunduğu
ma dair beyanları oldu. Ben buradaki zabıtlara göre konuşuyorum. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Yalan, demedim ki ben, yalan 
demedim. "Yalancı" diye siz dediniz bana. Yalan, demedim ki ben, 'ben öyle söylemedim', 
dedim. 

BAŞKAN — Şimdi, efendim... 
AHMET FEVZt İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Genel Başkanım hakkında yanlış beyanda bu

lundu. 
BAŞKAN — Ama, o konu, ya Grup Başkanvekilinize... 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — Konuşmamı saptıracak bir yöne yöneltti. Ben o W 

nuşmamda o oranı söyledim; fakat konuşmam saptırıldı. 
BAŞKAN —- Sayın tnceöz, somut olarak üç şık saydınız. Yalancılıkla itham konusunda, 

Sayın Bakan, "demedim" dedi. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Demedim, o kendisi söyledi ba

na. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Kendisi söyledi ama!... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ancemaatın idare olmaz; bunun bir görevlisi, bir yet

kilisi vardır; ben de, o işi yaparım yani... Yapmayın şimdi... Konuyu bir yere bağlayalım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Ben, birinci noktada, Sayın Bakanın, sarih olarak, "demedim" beyanı üzerine, o nokta
dan size söz verme imkânı görmüyorum. 

Değerli Genel Başkanınız Sayın Erbakan hakkında olan ikinci noktaya geçtiniz. O nokta
da da, Grup başkanvekiliniz ya da bizzat Sayın Erbakan'ın kendisi ancak, hukukunu, bu se
beple ve bu gerekçe ile savunabilir. Zatı âlinizin bu manada vekâleti söz konusu olmaz. 
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Üçüncü olarak, "Beyanımı saptırdı" buyurdunuz. 
Şimdi, hangi beyanınızı, nasıl saptırdığını söyleyin. Varitse söz verebilirim; değilse, özür 

dilerim; söz veremem. 
AHMET FEVZt İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, yüzde 4,9 rakamının eskiye göre art

tığını beyan ettiğimi belirttiler ve bundan şu neticeyi çıkardılar: Yüksek olduğunu ifade ettiğim 
bir şeyi, düşük olarak yorumladılar. Sayın Genel Başkanıma sataşma da bundan kaynaklanı
yor. Çünkü, sadece 10 milyonu yeşil karta gidiyor ve ayrılan bu oran yetersiz kalıyor şeklindeki 
beyanımı yanlış yorumlamışlardır, çarpıtmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Inceöz, bu ifadeleriniz muvacehesindeki görüşümü arz ediyorum: 
Bu, bir sataşma, ya da sataşma gerekçesiyle söz vermeyi mümkün kılan bir saptırma de- . 

ğil; ama, farklı bir değerlendirme olabilir. Zatı âliniz bu ifadelerinizle, görüşünüzü, Sayın Ba
kanın yaklaşımıyla değil de, zatı âlinizin görüşüyle ifade buyurdunuz, bunlar da zapta böylece 
geçti. O bakımdan, ben, bu konuda bir sataşma görmüyorum. 

OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Bir şey arz edebilir miyim Sayın Başkanım? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Asiltürk. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Bir tavzihte bulunmak istiyorum: Sayın Erbakan'-

ın beyan ettiği husus doğrudur. "Para değerinin düşmesi karşısında, bir önceki bütçeye göre, 
bu oran kadar artması lazım gelir" diye normal bir ekonomik değerlendirme yapmıştır. An
cak, Sayın Bakanımız, her şeyde mesleği esas aldığından ve kendileri de değerli bir ruh dokto
ru olduklarından, bir ekonomist olmadıklarından, ekonomik bir yanılgıya düşmüşlerdir. 

Tavzih ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, açıklamanız zabıtlara geçmiştir. Yani, Sayın Bakanla ayrıldı

ğınız nokta, istatistik konusunda ve "istatistikte ruh hekimliği olmuyor" diyorsunuz ve niha
yet, olmadığı bir yeri de buldunuz yani! (RP sıralarından alkışlar) 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Bir cevap verebilir miyim Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, mümkün değil. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Şunu söylemek istiyorum: Ben, 

orada yeni bir fikir ortaya koymadım, Refah Partisi Genel Başkanıyla, arkadaşımızın konuştu
ğunun birbirini tutmadığını söyledim. Refah Partisi Genel Başkanı, "Aslında genel bütçede 
Sağlık Bakanlığının payı yükselmemiştir" dedi, arkadaşım ise, "Son on yıldır en yüksek Sağ
lık Bakanlığı bütçesidir" dedi ve zabıtlarda bu ifade vardır. Ben, oradaki çelişkiyi söyledim, 
başka bir şey söylemedim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Asiltürk. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkanım, değerli Bakanımız, beyanlar ara

sında böyle bir kıyaslama yapmakta haklıdır. 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Böyle bir usul var mı Sayın Başkanım?.. 
BAŞKAN — Sayın Kurt,siz, tecrübeli bir arkadaşımızsınız. Sayın Bakanın cevap vermesi 

de imkânsızdı; ama, müdahale etmedim. Yani, böyle, cevabın cevabı; cevaba da cevap; sonra 
gene cevap şeklinde bir usulümüz yoktur; ancak, biraz uzun çalışmalar, biraz da mübarek ra
mazan olduğundan, böyle gidiyor; yoksa usulde bunların hiç birisi yoktur. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, oraya çıkmamamın sebebi, zamanı
nızı almamaktır; ancak bir hususun da tavzih edilmesinde gerek var: Sayın Bakanın burada 
söylediği, iki değişik şeyin kıyasıdır. Kendileri ruh hekimliğine ne kadar ehemmiyet veriyorsa, 
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ekonomi hakkında kendisini uzman saymaması gerektiğine kendisinin de hürmet ederek, bu 
konuya daha fazla girmemesi gerekir. 

Bütçede bu yıl asıl bulunması gereken miktarla şu andaki miktar arasında büyük fark vardır, 
para değerinin düşmesi nedeniyle. Sayın Erbakan, o bakımdan doğru bir şey söylemiştir. Sayın 
konuşmacının da söylediği doğrudur; ancak, bu fazlalık başka şeydir, olması gerekenden az 
olması başka şeydir. Çünkü paranın değeri düştüğü için, bütçede artmış gibi görünen rakam
lar, aslında-para değerinin düşmesi nedeniyle-azdır. 

Sayın Başkan, ben bunu arz etmek istemiştim. 
BAŞKAN — Evet, bu önemli husus tavazzuh etmiş, zabıtlara da geçmiştir efendim. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1, —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağltk Bakam YMvrım Aktuna'nın, Sağlık 
Bakanlığı 1992 Mali Yılı Bütçesi münasebetiyle yapmış olduğu konuşmada şahsına sataşıldığına ilişkin 
konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hatinoğlu. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmasında "Ana

vatan Partisi Grubu adına konuşan iki konuşmacı, eski yaptıkları hizmetlerin karşılığı, günah 
çıkarmak üzere kürsüye geldiler ve konuşma yaptılar" diyerek, ismimi de zikretmiştir. "Gü
nah çıkarma" deyiminin, benim için bir sataşma olduğu kanaatindeyim, bu nedenle söz almak 
İstiyorum. 

BAŞKAN —- Buyurun efendim. Ben de hatırlıyorum, zabıtlarda da var; Sayın Bakan da 
hatırlar, müracaat makûldür. . 

Sayın Hatinoğlu, yeni bir sataşmaya sebebiyet vermemeniz ricasıyla, yalnız hukukunuzu 
açıklama ve savunma çerçevesi içinde söz verdim. 

Buyurun. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Teşekkür ederim efendim, 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu saatinde tekrar söz aldığım için üzgü

nüm; ama, Sayın Bakanımızın, geçmiş hizmetlerimizden dolayı günah çıkarmak için buraya 
geldiğimizi ifade etmesi nedeniyle söz aldım. 

Biz bu kürsüye milletin hür iradesiyle geldik; herhangi bir tayin ya da nakille gelmedik; 
bir parti değiştirerek de gelmedik. 

Size şunu ifade etmek istiyorum: Şu anda, 8,5 yıl, Sağlık Bakanlığında yaptığım hizmet
lerden dolayı, her türlü dosya ve arşiv elindedir ve adlî makamlara intikal ettirmeye de yetkili
dir; hatta Türkiye Büyük Millet Meclisine kadar getirmeye yetkilidir. 

Sağlık Bakanlığının bütçesinde, hekim olmayan iki kişinin konuştuğunu ifade ettiler. 
Ben şunu söylemek istiyorum: Ben deli tedavisinden anlamam; ama, devlet idaresinden 

çok iyi anlarım, 26 yıl bu devlete hizmet verdik; bu işi biliyoruz. 

Kırıkkale Silah Farikasına müdür tayin etmek için, mutlaka iyi bir silahşorun bulunup 
oraya getirilmesi gerekmiyor; iyi bir idarecinin bulunması gerekir. 

Sayın Bakan, bir gazetede beyanatında şunu ifade etmiştir: "Sağlık Bakanlığını idare et
mek, bir hastane idare etmekten daha kolaydır" 

Acaba, burada, Sağlık Bakanlığının idaresinin, bir akıl hastanesinden daha kolay olduğunu 
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mu ifade etmek istiyor; yoksa, Sağlık Bakanlığı mensuplarının, akıl hastanesinden daha geri
de olduğunu mu ifade etmek istiyor?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Sayın Bakan, millî sağlık politikasının bizim dönemimizde hazırlandığını ve bir işlem yap
madığımızı söylüyor; doğrudur. 

Yalnız, şimdi, kendisi, bu kitapçıkların altındaki "Bakan" imzasını değiştirerek bunları 
buraya kadar getirmiştir. 

Ben bu baskıları, çeşitli bakanlarımla beraber hazırladım ve bunlar üzerinde çalıştım; altı 
bakanla beraber çalıştım, biri hayatta değil (Mehmet Aydın,AUah rahmet eylesin) diğer bakan
larımın şu anda dördü de Meclistedir. Her konuda hesap vermeye ve değerlendirme yapmaya 
herkesin hakkı vardır; bu konuda en ufak bir sıkıntımız bulunmamaktadır. 

Standart kadroları benim dönemimde^ yapmadığımı ifade ettiler: 
Sayın Bakan, takdir edersiniz ki, ben bakan değildim sadece genel müdürdüm; Personel 

arşivlerini isteyin, standart kadrolar hakkında yaptığım çalışmaların bir dosyasına da bakın; 
bunların doğru olup olmadığına o zaman karar vereceksiniz. Ben o zaman sadece genel mü
dür olduğum için, vazifem onları hazırlayıp ilgili bakanın önüne koymaktı. 

Standart kadroyu benim bakanlarım da getirmedi; doğrudur. Neden doğrudur?.. Politik 
nedenlerle doğrudur. Aynı şeyi siz de yapacaksınız; siz de getirmeyeceksiniz. 

Ben yıllarca direndim; İstanbul, İzmir ve Ankara'ya tayin yapmadım. Buradaki milletve
kili arkadaşlarımız da yaptıramamıştır; ama, siz göreve başladığınızdan beri, bu dolu olan ille
re acaba ne kadar tayin yaptınız?.. 

Sayın Bakan, yeşil kart olayına da değindiniz. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, neden müsaade ediyorsunuz, ne hakkı var 

böyle konuşmaya? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Yeşil kartta bir sataşma vardır. Yeşil kart yeri

ne, yeşil 50 bin lirayı gösterdim. Gene sözümdeyim. Hastaneler, sizden yeşil kart beklemiyor. 
Doktorlarımız bu hizmeti yapmaya her zaman hazırdır; ama, hastaneye gelen hastaya ilaç, araç, 
gereç alabilmek için, hastanenin paraya ihtiyacı vardır; yeşil kart bence budur. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Sataşmaya mı cevap veriyorsun şimdi? 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Sayın Bakan, "ANAP'Iılar akıllarını paraya 

bozdular" dedi. 
Sayın Bakana şimdi soruyorum... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Zorlanmayın, din

leyin... 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Ne hakkınız var buna Sayın Başkan; böyle konuşmasına 

niye müsaade ediyorsunuz? İçtüzüğü uygulayın. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Deyamla) — Bağırmayın, dinleyin... (DYP ve SHP sırala

rından sıralara vurmalar) Biz para düşkünü değiliz. Para, bir amaç değildir; para, bir araçtır. 
Para olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Para olmadan eve de gidemezsiniz... Para olmadan ye
şil kartı da bastıramazsmız... Demek ki, bu işin parasız olacağına inandınız ki, şimdi de şov 
yapıyorsunuz! 

Sayın Bakanın yeşil kart olayına canı gönülden inanıyorum. Türkiye'nin gerçekten sağlık 
hizmetine ihtiyacı vardır. Sağlık Bakanına ait yine, 14 Mart 1992 tarihli Tercüman Gazetesinde 
çıkan resimli haberde, "Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna, dedikodulara karşı şerbetliyim" dedi
ğini yazıyor. 
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Biz hiçbir şeye karşı şerbetli değiliz. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sataşmaya cevap versin. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Siz yolsuzluklara şerbetlisiniz! 
BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Sayın Bakanım, siz Türkiye Cumhuriyetinin 

Bakanısınız, benim de Bakamınsınız; siz şerbetli olabilirsiniz; ama, Türk Milleti şerbetli değil
dir. Kamunun, Türk toplumunun yasakladığı bazı kurallara sizin de saygılı olmanız gerektiği 
kanaatindeyim. Hiçbir zaman şerbetli olmanıza gerek yoktur. Türk Milletinin buna özlemi vardır 
ve her şeyden önce... 

BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, sözlerinizi tamamlayın lütfen. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Sözlerimi şu lafla bitirmek istiyorum... (DYP 

ve SHP sıralarından gürültüler) ' 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Ne hakkınız var buna Sayın Başkan? Tamamen usulsüz

lük yapıyorsunuz. 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Devamla) — Siz gelin buradan cevap verin! 
"Sağlık Bakanlığını doktorlaştıracağım" dedi... 
BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, bir dakika lütfen... 
Buyurun Sayın Kurt, nedir mesele efendim? 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Ne hakkınız var buna?.. İçtüzüğü uygulayın.. Sataşmaya 

böyle mi cevap verilir?.. 
BAŞKAN — Şimdi İçtüzüğü uyguluyorum. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — O zaman devam etsin... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Tamamen usulsüzlük yapıyorsunuz; verdiğiniz söz hak

kının süresi doldu. 

BAŞKAN •— Değerli arkadaşlarım, bu usulsüz müdahaleleriniz bitene kadar ben beklerim... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sataşmaya cevap vermiyor, hakaret ediyor. 
BAŞKAN — Buyurun... Varsa daha rahatlamak isteyen, söylesin, sonra ben söyleyeyim. 

Buyurun... Hadi buyurun... O zaman, dinleyecekseniz söyleyeyim: İçtüzüğü uyguluyorum. Nasıl 
uyguluyorum? Sataşmadan söz istedi. Süresi dolmadı ve arzı cevap ettiği konular... (DYP sıra
larından gürültüler) 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sizin göreviniz sükûneti sağlamak, Sayın Başkan. 
VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Hakaret ediyor, Sayın Başkan... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sataşmaya cevap versin... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bakınız, dördünüz birden ayakta konuşuyorsunuz. Ev

vela, siz burada bir açmaz, bir çaresizlik içinde değilsiniz ki, tıknefes dördünüz birden, bir şey 
anlatmaya çalışıyorsunuz... Şimdi, Sayın Grup Başkanvekili çıksın, konuşsun. Diğer arkadaş
larımın, Sayın Grup Başkanvekilinin, Grubun hissiyatına tercüman olacağından endişesi mi 
var ki, o konuşurken, başkaları da çırpınıyor? Evvela, el aceletül minel şeytan. Bekleyin... 

BAKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Daçe. 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) <— Sataşma nedeniyle söz verdiniz, sataşmaya cevap versin. 
Sataşma nedeniyle söz alan insanın, sataşma yapması gerekir mi? 
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BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurun... 
BEKİR SAMÎ DAÇE (Adana) — Konuşmama izin verin. 
Buna sizin izin vermemeniz gerek miyor mu, Başkan olarak göreviniz bu değil mi Sayın 

Başkan? 
BAŞKAN — Tamam mı efendim? 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Arzı cevap ediyorum. 
Ben, Sayın Milletvekilini, hakkı olan bir konuşma için kürsüye çıkardığımda, buyurduğu

nuz gibi, kendisinin yeni bir sataşmaya yol açmayacak çerçevede konuşması şeklinde uyardım 
mı, uyarmadım mı? (DYP sıralarından gürültüler) 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Uyardınız; arara, sataşıyor... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... Beyefendiler müsaade buyurun. Efendim, ka

çan, göçen yok, hep beraber burada memleket meselesi konuşuyoruz. (DYP sıralarından gü
rültüler, "Uyardınız; ama, sataştı" sesleri) 

Değerli arkadaşım, müsaade buyurun. 
Efendim, ben bunların hepsini, dönemin başında uzun çalışmalara alışkın olmadığımıza 

ve mübarek oruç günlerinde olmamızın haleti ruhiyesine veriyorum. Yoksa, böyle şey olamaz. 
VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Mikrofonunuz bozuk mu da, ikaz etmiyorsunuz Sa

yın Başkan?! 
Görüşmeler sabaha kadar uzayacak. 
BAŞKAN — Mikrofonum niye bozuk olsun! 
Sataşma süresi dolmadı ve temas ettiği her konu da, Sayın Bakanın konuşmasında mevcut. 

İtirazınız varsa, kayda alırım, zabıtları getirtiriz, çalışmalar devam eder, burada karşılıklı Grup Baş-
kanvekilinizle de, değerli milletvekilleriyle de, Divan olarak yapüğımızın muhasebesini yaparız. 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) •— Şimdi, Sayın Bakana cevap verme hakkı doğdu. Gö
rüşmeler sabaha kadar uzayacak. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bakınız, evvela bir şey söyleyeyim: Ben inanıyorum... 
(Gürültüler) 

VELİ ANDAÇ DURAK (Adana) — Böylece emelinize nail oluyorsunuz! 
BAŞKAN — Sayın Durak... Sayın Durak... Burada, bakın, değerli arkadaşlarım sizin gi

bi düşünmüyor. 
Şimdi, burada, uygulamanın, zamanla yerine yerleştireceğine inandığım bir zaaf var. Ne

dir? Bakın, solumdaki kâtip üye de, sağımdaki kâtip üye de, Başkana müdahale ediyor. Bu 
yanlışlığı, birkaç akşam önce, değerli bir grup başkanvekili ta buraya kadar gelip, bir başka 
kâtip üyeye, "Ne duruyorsun, Başkana müdahale etsene" demek suretiyle yaptı; ama, bunun 
ne vahim bir hata olduğunu, onu teşvik eden değerli arkadaşım da, burada şimdi kendi kendi
ne müdahale eden değerli kâtip arkadaşlarım da öğrenecek. Ben, bu sevgi, bu güven içinde 
arkadaşlarımı rencide etmiyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Zaten her milletvekilini seviyorsun!.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun... Bakınız... Bakınız... Müsaade buyurun... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Meclis çalışmalarını curcunaya çeviriyorsun... 
BAŞKAN — Burada, bu çalışmaları bir kişi yönetir, o da Meclis Başkanıdır. Meclis Baş

kanının (DYP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, görüyorum ki, bu işi, ben ne kadar anlatmaya çalışsam da saygıyla, 

sabırla ve usule riayet ederek anlatmaya çalışsam da, siz beni bir yere itmeye ya da çekmeye 
çalışyorsunuz; ama, ben o yanlış adımı atmam. 
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ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Tarafsız olun, tarafsız... 
BAŞKAN — Gayet açık söylüyorum. Burada ilk günler olduğu için, bunları yerine yerleş-

tirinceye kadar, ben, her arkadaşıma arzı cevap etmeye çalışıyorum. Yoksa, buna, gerek de yok. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, bırakın, hatip konuşsun... 
BAŞKAN — Efendim, hatibi yeni mi hatırladınız?! Müsaade buyurun... Hatibi ben bili

yorum, ben çağırdım, onun orada durmasının ne demek olduğunun ıstırabını çekiyorum; ama, 
siz "konuştur" diyorsunuz, değerli arkadaşım "sustur" diyor, bir başka arkadaşım "sen sus" 
diyor bana!.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)— Konuşsun efendim... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Hatinoğlu'na İçtüzük... 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Vaaze devam edin!.. 
BAŞKAN— Yani, Nevfel Bey, şimdi ben yorulmam da, üzülmem de, karıştırmam da, 

her arkadaşımın temas ettiği konuyu, görevimdir, açıklarım. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bütün yaptığınız işler yanlış, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ahmet'çiğim, sen serbestsin(!), onu akşam da söyledim. (Gülüşmeler) 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Hatinoğlu'nun, süresi dolmadığı ve temas ettiği konular, Sa

yın Bakanın konuşmasında, kendi hukukunu açıklaması açısından varit olduğu için müdahale 
etmedim. Bu açıklama muvacehesinde, Sayın Hatinoğlu'nun temas ettiği konuların tamam
landığını zannediyorum ve son cümlesini söylemek üzere sözü Sayın Hatinoğlu'na veriyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, bağlıyorum. 
Sayın Bakanımız "Sağlık Bakanlığını doktorlaştıracağım" dediler. 
Buna saygı duyuyorum; bu fikrinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu konu

yu incelemesini istiyorum. Sağlık Bakanlığı çok mu hasta acaba? İdarecilik ayrı şeydir, uzman
lık ayrı sedir... (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, Sayın Hatinoğlu... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — İdareciliğin mektebi yoktur. 
Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Bakana cevap hakkı doğdu. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) •>— Bir partinin temsilcisi gibi düşünüyorusunuz orada! 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu sözleriniz beni hiç etkilemez. Neden? Vaktiniz olursa, 

şimdi... 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Sayın Başkan, tutanaklara bakarsanız, sizin gibi çok de

ğerli diğer başkanvekili arkadaşlarımızın yönettiği Meclisle, sizin yönettiğiniz Meclis arasında 
ne kadar fark olduğunu göreceksiniz! 

BAŞKAN — Şerefli adınızı bağışlar mısınız lütfen?.. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Konuşmacı kadar kendiniz konuşuyorsunuz!.. 
BAŞKAN — Şimdi buradan tutanakları beraber size okuyacağım. Bakın, aynen dediğini

zi söylemişler. Başkan llyas Aktaş, benim yerimde.. Bakın, Başkana ne demişler: Durmuş Fikri 
Sağlar... 

KADİR BOZKURT .(Sinop) — 19 uncu dönemde gördüklerimizi size anlatıyoruz. 
BAŞKAN —- Efendim, söylemesi güzel geliyor da, dinlemesi niye zor geliyor?! 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Uzun konuşuyorsun da, onun için. 
BAŞKAN — "Tutanaklara başvurun" diyorsun. 
Hocaoğİu buraya tutanaklarla çıktığı için, haberin yok, şimdi sana tutanakları göstere

cek; dinleyeceksin, öğreneceksin; hazır, burada, anında görüntü, anında... Tecrübe bu, tecrü
be... (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri alkışlar, DYP sıralarından gürültüler) 

Bakın şimdi, bakın: "...Hikmet Çetin..." (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
Beyefendiler dinleyin, dinleyin... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kaç defa dinleyeceğiz!.. 
BAŞKAN — Bakın... (DYP ve SHP sıralarından, sıralara vurmalar, gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, işte bu sahneye, protesto demezler, bu sahneye tepki demezler; izhar-ı 

acz derler. Çünkü, diyalogun devamı halinde, arkadaşlarım karşılaşacakları durumu görünce, 
ön almaya çalışıyorlar; bu da beni, ancak rahatlatır. Teşekkür ederim. Yani, bakın, söyledikle
riniz elinizde patlıyor; tutanaksa burada, sabrınız varsa... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sabrımız kalmadı, yeter!. 
BAŞKAN — Diyor ya Değerli Başbakan, yüreğiniz varsa, okuyalım da öğrenin!.. 
İzin verirseniz bu akşamlık bu kadar yeter. 
Değerli arkadaşlarım, kardeşimin söylediği gibi, tutanakları okudukça, bu işi öğrenecek

ler... 
Değerli arkadaşlarım, böylece Sağlık Bakanlığı bütçesi... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Bu şekilde idare etmek için hazırlıklı geliyorsunuz! 

• BAŞKAN — Tabiî, hazırlıklı gelirim, size layık olmak için. Size değer veren insanlar, hu
zurunuza hazılıklı gelirler. Kusur mu yani?! 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Olay çıkarmak için hazırlıklı geliyorsunuz! 

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

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ik 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326, 1/262, 3/142, 1/263, 3/141) (S. Soydan: 25, 26; 48, 46) (Devam) 

B) SAĞLIK BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Sağlık Bakanlığı 1992Malt.Yılı Bütçesi 
2. — Sağlık Bakanlığı 199Ö Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yûı Bütçesi 
2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1990 Malî YûiKesinhesah 

BAŞKAN — Sağlık Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz. 

Sayın Baran, söz istiyor musunuz? 
DOĞAN BARAN (Niğde) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Niğde Milletvekili Doğan Baran, bütçenin üzerinde konuşacaklardır, buyu

run. (DYP sıralarından alkışlar) 
DOĞAN BARAN (Niğde) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; gecenin bu ilerle

miş vaktinde sabırlarınızı taşırmamak için bütün gayretimi sarf edeceğim. 
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Sağlık, insanların en kıymetli varlığı, refah ve mutluluğunun temelidir. Ülkelerin sosyoe
konomik bağımsızlıklarının gerçekleşmesinde sağlığın önemli bir payı vardır. Sağlık sorunları, 
toplumun her kesimini yakından ilgilendirmesine rağmen, maatteessüf, bugüne kadar, kalıcı 
ve tutarlı bir çözüme kavuşamamıştır. Bunun nedeni, devletin, bazı konularda olduğu gibi -dış 
politikada, millî savunma politikasında olduğu gibi- bütün siyasî partilerin görüşlerinin üze
rinde, değişmeyen millî bir politikasının olmamasından kaynaklanmaktadır. 

tşte, Doğru Yol Partisi İktidarının bir hafta sonra, 23 Marttan başlayıp 28 Marta kadar 
devam edecek olan Birinci Ulusal Sağlık Politikası Kongresinde, toplumun her kesimini temsil 
eden temsilcilerden Türkiye Büyük Millet Meclisinin arzu eden sayın üyelerinden oluşacak olan 
bir toplantıda, millî sağlık politikasının taslağı, çekirdeği oluşacak ve inşallah yakın bir za
manda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde de, millî sağlık politikamız, dünya sağlık politikası
nın önerileri ve Türkiye'nin gerçekleri istikametinde oluşacaktır. > 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin son sekiz yılından, fiilen; ondan önceki 
üç yılından da dolaylı olarak sorumlu olan bir siyasî iktidarın grup sözcülerinin buradaki.ko
nuşmalarını ibretle dinledim. İbretle dinledim; çünkü, iktidarları zamanında partizanlığı ku-
rumlaştıranlar, bölge idare mahkemelerinden yürütmeyi durdurma kararı alan üst düzey yöne
ticilerini görevlerine iade edeceklerine, GAP bölgesine sürenler; ilçeleri memnun edeceğiz diye, 
hiçbir altyapısı olmayan yerlerde, "bir mühür, al sana bir müdür" diye sağlık meslek lisesi 
açanlar; bakanlıkları zamanında, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, Aile Planlaması Genel 
Müdürlüğünü, Eczacılık Genel Müdürlüğünü, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünü vekâle
ten yürütenler; Sağlık Bakanlığı, sanki Millî Eğitim Bakanlığıymış gibi, sağlık meslek lisele
rinde kültür dersi öğretmenleri sıkıntısı had safhadayken, nerede öğretmen buldularsa bakan
lığın üst düzey yöneticisi yapanlar, şimdi bu kürsüden, kalkmışlar, "dört ayda ne yaptınız?" 
diyorlar. 

Sekiz yılda siz ne yaptınız? Hastanelerdeki yığılmaları mı önlediniz? Hekim ve yardımcı 
sağlık personelinin dağılımındaki dengesizliği mi ortadan kaldırdınız? 3359 sayılı Yasa ne ol
du? Hani aceleniz vardı!.. Sağlıkta da çağ atlayacaktınız!.. 

Sağlık güvencesi, kişi için hak, devlet için görevken, ödeme gücü olmayana, sağlık açısın
dan sosyal güvence mi getirdiniz? Sekiz senede ne yaptınız? 

Yeşil kartı eleştiriyorsunuz. Sizin sekiz yılda yapamadığınızı yapıyoruz. "Genel Sağlık Si
gortası geldi ha, geliyor ha" diye şov yapacağınıza, yasayı çıkarsaydınız, yeşil karta gerek kalır 
mıydı şimdi?.. Şimdi de kalkmışınız, "kaynağı nereden bulacaksın?" diyorsunuz. 

Geçmiş dönemin son Bakanı, papatyalara, Sağlık Eğitim Vakfına harcadığı paraları han
gi kaynaktan bumuşsa, biz de o kaynaktan bulacağız! (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Kaldı ki, sağlık sektörü, ekonominin en çok kaynak tüketen bir sektörü olduğu için, 80 
trilyon iç borç, 45 milyar dolar dış borçla borç batağına gömüşmüş olan bh* ülkeyi teslim alan 
Hükümetimiz, her türlü imkânsızlıklara rağmen.genel bütçeden, sağlığa yüzde 5 gibi bir pay 
ayırmıştır. 1991 yılında sağlığa ayrılan pay 4 trilyon 433 milyar lira iken, 5,5 trilyon lira fazla
sıyla, 10 trilyona çıkarılmıştır. 

Burada, az evvel, "20 milyon insana nasıl yeşil kart getireceksiniz?" dediler? 
Türkiye'nin sağlık sorunu, parası olmayanın sorunudur. Parası olanın, Türkiye'de sağlık 

sorunu yoktur. Çünkü o, istediği özel doktora gider, muayene olur; istediği özel hastanede 
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gider ameliyat olur. Bugün, 20 milyon vatandaşımız SSK, 10 milyon vatandaşımız da Bağ-Kur 
kapsamı içindedir; aşağı yukarı devletin 7 milyon memuru ise Emekli Sandığının ve 657 sayılı 
Yasanın kapsamı içerisindedir. Şu vaziyete göre, yaklaşık 40 milyon kişinin sosyal güvenlik şem
siyesi vardır. Geriye kalan 18 milyonun tahminen yüzde 30'unun ödeme gücü vardır; geri kalan 
yüzde 30'un kısmen, diğer yüzde 30'unun da hiç ödeme gücü yoktur. Şu duruma göre, aşağı 
yukarı, Türkiye'de, sağlık giderleri açısından ödeme gücü olmayan 7-8 milyon mevcuttur. 

1990 verilerine göre, SSK mensubu bir sigortalının yıllık sağlık harcaması 44 bin lira iken, 
bir Bağ-Kurlunun yıllık sağlık harcaması 78 bin lira iken, kamu görevlisinin ve Emekli Sandığı 
kapsamı mensubunun sağlık harcaması 107 bin lira civarında iken, bugünkü fiyatlar itibariyle 
bu, 200 bin lira, 250 bin lira bile olsa, aşağı yukarı, 3-5 trilyon liralık bir kaynağı gerektirir. 

Fevkalade güç şartlar altında, 1991 yılı bütçesinden, 5,5 trilyon lira daha fazla, sağlığa 
pay ayıran bir Hükümet, inşallah önümüzdeki sene, ekonomiyi rayına soktuktan sonra, daha 
da fazla pay ayıracaktır. Bugün en fazla ayrılan bu payın dahi, yeterli olmadığına inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, gelmiş geçmiş bütün iktidarlar, iyi veya kötü, karınca kararınca, 
Türkiye'nin sağlık sorunlarına çare bulmaya çalışmıştır. 

Bugün de genel sağlık sigortasını yürürlüğe sokmak, Doğru Yol Partisine kısmet olacak
tır. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Koalisyon Hükümetine!.. 
DOĞAN BARAN (Devamla) — Doğru Yol Partisi, genel sağlık sigortasını yürürlüğe sok

mak suretiyle, Anayasanın öngördüğü sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirecek ve devlet 
olarak vatandaşa, gereken her türlü hizmeti yapacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Sağlık Bakanlığı bütçesinin, Bakanlığımıza ve milletimize ha
yırlı, uğurlu olması dileğiyle hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baran. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 

Soru sormak isteyen sayın üyeler ad ve soyadlarını yazdırsınlar efendim... 
Soru sormak üzere kayıt yaptırmış sayın milletvekillerinin adlarını takdim ediyorum: Sa

yın Balcılar, Sayın Taner, Sayın özsoy, Sayın Refaiddin Şahin, Sayın Nevfel Şahin ve Sayın 
tnceöz. 

Başka soru sormak isteyen milletvekili var mı efendim?.. 
Olmadığına göre, soru sormak isteyenleri tespit işlemi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Balcılar: 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın cevaplandırması di
leğiyle sorularım şunlar: 

Yeşil kart uygulaması başladığında, yeşil kart verdiğimiz vatandaşlarımız, teşhis ve tedavi
leri için sağlık merkezlerine gidecekler, burada teşhisleri yapılacak ve tedavileri için ilaç kulla
nacaklar. Bu ilaçların karşılığını Sağlık Bakanlığı ödeyecek mi, burada herhangi bir limit söz 
konusu olacak mı? 

ikincisi: Türkiye'de tedavisi yapılamayan hastalıklarda, fakruzaruret içerisindeki vatan
daşlarımız, tedavileri için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan karşılığı ödenmek su
retiyle yurt dışına gönderiliyor idi. Yeşil kart sahibi vatandaşlarımızdan, Türkiye'de tedavisi 
yapılamayacak durumda olanların yurt dışına gönderilebilmesi imkânı olacak mıdır? 
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Üçüncüsü: Sayın Bakan konuşmalarında "Mecburî hizmeti bile kaldıramadınız" şeklin
de bir ifade kullandılar; ben de laf atarak bir yıla düştüğünü ve tedrici olarak kaldırılacağını 
ifade ettim. 

Sayın Bakana, daha evvelden de bu, televizyonda bir toplantıda ifade edildi ve bu yıl içe
risinde haziran ayına kadar mecburî hizmetin uzmanlık ve pratisyenlikte kaldırılabileceğini; 
ama yetişmezse, en geç yaz tatilinden sonra eylül ayında kaldıracaklarını ifade ettiler. 

Burada zabıtlara geçmesi için soruyorum; kaldıracaklarsa, hangi tarihte kaldıracaklarım 
veya kaldırıp, kaldırmayacaklarını ifade etmelerini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balcılar. 
Sayın Bakan, sorulara derakap mı cevap vermek istiyorsunuz, yoksa... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Bu suale hemen cevap verebili

rim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Eğer dikkat edilirse görülecektir; 

seçim zamanı biz, hastalara, hastanelerin kapılarını açacağız, dedik. 

Hastanenin neresi olduğu bellidir. Eğer kişiler, sağlık ocakları yoluyla, sevk zincirine uya
rak gelirlerse -ki, acil vaka hariç, acilseniz en üst düzeydeki bir sağlık merkezine bile gidersi
niz, orada bir sevk zinciri söz konusu değil- yani normal hastalıklar için, şevk zincirini takip 
etmek koşuluyla hastaneye gelirlerse hastanede, yatarak tedaviniz, ameliyatınız, tetkikiniz her 
şeyiniz ücretsiz yapılacaktır. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — tlaç da dahil... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Evet, yatarak yapılması halinde 

hepsi dahildir. 
ikinci sual; "Türkiye'de tedavisi yapılamayanlar yurt dışına gönderilecek mi?" şeklinde 

Yeşil Kart Türkiye'deki hastanelerde tedaviyi kapsayacak bir uygulamadır. Yurt dışına gitmek 
için ben bile yoksulum. Eğer, bugün benim bir sosyal güvencem olmasa, birçok insan gibi, 
ben de, belki, yurt dışına, Amerika'ya giderek, oradaki hastanelerde mesela bir by-pass ameli
yatı yaptırma parasal gücüne sahip değilim; bende o açıdan yoksulum;.Türkiye'de olurum, Tür
kiye'yi tercih edebilirim; ama, bir vatandaşımızın, Türkiye'de yapılmayan bir ameliyat için, Tür
kiye'de mümkün olmayan bir ameliyatı için eğer gitmesi gerekiyorsa, Sağlık Bakanlığı, bu tür 

. • • ' • / • , . . . 

hastalara hep yardım ediyor; -daha önce de edilmiştir herhalde- fonlardan, Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yardım etmektedir. Yani, bu yeşil kart, Türkiye'deki has
tanelerde tedaviyi kapsamaktadır. 

Mecburî hizmet konusunda şunu söyledim: Biz, mecburî hizmeti, demokratik bir usul olarak 
görmüyoruz. Hekimleri, sadece zorlayan, zorla bir yere götüren, gitmesi halinde bir ödül, bir 
karşılık vermeyen, gitmemesi halinde onun mesleğini icra etmesini engelleyen, yasaklayan bir 
anlayışı ve bu anlayışa göre oluşmuş bir yasayı demokratik ve insan haklarına saygılı bir yasa 
olarak görmüyoruz. Böyle bir yasanın da değişmesini istiyoruz, değiştirmek istiyoruz; ama, 
güneydoğu ve doğu bölgemizdeki insanlarımızın da sağlık hizmetinden yoksun kalmasını iste
miyoruz. Oraya, hekimlerimizin, eczacılarımızın, diş hekimlerimizin, hemşirelerimizin, ebele
rimizin gitmesini istiyoruz. Dolayısıyla, bu Yasanın yerine, demokratik, insana haklar tanıyan, 
onları teşvik eden, motive eden, gittiği yere hevesle, istekle gitmesini sağlayan bir düzenleme 
getirmek istiyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz... 
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MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Ne zaman?.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Siz, tabiî, tarih almaya alıştınız 

bizden. Hiç tarih vermeyen bir iktidar olarak, bu kadar çok tarih istemeye hakkinizin nasıl 
olduğunu da anlamakta zorluk çekiyorum! Bunun tarihini veremem; çalışma yapılmaktadır, 
tarihini bilmiyorum; Hükümetin yapacağı yasa teklifidir, bir hazırlıktır, bizim çalışmamız de
vam ediyor. Mümkün olduğu kadar, antidemokratik olarak gördüğümüz Yasayı değiştirmek 
kararındayız; ama, yerine koyabileceğimizin, bugünün koşullarında... 

Şimdi, bir şey söyleyeceğim burada size: Yani, doğuda ve özellikle güneydoğuda terör ola
yını biliyoruz değil mi ve oradaki terör olayından dolayı, meslektaşlarımızın oraya gitmekten 
sakındıklarını da biliyoruz; oradaki terör olayım bu yüzden de süratle sonlandırmamtz gerek
tiğini de biliyoruz. Eski yıllarda, doktor arkadaşlarımız oraya gidiyordu. Can kaygısı taşıyan, 
gittiği yerden yeteri kadar can güvenliği duyamayan insanın oraya gitmesi zordur. Dolayısıyla, 
sadece yasal düzenlemelerle insanları oraya göndermek değil; Hükümetimiz bunu da dikkate 
alarak, zaten güneydoğudaki ve bu bölgelerdeki terörü, mümkün olan en kısa zaman içerisin
de sonuçlandırmak, sonlandırmak kararındadır; bu, Mecliste de ifade edilmiştir. Dolayısıyla, 
çok yönlü bir konudur, olaya çok yönlü yaklaşılması gerekir. Onun için tarih veremiyorum; 
ama amacımız, mümkün olduğu kadar erken tarihte, erken zamanda bu yasayı değiştirmek; 
arkadaşlarımızın oraya zorla değil, istekleriyle gitmelerini sağlamaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Taner, buyurun. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, gerek grup adına konuşan arkadaşlarımızın 

konuşmaları sırasında verdikleri bazı rakamlar, gerekse Sayın Bakanımızın verdiği rakamlar 
arasında farklılıklar yardır. Keza, ben de bu rakamları takip edebilmek için Devlet istatistik 
Enstitüsünün vermiş olduğu kitabı takip ettiğim zaman üçüncü farklı rakamla karşılaştım. Mü
saade ederseniz, bir iki çarpıcı rakam sorayım, belki bu hususta kavram açısından bir fark var, 
bizi aydınlatsınlar, Yüce Meclisi aydınlatsınlar, hangi rakamlar üzerinde konuştuğumuzu anla
yalım. 

Efendim, bir tanesi, Türkiye'deki yataklı sağlık kurumları hastaneleri adı altında, 1980 
senesinde 827 hastane -bunun içerisinde askerî hastaneler hariç demektedir- 1989 senesinde 
812 hastane. Burada ayrıca, yataksız sağlık kurumu var; bunlar, tahmin ediyorum sağlık mer
kezi olarak adlandırılıyor. Bu rakamlarda 1980'de 9 644, 1989'da 14 562'ye ulaşmış. Keza, 1980 
senesinde hastanelerdeki toplam yatak sayısının 99 117 olduğu belirtiliyor. Bu rakamın 1989'da 
da 116 061'e çıktığı gösterilmekte. Sayın Bakan lütfedip, bu rakamlar manzumesi içinde hangi
sinin daha yakın, gerçekçi olduğunu söylerlerse, çalışmalarımızda, ekonomist olarak -her ne 
kadar tıbbi bilgimiz yoksa da- rakamlar açısından bize yardımcı olmalarında fayda vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Teşekkür ederim. Yalnız, bir şeye 
dikkatinizi çekmek istiyorum: Askerî hastaneler hariç, tüm diğer kurumların hastaneleri bura
ya dahildir. Ben şu anda Sağlık Bakanı olarak onları bilemiyorum, yani, SSK hastanelerini, 

-yatak sayısını, PTT hastaneleri ve diğer Devlet Demiryolları Hastanelerinin -bize bağlı olma
dığı için- sayıları ve yatak sayıları hakkında bir fikrim yok. Sizin sorunuza, inceleyerek yazılı 
bir cevap verelim. 
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GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, o zaman bir hususa müsaade ederseniz de
ğinmek istiyorum: Efendim, biz burada sağlık politikasını ve Sağlık Bakanlığı bütçesini görü
şüyoruz. Sağlık Bakanlığı ve sağlık politikası görüşülürken, sadece Bakanlığın içerisinde bulu
nan sağlık hizmetlerinin karşılaştırılmasından dolayı, geçmiş iktidarın yapmış olduğu hatayla, 
bunların giderilmesi tartışılırken, bu sağlık hizmetlerinin dışında, bir bu kadar daha başka sağlık 
hizmetlerinde sakıt olarak kimsenin müdafaa edemediği bir durum varsa, bunların, en azın
dan, rakamsal açıdan devamlı olarak söylenmesinde, Yüce Meclisin bilgilendirilmesi açısından 
fayda vardır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, zatı âlinize de yazılı olarak Sayın Bakan cevap vereceğini ifade et
ti. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Biraz evvel söyledim. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanının da burada olması gerekirdi. 

BAŞKAN — Sayın özsoy, buyurun. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan cevaplandırılma

sını istediğim iki sorum var. 

23-27 Mart tarihleri arasında Birinci Ulusal Sağlık Kongresi toplanacaktır; bize de hekim 
milletvekili olarak birer davetiye gelmiş; teşekkür ediyorum Sayın Bakana. Ancak, davetiyeyle 
beraber, bize sorulmadan, emrivaki şeklinde ve nezaket kurallarının da dışında, çalışma grup
larına adlarımız yazılmış, adlarımız yazılırken de herhangi bir kritere dayandırılmâdığı ortaya 
çıkmıştır. Bunu Sayın Bakan nasıl izah edecektir? 

İkinci sorum: Bu bölgesel bir sorudur. Yalnız, Sayın Bakandan istirham ediyorum, "siz 
niye atamadınız?" diye cevap vermesin. Halk-devlet işbirliğiyle Afyon'da altı ay evvel iki ilçe
mizde iki tane hastane açılmıştır. Bu hastanelerin alet ve edavatları tamdır ve bugüne kadar 
da tek bir hekim veyahut da personel atanmamıştır. Ne zaman atanacaktır? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. ı 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Birinci Ulusal Sağlık Kongresi 

Çalışma Grubuna adınızın yazıldığını bilmiyorum. Bu benim bilgimin dışındadır. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Buyurun Sayın Bakan, işte burada. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Herhalde, toplantılara, sağlık ko

nusunda doktor olmasının ötesinde, devamlı aktivite gösteren arkadaşlarımızı, gerek katkıla
rıyla, gerek eleştirileriyle devamlı etkinlik gösteren arkadaşlarımızı, Ulusal Sağlık Kongresi içe
risinde de görev almaya istekli ve niyetli gibi yorumlamış olsalar gerektir. Benim bilgimin dı
şında, arkadaşlarımın takdiri. Yani, böyle bir gruba yazılmak kötü bir şey değil, sizi onore et
mişler; ama sorsalardı, belki, "istemiyorum" diyecektiniz; o zaman daha iyi olabilirdi. 

Bolvadin Devlet Hastanesine... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) _—' Bolvadin değil efendim; Bayat ve Sultandağ. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Sultandağ Devlet Hastanesine bir 

iç hastalıkları uzmanı, bir genel cerrahi uzmanının kadrolu olarak atanması için işlemlere baş
lanılmıştır. Elimizdeki not budur. 

Bayat İlçesinde devlet hastanesi yoktur. İlçede sağlık hizmetleri, sağlık ocağı tarafından 
verilmektedir. 
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HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Bakan, devlet-millet işbirliği ile 50 yatak 
kapasiteli ve E-23 Karayolunun kenarında, üç katlı ve aleti edavatı da Bakanlıkça sağlanan bu 
hastane, geçen sene eylül ayında bitirilmiştir. Bu hastanenin tescil edilmesi için üç defa Bakan
lığa yazı yazılmıştır. (DYP sıralarından "Böyle soru şekli var mı?" sesleri) 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Bayat'ta var... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, özür dileyerek, ciddiyete davet ediyorum; yani, bir in

san, seçim bölgesinde yapılmış hastaneyle ilgili böyle bir soru sormazsa... 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA'(İstanbul) — En kısa zamanda o konunuzu 
hallederim efendim. 

ALÂETTlN KURT (Kocaeli) — Ne zaman böyle oluyor efendim? 
BAŞKAN — Böyle olur efendim; yani, müdrik bir insan, müeddep bir insan böyle sorar. 

İstirham ederim... 
ALÂETTlN KURT (Kocaeli) — içtüzük böyle demiyor Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Arkadaşlar, ramazan diyoruz, gece diyoruz; ama, bakınız, bunun zararını 

hepimiz çekeriz; bu yanlıştır. 
Arkadaşımız diyor ki, "Bayat da, Sultandağı'nda halk-devlet dayanışması ile yapılan bir 

hastane; alet edevat hazır, lütfeder misiniz, ne zaman atama yaparsınız?" Bunu da mı sordur
mayacaksınız?.. 

ALÂETTlN KURT (Kocaeli) — Bakan cevap verdi efendim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, istirham ederim... 
Sayın Refaiddin Şahin, buyurun efendim. 
REFAlDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan bir sorum 

olacaktır: Yurt dışından, yabancı uyruklu uzman doktorlar ülkemize gelip çalışabilecekler midir? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Halen yürürlükte olan yasaya göre, 

gelmeleri mümkün değil. ANAP İktidarı döneminde bu kadar çok dışa açılma, dış ülkelerle 
iyi ilişkiler kurma ve geliştirme adına yapılan etkinliklere rağmen, bu yasa yine değiştirilme
miştir. Ne çıkarılmıştır?... Zaman zaman özel yasalar çıkarılmıştır, bazı hekimlerin dışarıdan 
gelip, burada çalışmaları için. İşte, bu yasaları değiştirmek de bize nasip oluyor. Ulusal Sağlık 
Kongresinde, 1928-1930 yıllarında çıkmış olan bu yasalar, hem bugünkü Türkçe diliyle, hem 
de bugünün koşullarına uygun şekilde değiştirilmektedir. Bu yasalarda yapılacak değişiklikler
le, asla, Türkiye'deki hekim arkadaşlarımızın alanlarının yabancılar tarafından işgal edilmesi
ne sebep olmayarak, iş sahalarını başkalarının işgal etmelerine sebep olmayarak; ancak, bilim
sel niteliği ile, kariyeri ile, dış ülkelerdeki, yararlanabileceğimiz- organ nakli konusunda, kalp 
cerrahisi konusunda, beyin cerrahisi konusunda, yeni gelişen alanlarda yararlanabileceğimiz, 
burada eğitimde faydalı olabilecek- insanların gelmesine imkân verilecek ve eski yasanın de
ğiştirilmesiyle, konuya yasal dayanak sağlanacaktır. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Eğitim için zaten mümkün. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Hayır, 1219'a göre yine mümkün 

değildir, özel hastane, getiremiyor... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Üniversitelere gelebiliyor. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Üniversiteye gelebilir; ama, arka

daşımızın sorduğu, özel hastaneler içindi. Çünkü, birçok özel hastane açılmak isteniyor, 

— 509 — 



T.B.M.M. B : 55 19 .3 .1992 0 : 4 
• ' ' i . ' ' 

müracaatları var; yani, bu yasal değişikliği yaptıktan sonra onlar da gelebilecektir. 
BAŞKAN— Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Nevfel Şahin. 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) -— Sayın Başkan, Sayın Bakanımdan aşağıdaki sorumun 

doğru olup olmadığını soruyorum : Geçtiğimiz dönemlerde, hastalarımız hastanelerde rehin 
kalırken, parası olmayanlar hastaneye alınmazken, eski Sağlık Bakanımız Sayın Şıvgın'ın yazı
ları ile, Papatyalara, tuvalet temizliği için, Devlet Bakanı vehbi Dinçerler'in oluru ile, Çevre 
Fonundan, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfına bir milyar lira ödendiğini duyduk. Bu doğru 
mudur? Eğer, ödenmiş ise, hangi tuvaletlerin temizlendiği tahkik edilmiş midir? (DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nevfel Şahin, ifadenize göre, sorunuz İçtüzüğün aradığı nitelikte de
ğildir, soru.... (DYP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, burası Hyde Park değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi. İstirham ederim... Bizler 
gelir geçeriz... Bakınız... ' . • ı • ' 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Devletin 1 milyar lirasının nereye harcandığını sormak 
en tabiî hakkım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, müsaade buyurun... 
Bizler bugün varız, yarın yokuz; ama, bu çatı altında... ' • " • 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Devletin 1 milyar lirasının nereye harcandığını sormak 

en tabiî hakkımdır milletvekili olarak. 
BAŞKAN — Sayın Şahin... 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Nereye harcanmıştır? 
BAŞKAN — (İçtüzük gösterilerek) Tutanaklarınızı getirdiğiniz gün, size bundan birer ta

ne verildi... 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Ben de var efendim. 
BAŞKAN — Varsa, açın okuyun... (DYP sıralarından, "Siz de okuyun" sesleri) 
Ben okudum ve öğretiyorum... (DYP sıralarından, "Biz de öğretiyoruz, iyi oku onu" sesleri) 
öğretiyorum... 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Bir bakan, "1 milyar lirayı ödeyin" diyorsa, nereye har

candığının da hesabını vermelidir. 
BAŞKAN — O söylediğiniz, ikinci baskı. Ben, reddettiğim soruyu izah etmeye devam edi

yorum; kıvırmaya lüzum yok, soruyu çeviriyorsunuz... (DYP sıralarından, "Utan utan!... Ter
biyesiz!.." sesleri) 

Evet, evet... Soruyu çevirmeye, soruyu kıvırmaya gerek yok; direkt konuşacağız, direkt... 
Ben direkt söylüyorum. 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Kullandığınız kelime yakıştı mı?! Siz Meclis Başkanısınız... 
BAŞKAN — Efendim, kelimeyi şahsa müteveccih kullanmadım; kelimeyi... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Biraz da Türkçe konuş! 
BAŞKAN — Ben söyleyeyim : Kelimeyi... (DYP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, siz benimle uğraşmak istiyorsunuz; ama, ben sadece görevimi yap

maya çalışıyorum. Ben, "kıvırmak" kelimesini, arkadaşımın şahsına müteveccih söylemedim. 
O kelimeyi... 
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NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Sözünüzü lütfen geri alın. 
BAŞKAN — tzah ediyorum efendim... 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Sayın Hocaoglu, sözünüzü lütfen geri alın. 
BAŞKAN — Efendim, sözümü geri alıyorum... (DYP ve SHP sıralarından, "Hah şöyle" 

sesleri) 
Efendim, ben kompleksi olan adam değilim ki! 
Türkçeyi, bilerek kullanıyorum. "Kıvırmak" kelimesi, şahsa müteveccih kullanılırsa, na

hoştur, şık değildir; onu zaten ben kullanmam. Ben, ifade üzerine, yani söylediği cümlelerin 
kıvrılması, çevrilmesi manasında kullandım; ama, kompleks sahibi adam değilim, ben rahat 
adamım; arkadaşım müsterih olsun, yanlış anlamaya mahal yok; ben dört senedir burada öyle 
kelime kullanmadım ki, şimdi kullanayım ve söylüyorum: Geri alıyorum; müsterih olun. 

Değerli arkadaşlarım, demek istediğim şey şu : Elimizi vicdanımıza koyalım; Sayın Nevfel 
Şahin'in zabıtlara geçen metindeki ifadesi -bu İçtüzük varsa ve soruyu tarif etmişse- soru de
ğildir, artı, soru alelumum sorulmaz, sayın bakana da sorulmaz; Başkana sorulur. Nitekim, 
Sayın Refaiddin Şahin, bu tecrübe ifadesi olarak, "aracılığınızla" dedi, eskiden de "delaletinizle" 
derlerdi buna. Soru Başkana müteveccihtir; Başkan, uygun bulursa tevcih eder, değilse, benim 
yaptığım gibi, reddeder. 

Sayın Nevfel Şahin'in beyanı, soru değildir; Sayın Bakana tevcih etmiyorum. 
Sayin Inceöz, buyurun. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, birinci sualim şu: Hastaneye-Bakanlık 

emrine göre- ücretsiz muayene olan veya yatırılan hastaların, hastane dışından alınmak üzere 
verilen reçetelerin bedelleri, Bakanlık tarafından ödeniyor mu? 

İkinci sualim: Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sayın Bakanın, konuşmasının bir yerinde, 
"hastanelerin kapatılabileceği gibi radikal önlemler alınabileceği" sözünü sarfettiği, Plan ve 
Bütçe zabıtlarının 11 inci sayfasının 12 ve 13 üncü satırlarında yer almıştır. Bütçe konuşmasın
da, Sayın Orman Bakanı Vefa Tanır'ın yaptığı gibi, Plan ve Bütçe Komisyonu zabıtlarının hila
fı hakikat olduğuna mı inanıyorsunuz? Zabıtların sıhhati hakkında şüpheniz varsa, hangi bel
gelere itimat edeceğiz? 

NECMİHOŞVER (Bolu) — Sayın Başkan, suali bir tarif eder misiniz; sual kısa mı, uzun 
mu, yoksa detaylı mı olur? 

BAŞKAN — Sayın Necmi Hoşver, şimdi arkadaşımız sorusunu soruyor; niçin müdahale 
ediyorsunuz, anlayamıyorum! 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Suali bir tarif etseniz; kısa mı, uzun mu, yoksa böyle yo
rumlu bir şey midir?! 

BAŞKAN — Evet efendim... Evet efendim... Tabiî, haklısınız. Soru, gerekçesiz, yorum
suz, şahıs hedef almadan, şahsiyet yapmadan, hüküm vermeden, bir konu hakkında bilgi al
mak üzere kısaca yöneltilen ifadedir. 

NECMİ HOŞVER (Bolu) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?,. 
BAŞKAN — Ama, bu tarife uygun bir soru gösterin bana da, ben de bundan sonra kim

seye başka türlü söz hakkı tanımayayım! 
Değerli arkadaşlarım, teoride haklısınız, tatbikatta ben de haksız değilim. 

Şimdi, bir değerli arkadaşım, ilmiyle, irfanıyla ve mazbatasıyla, milletvekili sıfatıyla böy
le soruyorsa, ee, hangi birinize ben... 
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AHMET FEVZt İNCEÖZ (Tokat) — Onların arzu ettiği tarzda bir sual daha geliyor... 
BAŞKAN — "Onların arzu ettiği" lafına gerek yok efendim. Siz, sualinizi sorun. 
AHMET FEVZt İNCEÖZ (Tokat) — Dünya Bankasından alınan 75 milyar liralık yar

dımdan, verilmek üzere, Sağlık Şûrası için, Hilton Otelinin 800 milyon liraya kiralandığı söy
lenmektedir. 

Sağlık Bakanlığının bunca müsait yerlerinin olmasına rağmen, böyle bir yerin kiralanma
sı doğru mudur? 

BAŞKAN — Şimdi bakın, aslında bu sorunun doğrusu nedir? "Sağlık Bakanlığının, har
cama yapmadan bu işe tahsis edeceği yeri var mıdır?" Bu soru böyle sorulur; ama, ne diyor? 
"yeri varsa?"... 

Buyurun Sayın Bakan... 
AHMET FEVZt İNCEÖZ (Tokat)— Sorularım bitmedi. 
BAŞKAN — Peki, buyurun. 
AHMET FEVZt İNCEÖZ (Tokat) — Yeşil kart, kalp hastasına yapılacak anjio operasyo

nu için hastaya verilen 4-5 aylık süreyi kısaltacak mı? Süreyi bir haftaya indirecek mi? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Ne süreleri?.. 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — Yeşil kart, kalp hastasına yapılacak anjio için veri

len 4-5 aylık süreyi kısaltacak mı? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — "Randevu" demek istiyorsunuz... 

AHMET FEVZt İNCEÖZ (Tokat).— Evet. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Türkçe konuşda anlayayım kar

deşim!.. 
BAŞKAN — Sayın tnceöz, sorularınız bu kadar mı efendim? 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — Daha var efendim. 
İstanbul'da, ruhsatsız yapıldığı iddia edilen bir hastanenin açılışına Sayın Bakanın katıl

dığı söylenmektedir; doğru mudur? 
Teşekkür ederim. (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, soru sormak haktır. Soru, üç soru, beş sou, on soruyla mahdut de

ğildir. Hatırlarsınız, Sayın Demırel'e, Ali Nejat Ölçen ve arkadaşları 101 tane soru sordular; 
Sayın Demirel 101 soruya da cevap verdi/Şimdi, affedersiniz, muhabbet yapmıyoruz, görev 
yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşımın, İsterse 100 soru sorma hakkı var; ama, içinde soru niteli
ğinde olmayan varsa, onu ayıklamak benim görevim. İstirham ederim... Bir an evvel bitirmek 
istiyorsak, meseleleri bir an evvel çözüme bağlayalım; müsaade buyurun. 

Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Şimdi, birinci sorunuza cevap ve
riyorum: "Hastane dışından alınmak üzere verilen reçeteler de buna tabi midir?" dediniz. 

Basında takip etseniz, icraatlarımızı okusanız, bunları öğreneceksiniz! Hastanelerde ya
tan hastalar için, bu ilaçların ve giderlerinin, hastane bütçesinden ve döner sermayeden karşı
lanması için talimat verdim ve bir genelge yayınladım. Yani, yatan hasta kim olursa olsun (dev
let memuru veya yoksul bir hasta) orada yattığı süre içinde, şu ilaç lazım diye eline reçete verip, 
dışarıya eczaneye hastanın yakınını göndermeyecekler. Hasta, genel bütçeden ilaçlarını alacak; 
ama, eczanede bulunmayan fevkalade ilaçlar çıkarsa, onlar için de, pazarlık usulüyle, bir ecza 
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deposuyla anlaşacaklar, o ecza deposundan ilaçları tek tek aldıracaklar, sonra ay sonunda ta
hakkuku yapıp, ödeyecekler. 

"Plan ve Bütçe Komisyonunda, hastanelerin kapatılabileceği şeklinde konuştunuz" diye 
bir şey söylediniz. Yani, ağzımdan sözün nasıl çıktığını bilmiyorum orada. Sürçü lisan olmuş 
olabilir; ama, benim şu andaki dimağım ve bilgim, benim kapatmayacağımda. öyle olsaydı, 
burada da aynı şeyi söylerdim. Yani, benim için doğru olan, kapatmamsa, onu, orada da öyle 
söylerim, burada da öyle söylerim. Orada niye farklı söyleyeyim ki, burada niye değişeyim ki?.. 
Ama söylemek istediğim şu: Eğer, nitelikli ve iyi düzeyde hizmet veremezse, genel sağlık sigor
tası yasası çıktıktan sonra, sözleşmesi iptal edilebilir ve kapanabilir hastane. Çünkü 60 milyon 
insanın, sigorta şemsiyesi altına girdiğini düşünün ve siz eğer, o sözleşmenin devamını sağlaya
cak düzeyde iyi hizmet veremiyorsanız, kaliteli hizmet veremiyorsanız, dolayısıyla sözleşme fes-
holabilir. O zaman da müşterisiz kalırsınız ve kapanırsınız. Bu hastane kimin olursa olsun. 
Herkes bu ölçüde kaliteli hizmet vermek mecburiyetinde kalacaktır. 

Dünya Bankasından alınan 75 milyar... Birinci Sağlık Projesini kastediyorsunuz herhalde. 
Ben, Birinci Sağlık Projesi kapsamı içerisinde, Ulusal Sağlık Kongresinin harcamasının ora
dan yapılıp yapılmadığını şu anda bilmiyorum. Yani, bu kadar ayrıntıya hiç inmem. 

AHMET FEVZt İNCEÖZ (Tokat) — 800 milyon. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Ama, şunu bilin: Bizde her şey 

yasaldır. Yasal olmayan hiçbir şey benim elimin altından çıkmaz. Birinci Ulusal Sağlık Kong
resi gibi, tarihi bir kongreyi Ankara'da bir otelde yapmayı ve oraya bütün meslektaşlarımızı 
ve konuyla ilgilenenleri çağırmayı, toplamayı ve buna para harcamayı uygun bulmuyor musu
nuz? Neyse, yani, bu firmalar çağırılmıştır, firmalardan fiyat alınmıştır, fiyatlar verilmiştir. Tabiî, 
kongreye gelirseniz göreceksiniz; kongrede yapılan çalışmaların ne şekilde yapıldığını görecek
siniz. 34 tane çalışma grubu oluşturuluyor. Bu çalışma gruplarına, birçok insan, Ankara'nın 
dışından geliyor. Bunların uçak biletleri, buradaki otel ücretleri buna dahil. Hiç kimse buraya 
zorla gelmek mecburiyetinde değil sizin çalışma grubunuz için. Üniversitelerden, meslek oda
larından birçok kişileri davet ediyoruz. Bir şey yapacaksanız bedelini ödeyeceksiniz; bedava 
hiçbir şey yok. 

"Yeşil kart, anjio, kalp ameliyatı -vesaire- dahil mi?" dediniz. 
Biraz evvel bir arkadaşımın sorusunu cevaplandırırken, "Türkiye'deki tüm hastanelerde

ki tedaviler dahildir" demiştim. 
Randevu müddetine gelince: Biz, yeşil kartı bir reform olarak söylemiyoruz. Yeşil kart, 

bir reform değil; yani, ödeme güçlüğü olan insana verilen yeşil kart, bir reform değil. Reform, 
kongreden çıkacak. Reform, kongreden çıktıktan sonra, Türkiye'deki sağlık düzeni ve sistemi, 
olduğu gibi değişiyor. Bu düzen değişikliği dolayısıyla, randevu meselesi problem olmaktan 
çıkacak. Yani, o zaman kalbp da, üç ay sonraya, beş ay sonraya, sekiz ay sonraya, bir sene 
sonraya randevu verilmeyecek; tüm sağlık hizmetleri, sigortalı hastanın hizmetine açılacak; özel 
sektörü, üniversitesi, devlet hastanesi, SSK hastanesi, hepsi... Ve birbirleriyle yarışacaklar, bir 
sağlık hizmeti rekabetine girecekler, özlediğimiz, yapmak istediğimiz bu. 

"İstanbul'da ruhsatsız bir hastane açılışına gittiniz mi?" dediler... 
Ben, bir kuruluşun açılışına giderken, "ruhsatınız var mı?" diye hiç sormuyorum. Bakan 

olarak soruyorsunuz herhalde... 
AHMET FEVZİ İNCEÖZ (Tokat) — Evet. 
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SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Nereyi kastediyorsunuz, bilmiyo
rum. Eh son yaptığım ziyaret, Türkiye Gazetesinin hastanesidir. Sayın Enver ören yakın dos
tumdur, onun hastanesini ziyarete gittim; ama, bu bir açılış değildi. Zannetmem ki, Türkiye 
Gazetesi ruhsatsız bir hastane açsın. Onun dışında, hatırlamıyorum, hafızamı yokluyorum. 
Ama, gidebilirim, çağırılan her yere giderim. Oraya belediye başkanı olarak gitmiyorum; Sağ
lık Bakanı olarak gidiyorum ve hastaneden sağlık müdürlüğü sorumludur. Dolayısıyla, ben, 
orayı denetlemeye gitmiyorum. Kim çağınrsa giderim. Siz de yarın bir hastane açarsanız, seve 
seve, -sağlık hizmetine bir katkı getirmeniz dolayısıyla- koşa koşa oraya da gelirim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, böylece, Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 

1. — Sağltk Bakanlığı 1992 Malî Ytlt Bütçesi 

• • • . A — C E T V E L ! 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 864 959 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Temel Sağlık Hizmetleri ve Sosyalleştirme 3 530 924 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Tedavi Hizmetleri 4 657 597 000 000 
BAŞKAN. — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 558 805 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 170 720 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 9 783 005 000 000 

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

Sağlık Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. * 

2. — Sağltk Bakanlığı 1990 Malî Yüı Kesinhesabı 

Sağlık Bakanlığı 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
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Prog. A ç ı k l a m a 

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

111 Temel Sağlık Hizmetleri ve-Sosyalleştirme 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

' 113 Tedavi Hizmetleri 
uî BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

990 Özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

999 Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

A — CETVELİ 

Ert 
Genel ödenek Toplam dev 

toplamı harcama ö 

245 666 024 905 250 649 380 733 

1 185 827 795 092 1 259 817 862 686 

1396 501320 631 1467 173 724 788 

74 493 726:947 85 462 481411 

154 167 288 780 129 249 708 675 24 9 

191 169 777 158 112 715 

3 056 847 326132 3192 511271008 24 
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Sağlık Bakanlığı 1990 malî yılı kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. 
a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1. —- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Bakanlığa bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1992 malî yılı 

bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A— CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 184 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Uluslararası İlişkilerden Doğan Bulaşıcı Hastalıklardan 
Korunma 42 316 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan transferler , 1066 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 49 566 000 000 
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 29 282 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 546 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 19 738 000 000 
. • '• BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 49 566 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1992 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul 
edilmiştir. 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1990 Malî'Yılı Kesinhesabt 
BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1990 malî yılı kesinhesabmın 

bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : . 
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A — CETVELİ 

Ertesi yıla 
Genel ödenek Toplam devrolunan tptal edilen 

Prog. A ç ı k 1 a:m a toplamı harcama ödenek ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 2 400 000 000 1 956 137 645 - 443 862 355 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Uluslararası İlişkilerden Doğan 
Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma 38 443 158 216 18 424 595 399 13 298 330 324 6 720 232 493 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlanna Dağıtılama
yan Transferler 627 000 000 489 762 282 - 137 237 718 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü G e l i r i n 

41470158 216 20 870 495 326 13 293 330 324 

B — CETVELİ 

Tahmin 
ç e ş i d i Lira 

7 301 332 566 

Tahsilat 
Lira 

Vergi Gelirleri 8 600 000 000 31 578 572 820 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 135 000 000 935 462 935 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 9 207 000 000 6 569 827 892 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

GENFX TOPLAM 17 942 000 000 39 083 863 647 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1990 malî yılı kesinhesabının bölümleri 
kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, böylece, Sağlık Bakanlığı ve bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1992 malî yılı bütçesi ile, 1990 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 

Sayın Bakanın şahsında, bakanlık camiasına ve milletimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. 
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Sayın milletvekilleri, programdaki kuruluşların bütçe ve kesinhesabını görüşmek için, 20 
Mart 1992 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 02.10 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Tbkat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Haseki Kalkındırma Vakfına ilişkin sorusu ve 

Devlet Bakanı Ekrem Ceylıun'un yazüı cevabı (7/71) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulann Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

27.2.1992 
Ahmet Fevzi tnceöz 

Tokat 
1. Vakfın kuruluş parası nereden temin edildi? (Bilgi: Haseki Kalkındırma Derneğinin 

Cumhurbaşkanı Turgut özal'm iştirak ettiği Haseki Gecesinin 130 000 000 TL.'lik gelirinin 
sadece 30 000 000'na makbuz kesildi. Kalan 100 000 000 ile başhekim kendi parası imiş gibi 
vakfı kurdu.) 

2. Vakfı niye tek başına kurdu? Vakfın sahibi, mütevellisi, ölümünden sonra sahibi ola
rak çocukları ve eşini göstermesinin nedeni? 

3. Haseki Kalkındırma Vakfına vakfedilmiş 2,5 - 3 milyarlık gayrimenkulu neden kendi 
vakfına devretmek için baskı ile karar aldırttı? 

4. Başhekim değişikliği halinde hastanede bu vakıf ve sahip olduğu mallar nedeni ile 
bir kaos yaşanmayacak mı? Yönetimde iki başlılık olmayacak mı? 

5. Vakıf için poliklinikte muayene olan veya tedavi için hastaneye yatan her hastadan 
makbuz kesiliyor, özel bir vakfın geliri bu yolla olabilecek mi? 

6. Bu konuda hassasiyet gösterilirse, dernek mallarının devri henüz vakıf yönetim kuru
lunda kabul edilmediği için devir işlemi engellenebilir; Vakıf yönetim kurulu üyesi bir klinik 
şefi (ismi zikredilmese iyi olur, Doç, Dr. Servet Karahan) muhalefet ettiği için devir henUz ger
çekleştirilemedi. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 18.3.1992 

Sayı : B.02.0.004/2-01/02285 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Günsüz ve A.01.0.GNS.0.10.00.O2-7/71-875/367Ö sayılı yazınız. 
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi tnceöz tarafından cevaplandırılması istenilen ve ilgi 

yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişiktedir. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Ekrem Ceyhun 
.•"•-" Devlet Bakanı 
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1. Vakfa kuruluş malvarlığı olarak tahsis edilen 100 000 000 TL. nın nereden temin edil
diğinin Vakıflar Genel Müdürlüğünce bilinmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu hususlar vak
fın kuruluşu safhasında mahkemece araştırılmaktadır. Çünkü vakıflar mahkeme kararıyla ku
rulmaktadır. 

Haseki Kalkındırma Derneğince düzenlenen Haseki Geçişinden temin edilen paranın vakfa 
tahsisinde dernek açısından bir usulsüzlük sözkonusu ise, adıgeçen derneğin İçişleri Bakanlı
ğının denetimine tabi olması nedeniyle konunun sözkonusu Bakanlığın görev kapsamı içeri
sinde araştırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

2. Fatih 3 üncü Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.8.1991 gün, E : 1991/552, K : 1991/635 
sayılı kararıyla tesciline karar verilen vakfın Vakıflar Genel Müdürlüğü merkezi siciline tescili 
yapılarak 6.10.1991 gün, 21031 sayılı Resmî Gazetede ilan edilmek suretiyle kuruluşu kesinleş
miştir. 

Bu aşamadan sonra vakfın neden tek kişi tarafından kurulduğu, vakfedenin vefatından 
sonra eşi ve çocuklarının mütevelli olarak gösterilmesiyle ilgili olarak yapılacak bir işlem bu
lunmamakta olup, bu gibi hususlar vakfın kuruluş aşamasında mahkemece araştırılması gere
ken konulardır. 

3. Tatbikatta derneklerin vakıflara gayrimenkul ve para bağışlarında bulundukları ve hatta 
kendilerini feshederek bütün malvarlıklarını vakıflara devrettikleri görülmektedir. 

Haseki Kalkındırma Derneğine ait gayrimenkullerin vakfa devrinde dernek açısından bir 
usulsüzlük sözkonusu ise konunun yine tçişleri Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir. 

4. Bu gibi hususlara vakfın kuruluş aşamasında dikkat edilmesi gerekmekte olup, vak
fın kuruluşu kesinleştiğinden şimdilik konu hakkında yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

5. Hastaneye ait klinikte muayene olan veya tedavi için hastaneye yatan her hastadan 
vakıf için makbuz kesilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak hastalar tarafıdan gönüllü olarak 
vakfa bağışta bulunulabilir. 

Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarında bu konuda herhangi bir bilgi bulunmadı
ğından, vakıftan ayrıntılı şekilde bilgi istenmiş olup, vakıftan cevap alındığında bilgi verilecektir. 

6. Derneğe ait gayrimenkullerin vakfa devrinde vakıf açısından herhangi bir mahzur bu
lunmamaktadır. Ancak dernek açısından herhangi bir mahzuru var ise konunun yine tçişleri 
Bakanlığına intikal ettirilmesinin gerektiği düşünülmektedir. 

:<ü^>: 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I , - 1992 Malî Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/325) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 2. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı: 48) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 3 . - Katmar Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. 
Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

3 
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4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

'.'5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 
' , ' ' " " . ' • . • ' . 7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


