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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açıldı.
Birinci ve İkinci Oturum
Macaristan'a gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar Kül
tür Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara tündeki hava kirliliğinin nedenleri
ni ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/79) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini alacağı; öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı.
Çalışmalarını tamamlayamayan (10/42) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
na, Komisyon Başkanlığının isteği üzerine, 3 Ocak 1990 tarihinden itibaren üç ay daha süre
verilmesi ve
18.12.1989 tarihli gelen kâğıtlarda yer atan, 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (S. Sayısı :
303) görüşmelerinin bugünkü bütçe programının bitiminden sonra yapılmasına ilişkin Danış
ma Kurulu önerisi;
Kabul edildi.
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile
1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının
(1/618, 1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları: 281, 282, 287, 288) görüşmelerine de
vam olunarak,
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı,
Orman Genel Müdürlüğü,
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
1990 Malî Yılı Bütçeleri ile 1988 Malî Yılı Kesinhesapları üzerinde bir süre görüşüldü.
Saat 17.00'de birleşime 5 dakika ara verildi.
Başkan
Başkanvekili
Abdulhalim Araş
Kâtip Üye
Bursa
Mustafa Ertuğrul Ünlü

Kâtip Üye
Ordu
Ertuğrul Ozdemir
Kâtip
Çanakkale
Mümin Kahraman

— 466 - *

T.B.M.M.

B : 54

22 . 12 . 1989

0:1

Üçüncü Oturum
1990 MaK Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile
1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu İksanlarınm
(1/618, 1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları: 281, 282, 287, 288) görüşmelerine de
vam olundu.
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı,
Orman Genel Müdürlüğü,
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
1990 Malî Yılı Bütçeleri ile 1988 Malî Yılı Kesinhesapları Jcabul edildi.
2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna tki Ek Madde ile tki Geçici Madde Eklenmesine Dair
Kanun Teklifinin, (2/249) (S. Sayısı: 303) görüşmelerinden sonra yapılan açık oylamada ka
bul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı.
22 Aralık 1989 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 20.55'te son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Yılmaz Hocaoğlu
Kâtip Üye
Ordu
Ertuğrul Ozdemir

Kâtip Üye
Edirne
ismail Üğdül
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 10.00
BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), İsmail Üğdül (Edirne)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşimini açıyorum.
II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER
İŞLER

1. — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları
ile 1988 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/61
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları : 281, 282, 287, 288) (1)
A)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

1. — Dışişleri Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi
2. — Dışişleri Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşimini açıyorum.
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1988 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz.
Programa göre, Dışişleri Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz.
Komisyon,ve Hükümet yerlerini aldılar.
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin ad
larını sırasıyla okuyorum : Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Erdoğan Yetenç,
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hilmi özen ve Sayın Bahattin Çaloğlu, Doğru Yol Partisi
Grubu adına Sayın Mehmet Gazioğlu, Sayın İrfan Demiralp.
Şahısları adına söz alan arkadaşlar; lehinde Sayın Yılmaz Altuğ, Sayın Ali Pınarbaşı, aleyhte
Sayın Postacı, üzerinde Sayın Sabri Araş.
tik söz, Sosyaldemokrat Halkçı Partisi Grubu adına, Sayın Erdoğan Yetenç'in.
Buyurun Sayın Yetenç. (SHP sıralarından alkışlar)
SHP GRUBU ADINA M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Dışişleri Bakanlığımızın 1990 yılı bütçesi üzerinde SHP'nin görüşlerini belirtmek
üzere söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, Grubum, Dışişleri Bakanlığının bütçesi üzerinde konuşma görevini
bana verince, doğrusu biraz ürktüm. Çünkü, Dışişleri Bakanlığı benim için çok yabancı ko
nuydu ve Dışişleri ile ilgili hiçbir bilgim yoktu. Bu konuşmayı hazırlamak için de bazı kaynak
lara başvurmak zorunda kaldım.

(1) 281, 282, 287, 288 S. Sayılı Basmayazılar 12.12.1989 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidi
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Ben, Dışişleri Bakanlığı denince; her şeyi yerli yerine oturmuş, hiçbir sorunu olmayan,
iç bünyesinde hiçbir eksiği olmayan, dış görünüşü ile dört dörtlük bir bakanlık zannediyor
dum. Oysa, araştırmalarım esnasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyo
nu Başkanlığına, Sayın Fenni tslimyeli ve Sayın tsmail Şengün'ün raportör olarak sundukları
raporu görünce, doğrusu sükûtu hayale uğradım. Meğerse Dışişleri Bakanlığımız kendi iç bün
yesinde, kelimenin tam anlamıyla sefilleri oynuyormuş. Baştan söyledim; bu rapor bana ait
değildir; Anavatan Partisinin değerli iki milletvekili Fenni tslimyeli ve tsmail Şengün'e aittir.
Değerli arkadaşlarım, o nedenle, ben, ANAP'lı arkadaşlarımı şimdiden uyarıyorum ve
peşin olarak söylüyorum ki, söylediğim sözlere, ben s/ylemişim gibi tepki göstermesinler. Dış
işleri Bakanlığımızın iç bünyesindeki sıkıntıları özetlemeye çalışıyorum.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sen kendi görüşlerini söyle.
M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) — Kendi görüşlerimi söylersem inanmazsınız da,
Sayın Şengün'ün raporunu okursam belki inanırsınız diye düşünüyorum.
Değerli arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığımızın öncelikle yatırım ve kamulaştırma projele
ri varmış, bunlar için de para istemişler; ama ne yazık ki, istenen para verilmemiş. Rapor kısa
ca şöyle söylüyor: "Hizmetin aksatılmadan yürütülmesi ve ilerideki yıllarda güçlüklerle karşı
laşılmaması amacıyla, zorunlu ve acil projelere inhisar ettirilen yatırım programı ve kamulaş
tırma projeleri için 21 milyar 75 milyon Türk Lirası talebe karşılık, alınan 6,5 milyar Türk Li
rası ödeneğin ihtiyacı tam olarak karşılamaya yetmeyeceği açıktır."
Değerli arkadaşlarım, Balgat'ın köşesinde yeni bir bina yapıldı, zannediyorum bir banka
ya aitmiş, eğer yanlış bilgi edinmediysem DEStYAB'a ait bir binaymış, sonra oraya Dışişleri
Bakanlığımız gelmiş yerleşmiş. Bu bina da, Dışişleri Bakanlığımızın ihtiyacını karşılamaya yet
miyormuş; rapor öyle söylüyor ve o nedenle yeni bir bina projesi düşünülüyormuş. O da kısa
ca şöyle özetelenmiş : "Bakanlığın bazı birimlerinin geçen yıl taşındığı Balgat semtindeki bi
na, Bakanlığın tüm birimlerini barındıracak kapasiteye sahip olmadığı için, Meşrutiyet Cad
desindeki ek binadaki birimler yerlerinde kalmış, ayrıca Bakanlık arşivi ve matbaası da yine
yer yokluğu, nedeniyle, Başbakanlığa devredilen eski binada bırakılmıştır.
Diğer taraftan, yeni binadaki toplantı ve konferans salonları, sayılarının azlığı ve küçük
lükleri nedeniyle ihtiyaca cevap verememektedir. Bu nedenle, Balgat'taki binaya bitişik ve ka
mulaştırma işlemleri tamamlanan arsa üzerine, Bakanlığın merkez binasına taşınamayan bi
rimlerini, hizmetin gereği büyük ihtiyaç duyulan toplantı salonlarını, kütüphane ve yardımcı
hizmet birimlerini barındıracak ikinci bir binanın inşasına ihtiyaç vardır."
Oysa ben o binayı görünce, Dışişleri Bakanlığımız, artık, rahat rahat çalışacak zannedi
yordum; meğerse o bina bile ihtiyacı karşılamaya yetmiyormuş.
Değerli arkadaşlarım, yine ihtiyaçlardan birisi, diplomatik site altyapı inşaatı. "Yurt dı
şındaki temsilciliklerimizi ihtiyaçlara uygun ve devletimize ait binalara kavuşturmak amacıyla
yürütülen çalışmaları, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde arsa takası suretiyle desteklemek, aynı
zamanda ülkemizdeki yabancı temsilciliklere yerleşim ihtiyacının karşılanmasında, milletlera
rası anlaşmalara ve teamüllere uygun şekilde, ev sahibi ülke olarak yardımcı olmak üzere, An
kara'da tesis edilen diplomatik sitenin altyapı inşaatının süratle tamamlanması için, Bayındır
lık ve tskân Bakanlığının gerekli tedbirleri alması yerinde olacaktır." diye raporda belirtilmiş.
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Değerli arkadaşlarım, bundan sonra, dış teşkilatın güvenlik sorunu ve araç durumuna gel
mek istiyorum; yine raporda bu soruna da değinilmiş : Dış temsilciliklerin fizikî güvenliğinin
sağlanması amacıyla yürütülmekte olan güvenlik önlemleri projesi çerçevesinde mevcut 133 dip
lomatik ve konsüler temsilcilikten 102'sinin güvenlik donanımları tamamlanmış, kalan 31 tem
silcilikten İS'inin 1990 malî yılında güvenlik donanımına kavuşturulması planlanmıştır.
öte yandan, güvenlik donanımı bulunan temsilciliklerin güvenlik sistemlerinin bakım, ona
rım ve yenileştirme işleri de bir program çerçevesinde yürütülmektedir. Bu amaçla, toplam 4
milyon 900 bin dolarlık ödeneğe ihtiyaç duyulmasına rağmen, Bakanlığa yaklaşık 3 milyon
800 bin dolar karşılığı ödenek sağlanmıştır.
Değerli arkadaşlarım, Bakanlığınızın istihdam sorununa gelince; burada da büyük sıkın
tılar olduğu görülüyor. Dışişleri Bakanlığının yurt dışında halen mevcut 71 büyükelçilik, 1 el
çilik, 8 daimî temsilciliği ve 53 başkonsolosluğunda misyon şefleri dahil, 424 meslek memuru
ile 241 idarî memur çalışmaktadır. Merkez teşkilatında ise, 277 meslek memuru ve 127 idarî
memur görev yapmaktadır. Bunların toptamına baktığımızda 1 069 kişinin olduğunu görüyo
ruz. Bu sayı, diğer bakanlıklardaki bazı genel müdürlüklerin, bir tek genel müdürlüğün bile
personel sayısından daha azdır.
Arkaya baktığımda, değerli bürokrat arkadaşlarımı görüyorum; 277 meslek memuru, 127
idarî memur çalışıyormuş merkez teşkilatında, sanıyorum daktilo memurları ve müstahdemler
hariç, diğer personel arkadaşlarımızın hepsi de buradalar, Dışişleri Bakanlığını yürüten bütün
personel arkada oturan arkadaşlarımız.
Değerli arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığının bu kadrosu, yıllardan beri, aşağı yukarı ay
nen devam etmektedir. Halbuki, ülkemizin dış işlerindeki genişleme ve çeşitlenmeye paralel olarak
dış temsilciliklerinin sayısının artması, giderek daha teknik ve uzmanlık isteyen işlerin, Dışişle
ri Bakanlığının görev alanına girmesi nedeniyle merkezde yeni birimler ihdası, her kademedeki
personel ihtiyacını artırmaktadır. Bu itibarla, küçük derecelerdeki kadro imkânlarının genç ele
manlarla takviye edilmek suretiyle kullanılabilmesi için mesleğin cazibesini artıracak önlemle
rin alınması ve ayrıca üst kademedeki unvanlı kadro ihtiyacının da yeterli ölçüde artırılması
gereklidir.
Sayın milletvekilleri, biraz da merkezdeki memur arkadaşlarımızın maaş sorununa değin
mek istiyorum. Dışişleri Bakanlığı personeline merkezde ödenmekte olan aylıklar, benzer du
rumda olan birçok kuruma kıyasla düşük seviyede kalmaktadır. Meslek memurluğuna ilginin
azalmasının ve hatta yardımcı sınıf memur kategorilerinde dahi, Bakanlığın nitelikli memur
bulmasında güçlüklerle karşılaşılmasının başlıca sebebi, maaşların düşük olmasıdır. Dış ülke
lerde çalışan personelin de maaşı oldukça yetersizdir. Dış ülkelerdeki diplomatlarımız, ay so
nunu güçlükle getirmektedirler.
Değerli arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığı, personel alımında oldukça titiz ve hassas dav
ranmaktadır. Alacağı her personelde oldukça fazla yetenek aramaktadır; en az bir lisan bile
ceksiniz, iki üç lisan bilmek tercih meselesidir, yüksekokul mezunu olacaksınız, vesaire, vesai
re... Bu kadar çok nitelik aradığı personele verdiği maaş, diğer genel müdürlüklerin, diğer ba
kanlıkların verdiği maaşların çok altındadır. O nedenle de, doğaldır ki, Dışişleri Bakanlığımı
za personel olarak katılmak isteyenlerin sayısı her geçen gün azalmaktadır. Buna bir örnek ver-
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mek gerekirse; ODTÜ tdarî İktisadî Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1988 yı
lında 23 mezun vermiştir. Bu bölüm, tamamen, Dışişleri Bakanlığında görev yapabilecek nite
likte eleman yetiştiren bir bölümdür. Bu 23 mezundan ancak 2 tanesi Dışişleri Bakanlığına gir
mek için müracaat etmiş ve Dışişleri Bakanlığımız bünyesine girmişlerdir.
Geçen sene açılan sınava ancak 124 kişi müracaaat etmiş. Değerli arkadaşlarım, düşüne
biliyor musunuz; işsizliğin S milyona ulaştığı bir ülkede Dışişleri Bakanlığının açtığı sınava 124
kişi müracaat etmiş, bunun ancak, 22 tanesi sınavı kazanarak Dışişleri Bakanlığına alınmıştır.
Tabiî, bunun altında sadece maaş azlığı, eksikliği yatmamaktadır. Güvenlik sorunu başlamış
tır, konut sorunu vardır. Çünkü, diğer bakanlıklardaki bütün personelin aşağı yukarı lojmanı
vardır; ama Dışişleri Bakanlığımızın lojman sayısı, biraz sonra belirteceğim gibi, komiktir. Say
dığım bu nedenlerle mesleğin itibarı da artık yavaş yavaş azalmaktadır ve Dışişleri Bakanlığın
da çalışmak isteyen pek çıkmamaktadır.
Değerli arkadaşlarım, biraz önce söylediğim gibi, merkez teşkilatında görev yapan 846 me
mura karşılık, tahsis edilen sıra tahsisli konut sayısı sadece ve yalnız 44 tanedir. Eğer, şu anda
yatığım hesap yanlış değilse, Yüzde S falan gibi bir rakama geliyor. Çoğu 300 bin Türk Lirası
nın altında maaş almakta olan merkezde görevli memurlar, kiraların nispeten düşük olduğu
şehrin kenar semtlerinde oturmakla birlikte, Bakanlığa olan mesafenin uzaklığı ve servis yeter
sizliği nedeniyle bu düşük maaşlardan ayrıca ilave ulaşım masrafları yapmak zorunda kalmak
tadırlar. Bu durumda, Dışişleri Bakanlığına, en az 100 konutun daha tahsis edilmesi gereklidir
görüşündedir Sayın tslimyeli ve Sayın Şengün.
Değerli arkadaşlarım, bunlar, kısaca, Dışişleri Bakanlığımızın kendi iç bünyesindeki maddî
olanaksızlıklardan kaynaklanan sorunlardır. Bunlar, bütçeden ayrılacak fonlarla, verilecek pa
ralarla karşılanabilir; ama bir de Dışişleri Bakanlığının tüzelkişiliğini manen yaralayan, rahat
sız eden durumlar vardır. Bunlar nelerdir?
Değerli arkadaşlarım, kongre kazanmak için, kurultay kazanmak için devlet bakanlıkları
nın sayısını İS'e çıkarırsanız, adama göre bakanlık ihdas ederseniz sonuçta bazı bakanlıkların
görevlerini alır, devlet bakanlarına devretmek zorunda kalırsınız. Çünkü devlet bakanı yaptı
ğınız arkadaşlarımızın ne görev yapacağını, bakan olarak atarken bile bilmemektesiniz.
DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Konuya gel.
M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) — Konuya geliyorum tabiî. Sayın Bakan size de bir
görev bulundu, sporla ilgili Devlet Bakanı oldunuz; Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor
Bakanlığı birlikteydi; ama sizi Bakan yapmak için uydurdular, getirdiler size de bir Bakanlık
ve bir görev verdiler. Geçen gün bakan arkadaşlarıma gittim dedim ki, "Devlet İstatistik Ens
titüsü hangi Devlet Bakanına bağlı" hepsi birbirine baktı, kimse bilmiyor; hiçbir bakan arka
daşım bilmiyor, araştıra araştıra zorla buldum.
Değerli arkadaşlarım, şimdi, Dışişleri Bakanlığının görev alanından alınan iki konuya de
ğinmek istiyorum : Birisi, Avrupa Topluluğuyla ilgili sorunlarla Sayın Ali Bozer görevlidir;
Sayın Bozer de burada, benim hocamdır, saygısızlık etmek istemiyorum; gerçekten yakışan bir
görevdir; ama bu, Dışişleri Bakanlığının görevidir. Sayın Bozer'i bakan yapmak zorunda ol
dukları için, Sayın Bakana da uygun bir görev bulmak için Avrupa Topluluğuyla ilgili sorunla
rı Dışişleri Bakanlığından aldık Sayın Bozer'e verdik.
— 471 —

T.B.M.M.

B : 54

22 . 12 . 1989

O:1

Değerli arkadaşlarım, bu da yetmedi...
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydan) — Hocandan özür dile.
M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) — Efendim, bunun Sayın Bozer'Ie ilgisi yok. Yeni
Cumhurbaşkanımız, sabık Başbakanımız bunları ihdas etti, zaten halen de fiilen Başbakanlık
ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığını yürütmektedir; hukuken de Cumhurbaşkanlığı yap
maktadır.
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sayın Bozer, jokerdir.
M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) — Evet, doğru; söylediğiniz gibi, jokerdir, Anava
tan Partisinin jokere ihtiyacı vardır, kendi kendine yetmemektedir, ancak jokerle idare edilebil
mektedir.
A. CENGÎZ DAĞ YAR (Antalya) — Bunlar da mı Sengün'ün raporunda yazıyor.
M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) — Hayır, bu kısım Sayın Sengün'ün raporundan
değil efendim.
BAŞKAN — Sayın Yetene, konumuz Dışişleri Bakanlığı; Hükümetin genel politikası ve
yahut bakanların atanması hususunda herhangi bir şey konuşulmaması gerektiği kanaatindeyim.
M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, Dışişleri Bakanlığının görev alan
larına giren konulardan bir kısmı alınmış, devlet bakanlarına verilmiş; ben, Dışişleri Bakanlığı
bünyesinin yaralandığı inancındayım efendim.
BAŞKAN — Sayın Yetenç, size müdahale etmek istemiyorum; ama bu, Başbakanın göre
vi, bunu Başbakan yapmış, programını buraya getirip, okumuş ve kabul edilmiş; bunlar Baş
bakanın bileceği işler.
M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) — Peki Sayın Başkan.
BAŞKAN —- Lütfen, rica ediyorum; konu üzerinde konuşmanıza devam edin.
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Sayın Başkan, kürsüye çıkarken, "Ben bu işlerden
anlamam" dedi zaten.
M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ben, şunu söyleyince niye
kızıyorsunuz : Yabancı ülkelerle iktisadî ve ticarî işlerin yönetilmesi ve yürütülmesi Dışişleri
Bakanlığının görev alanındadır. Doğal olarak, Dışişleri Bakanlığının görev alanlarındadır; ama
bunları Dışişleri Bakanlığından alıp başka bakanlıklar arasında bölüştürdünüz. Sonunda, Dı
şişleri Bakanlığını sadece postacı durumuna düşürdünüz. Bunları söyleyince niçin konunun
dışına çıkmış oluyorum anlayamıyorum. Dışişleri Bakanlığının bünyesini zedeliyorsunuz, ya
ralıyorsunuz, kâtip durumuna düşürdünüz, postacı durumuna düşürdünüz.
Değerli arkadaşlarım burada bir örnek Vermek istiyorum : Sayın Vahit Halefoğlu Dışişle
ri Bakanı iken, sadece ve yalnız Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili iktisadî ve ticarî ilişkilerde
görevlendirilmişti; sadece Birleşik Arap Emirlikleri. Onun dışındaki ülkelerle iktisadî ve ticarî
ilişkilerimizin yürütülmesi görevi başka bakanlıklara (devlet bakanlıklarına) verilmişti. Sayın
Yılmaz'a ne verildi bilemiyorum; eğer kendisine de böyle küçük bir ülke ile iktisadî ilişkilerimi
zi yürütme görevi verilmişse, açıklamasını beklerim.
DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Ayıp ayıp!
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M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) — Bu ayıp benim değil, ayıp varsa sizin kendi uygulamanızdadır.
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım.
M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, laf atıyorlar, ben de cevap veriyo
rum efendim, onları uyarın; onlar bir şey söylemeyince ben söylemiyorum ki.
BAŞKAN — Ben de size, karşılıklı konuşmayalım diyorum, başka bir şey söylemedim.
M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) — Onlar söyleyince ben niye söylemeyim efendim;
savunma hakkımı kullanıyorum.
Değerli arkadaşlarım, bu saydığım hususlar Dışişleri Bakanlığımızın iç bünyesindeki ra
hatsızlıklardır. Tabiî, Dışişleri Bakanlığımızın esas görev alanı, dış ilişkilerimizi yürütmek ve
sürdürmektir. Tabiî, insan önce komşularıyla iyi geçinir herhalde. Şimdi, en yakın komşuları
mızdan başlayarak -çerçeveyi genişletip- ilişkilerimiz ne noktadadır gelin bir göz atalım.
Kuzeybatı komşumuz olan Bulgaristan'dan başlamak istiyorum. Değerli milletvekilleri,
Bulgaristan Hükümetinin, uzun zamandır Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza karşı uygu
ladığı baskı rejimi yaz ortalarında had safhaya varınca, soydaşlarımız, insan ve Türk olmanın
doğal sonucu olarak, baskılara tepki göstermeye başladılar. Bu tepki sonunda, Jivkov yöneti
mi, soydaşlarımızı Avusturya'ya göndermeye başladı. Bu olay üzerine, Hükümetimiz, sınırları
açacağını, ne kadar Türk varsa hepsini alacağını, hatta o günün Başbakanı Sayın özal, Jiv
kov'un blöf yaptığını, "İstersen sen de gel Jivkov, blöfünü görüyorum" şeklinde açıklamalar
yaparak Bulgaristan hududunu açtığını ilan etti. Bunun üzerine 300 bin dolayında soydaşımız
çok kısa bir süre içerisinde yurdumuza geldi; fakat aradan üç ay geçmeden 80 bin soydaşımız,
kaçtıkları cehenneme, gözleri yaşlı, geri döndüler.
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Jivkov'u düşürdük...
M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Hükümetimizin izlediği
bazı yanlışları saptamış bulunuyorum, onlara burada kısaca değinmek istiyorum.
1. Bir defa, Dışişleri Bakanlığı, tamamen devre dışı bırakılmıştır. Sayın özal, bu olayda
fiilen de Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmiştir.
26 Mart seçim sonuçlarının -ki, ANAP'lı arkadaşlarımızın tabiri, "Üzerimizden dozer
geçti" şeklindedir- ünutturulması için Bulgaristan olayı güzel bir fırsat bilinmiş ve olay üze
rinde geniş ve kapsamlı bir tartışma yapılmadan, sınırlar açılmıştır. Bu konuda net bir politika
saptanmamıştır. Ne istediğimiz belli değildir. Dış Türkleri, yavaş yavaş Türkiye'ye çekmek mi
istiyoruz, hepsinin Türkiye'ye gelmesini mi istiyoruz; yoksa bulundukları ülkelerde dinlerine,
dillerine, geleneklerine saygı gösterilerek yaşamalarını sürdürmelerini mi istiyoruz?.. Bulgaris
tan Hükümeti ile kapsamlı bir göç anlaşması mı istiyoruz?.. Böyle bir anlaşma olursa, bu an
laşmanın içeriğinin ne olması gerektiği hâlâ belli değildir. Kopmuş aileleri birleştirmek mi isti
yoruz?.. Bütün Türkleri veya isteyenleri Türkiye'ye mi almak istiyoruz? Orada kalacak soydaş
larımızın insan haklarına saygı gösterilmesini sağlamak mı istiyoruz?.. Türkiye'ye geleceklerin
mallarını ve diğer haklarını korumak için ne gibi tedbirler aldık?.. Bütün bu konularda hiçbir
ciddî çalışma yapılmamıştır. Sadece, "Ben kapıları açarım, Jivkov blöf yapıyorsun, blöfünü
gördüm, açtım kapıları" dedik; ama Jivkov'un blöf yapmadığı görülünce kapıları kapatmak
zorunda kaldık.
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Değerli arkadaşlarım, bu da yetmemiş gibi, gelen 300 bin soydaşımıza, sen halanın yanı
na git, sen dayının yanına git" şeklinde her birini eskiden Bulgaristan'dan gelmiş olan akraba
larının yanına, bir kısmım Bayındırlık ve tskân Bakanlığının misafirhanelerine ve bir kısmım
da başka misafirhanelere yerleştirerek, uluslararası sorun haline getirebileceğim bir sorunu,
Türkiye düzeyine yayarak, dağıtarak dünya uluslarının dikkatini üzerimize çekme hakkmı da
elimizden kaçırdık. Oysa, 300 bin insanı, Bulgar uyruklu Türk yurttaşını ciddî şekilde birarada tutup, bunu uluslararası sorun haline getirip, böylece diğer ulusların dikkatini çekerek yar
dımlarını ve baskılarını sağlayabilirdik; ama, basiretsiz politikalarımız nedeniyle bunu da ger
çekleştiremedik.
Bütün bu sorunların çözümü için ciddî bir politika oluşturulmamış, sadece, "sınırları aç
tım, isteyen gelsin, hepsini alırım" mantığı içinde, âdeta kabadayılık yapılmıştır.
Bulgaristan olayı, iç politikada ANAP'ın uğradığı yerel seçim felaketinin unutturulması
için malzeme olarak kullanılmaktan öteye geçmemiştir.
Tabiî, bu yanlışlıklar sebebiyle, dış dünyanın da desteği sağlanamamıştır. Bunda da, ta
mamen, Hükümetin kabahati vardır. Başta da söylediğim gibi, Jivkov, Türkleri önce Avustur
ya'ya göndermiştir. Batı Avrupa ülkelerinin anayasalarında, Doğu Bloku ülkelerinden gelenle
rin kabul edilmesi zorunluğu vardır. Sınırları açmasaydık, Jivkov, Türkleri Batı Avrupa ülkele
rine yollamak zorunda kalacaktı, böylelikle Batı Avrupa ülkeleri zorunlu olarak olaya taraf
olacak, taraf olduğu için de Bulgaristan'a baskı yapacaktı. Bu fırsat da basiretsiz tutumumuz
yüzünden kaçırılmıştır.
Az önce, bir arkadaşım "Jivkov'u düşürdük" diye bir laf attı bana. Aksine, Jivkov'un
işini kolaylaştırdık, Jivkov düşecekse çoktan düşecekti; ama yaptığımız basiretsiz politika yü
zünden bugüne bıraktık. Neden?.. Bizim bu olaydaki temel tezimiz, Türklerin Bulgaristan'da
dinlerine, dillerine ve geleneklerine saygı gösterilerek yaşamalarının sağlanmasıdır. Oysa, Jiv
kov Hükümeti, bunun tam aksini yaparak baskı uygulamış ve soydaşlarımız da buna tepki gös
termişlerdir. Tepkilerini, yürüyüş, miting, grev vesaire gibi demokratik haklarını kullanarak
yapıyorlardı. Bu haksız baskının kalkması için Bulgar Hükümetine dışarıdan ve içeriden baskı
yapılması gerekirdi. Dışarıdan yapılması gereken baskıyı, yukarıda anlattığım nedenlerle ger
çekleştiremedik; içerideki tepki ise, yavaş yavaş büyürken, Bulgar halkının bir kesimi de bu
baskılara tepki koymaya başladı ve sonuçta, toplumsal bir muhalefet oluştu. Tam bu sırada
biz ise, sınırı açtık, içeride direnen, hak arayan, Jivkov'u rahatsız eden bu aktif potansiyeli
Jivkov'un sırtından alıp, Türkiye'ye getirdik.
Böylece, Jivkov'u rahatlattık, "Uç aylık pasaport veriyorum, isteyen döner" diyerek dış
dünyaya karşı savunma imkânı tanıdık ve büyük bir gaf yaptık; Jivkov'a yardımcı olduk.
Son gelişmelerden sonra, Jivkov artık yok. Umarız, bu yeni durum iki ülke arasındaki
bu ciddî bunalımın, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerini teminat al
tına alacak kapsamlı bir anlaşma ile çözümlenir.
Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri, biraz da Yunanistan ile olan ilişkilerimize
bakalım.
Batı Trakya Türkleri üzerindeki yoğun baskı devam ediyor, biteceğe de benzemiyor, dura
cağa da benzemiyor. Bu konuda, Hükümet, hiçbir olumlu sonuç alamamıştır. Yunanistan ile
aramızdaki Ege Denizi sorunu, hava sahası sorunu, kıta sahanlığı sorunu, Ege adala-
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r.nın silahlandırılması sorunu hâlâ eski sıcaklığı ile devam etmektedir. Yunanistan'ı, ileride,
NATO'da, Avrupa Topluluğunda, AGtK'te Birleşmiş Milletlerde, uluslararası kuruluşların tü
münde karşımızda bulacağız. Atina, Ermenilere de, bize karşı, elindeki bütün imkânlarla des
tek olmaya devam ediyor ve edecektir. Bütün bu sorunlar, Özal-Papandreu arasındaki Davos
girişimlerinin bir hiç olduğunun, esasen Davos'u, Sayın özal'ın iç politikada bir propaganda
aracı olarak kullanmaktan öte bir işe yaramadığının en büyük kanıtıdır.
Değerli arkadaşlarım, gerçekten, bu Davos olayı ortaya atıldığı zaman öyle bir hava yara
tıldı ki, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar Davos'ta, Sayın özal ile Papandreu arasın
daki görüşmeden sonra tamamen bitecek, aramızda en küçük bir sorun kalmayacak havası
yaratıldı. Zaten, Hükümetin yaptığı en iyi iş de, çok iyi hava yaratmak; ama hiçbir sonuç ala
mamak... Her konuda böyle. Ortalığı tozu dumana bir katıyoruz; ama sonuç?.. Elde var sıfır.
Değerli arkadaşlarım, Davos görüşmesinde de Dışişleri Bakanlığımız oldukça yara almış
tır. Davos görüşmelerinin programlanması, Dışişleri Bakanlığımız bir kenara itilerek Sayın özal'
ın sevgili iş adamlarınca organize edilmiştir. Dışişleri Bakanlığımız da en azından buradan ma
nevî bir yara almıştır.
Büyük umut ve reklamlarla yapılan Davos görüşmelerinden geriye, Ankara Necatibey Cad
desinde "Davos Pastanesi" adı altında bir pastane kalmıştır. (SHP sıralarından alkışlar) Me
rak eden arkadaşlarım varsa, Necatibey'den aşağı doğru inerler, Çankaya Karakolunun karşı
sında Davos pastanesini görürler. Elimizde, kala kala adı kaldı yadigâr.
Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs'la ilgili sorunlarımıza gelince :
Kıbrıs'ta olumlu hiçbir ilerleme yoktur. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin gayretleri
yerinde saymaktadır. Vasilliu, uzlaşmak niyetinde hiç değildir. Denktaş'ın üzerindeki baskı git
tikçe artmaktadır. Washington, Denktaş'ın yerine daha munis ve itaatkâr bir halef aramak yo
lundadır. Kıbrıslı Rumlar tehlikeli şekilde silahlanmaktadır. Bu arada Türk askerî gücünün ge
ri çekilmesi için dört koldan baskılar devam etmektedir. Avrupa Konseyi ve Avrupa Topluluğu
da bu konuda bizimle beraber değildir, tam aksine karşımızdadır.
Rumlar, Berlin Duvarından sonra Lefkoşe'deki yeşil hattın da kaldırılmasını istemekte
dirler. Son zamanlarda kulaklara fısıldandığına göre, Denktaş'ın yerine halef olarak Asil Na
dir düşünülmektedir.
Değerli arkadaşlarım, Asil Nadir'den de kısaca söz etmeden geçemeyeceğim. Son günler
de ülkemizin gözdelerindendir. Bu prensler filan gelip gidiyordu Türkiye'ye; Asil Nadir de yeni
prenslerimizden galiba, Türkiye'de el atmadığı iş kalmadı. Sayın Cumhurbaşkamızın yeni göz
delerinden olduğu ortadadır. Yakın bir gelecekte Kıbrıs'ta Türk kesiminin Cumhurbaşkanı olarak
görürsek hiç şaşırmayalım.
Buradan, Suriye ile ilişkilerimize geçiyorum :
Değerli arkadaşlarım, Suriye ile birinci planda su sorunumuz, bugün yoksa da yarın ciddî
boyutlara ulaşacaktır. Yine, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanlığı döneminde, büyük rek
lamlarla Suriye'ye gitti. Suriye'ye giderken yapılan reklam sonucu, oraya gidip bir gelsin Sayın
Başbakanımız, Suriye ile hiçbir sorunumuz kalmayacak zannettik, öyle bir havayla gitti ki...
Gitti, döndü; yine elde var sıfır.
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Değerli arkadaşlarım, son zamanlarda Suriye'nin saldırgan tavırları küstahlığa varacak
derecede oldukça yoğunlaşmıştır, önce, MİG uçakları hava sahamızı ihlal etmiş, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğümüze ait uçağımızı düşürmüş, S yurttaşımızın ölümüne neden olmuştur.
Düşünebiliyor musunuz sayın milletvekilleri, jet uçakları, Kadastro Genel Müdürlüğüne
ait bir pırpır uçağa saldırıyor. Saldırıda bile eşitlik yok. Olay, Türk hava sahasının içerisinde
olmuştur. Kaldı ki, Suriye hava sahasının içinde olduğunu bile varsaysak, jet uçaklarının pır
pır uçaklara saldırmasının, savaş uçağı olmayan bir uçağa saldırmasının affedilir hiçbir yönü,
hiçbir tarafı yoktur. Dışişleri Bakanlığımız, o günden bugüne, çok centilmence, sadece Suriye
Büyükelçisini çağırıp, notasını, ültimatomunu vermiş, "Tazminat istiyoruz, bekliyoruz" de
miştir. Sanıyorum iki üç gün önce de, "Yeter artık, sabrımız taşıyor, şu 14,5 milyon dolarımızı
verin" gibi bir açıklamadan öte bir şey yapılmamıştır. Bu konuda neler yapılmalıdır; Sayın
Bakan bilgi verirse memnun olacağımızı belirtmek istiyorum.
Bu da yetmemiş gibi, geçen hafta içerisinde, Kıbrıs Rum kesiminde, Suriye Enformasyon
Bakanı Hatay'ın Türk toprağı olmadığını iddia edecek kadar ileri gitmiştir. Buna da, yine yap
tığımız tek şey, centilmence protesto etmektir. Dışişleri Bakanlığımız centilmenliği hiç elde bı
rakmıyor. Bu centilmenlikle nereye varacağız, merak ediyorum doğrusu.
Suriye, güneydoğuda ülkemize dert olan terör örgütü PKK'ya her türlü desteği vermekte
dir. Yerleşmesine izin vermiştir, eğitimini yapmasına izin vermiştir; silahlarının temininde yar
dımcı olmuştur ve her türlü yardımı yapmakta, her türlü desteği vermektedir.
Değerli arkadaşlarım, Irak'la sorunlarımıza gelince :
Fırat nehrinin sularının kesilmesinden yakınan Irak, Kürt kartını oynayarak Türkiye üze
rinde baskı yapmaktadır. PKK'nın sınırlarından sızmasına göz yumarak, güneydoğumuzda hu
zursuzluk çıkmasından memnunluk duymaktadır.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, tran'a gelince :
Humeyni'nin ölümünden sonra, İran'la ilişkiler hâlâ karşılıklı dostluk ve güven havası içine
girmemiştir, tran, hâlâ Türkiye'nin iç işlerine ve rejimine karşı sinsi yeraltı faaliyetlerini sür
dürmektedir. Sınırdan sızmalar devam etmektedir. Hem PKK'ya yardım etmekte, hem de ele
man sağlanmasında yardımcı olmaktadır. Atatürk aleyhine yaygın propaganda kampanyası hem
dışarıda hem de ülkemizde, tran destekli olarak devam etmektedir.
Kuzey komşumuz Sovyetler Birliğiyle olan ilişkilerimize gelince :
Sovyetler Birliği ile iktisadî ilişkilerimiz durmadan gelişirken, bugüne kadar, Gorbaçov,
Türk başbakanları ile karşılaşmamış, Dışişleri Bakanı Şevardnadze, Türkiye'ye ayağını bile at
mamıştır. Sovyet Ermenistanı fırsattan yararlanarak, Gümrü Antlaşmasını tek taraflı olarak
feshettiğini açıklamak küstahlığında bulunmuş, Türkiye'den toprak istemiştir; Moskovada buna
tepki göstermemiştir. Her şeye rağmen, yakın komşularımız içerisinde, en az sorunumuz Sov
yetler Birliğiyledir.
Sayın milletvekilleri, görüyorsunuz ki, bütün komşularımızla ciddî boyutta problemimiz
vardır. Sanıyorum içinizde buna hnyır diyecek kimse yoktur. Biz, muhalefet olarak, bu tespiti
yapıyoruz. Bu problemlerin gerekçesini açıklamak görevi hükümetindir. 60 yıllık cumhuriyet
döneminin hiçbir safhasında komşularımızla bu denli problemli olmamışızdır. Neden komşu
larımız bu cüreti bulabildiler? Neden, bu saldırgan politikalarını bu Hükümet döne-
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minde başlattılar? Bunda, ANAP Hükümetinin beceriksiz ve basiretsiz dış politikasının hiç
mi katkısı yoktur? Hükümet, bu saldırganlığın sebebini saptamalı, açıklamalı, bizden de yar
dım talep etmelidir. Dış politikada başarılı olmanın birinci koşulu, tüm siyasî partilerin dış
politika konusunda asgarî müştereklerde birleşmeleri ve hükümete destek olmalarıdır. Başarı
ancak böyle gelir.
Sayın milletvekilleri, 26 Mart seçimlerinde yüzde 21'e düşmüş, kamuoyu yoklamalarında
yüzde 15'lerde seyreden Anavatan Partisi iktidarı Hükümetinin kendi iç politikasında toplu
muna güven verecek durumu kalmamışsa, dışarıda da kimse kendisine güven duymaz. Bun
dan sonra dış politikada yapacağınız tek şey, bizden destek istemektir. Ancak bizden destek
alırsanız, dış ülkelerde itibarınız olur. Almadığınız sürece de hiçbir şekilde itibar sahibi ola
mazsınız; bunu bilesiniz.
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Siz, şimdi şu dört kanadınızı bir araya getirin
de, ondan sonra sizi görürüz.
M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) — Sayın milletvekili, siz dört kanadı bir araya getir
diniz, dağıttınız.
Sayın milletvekilleri, yakın komşularımızdan sonra, biraz da, dost bildiğimiz uzak kom
şularımızla olan ilişkilerimize göz atalım.
Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi, iktidara geldikten sonra, özellikle Arap ülkele
riyle sıkı ilişkilere girmek istedi iktisadî ve siyasî açılardan. Her konuda Arap ülkeleriyle ya
kınlaşmaya çalıştı. Bu yakınlaşmanın sonucunda da Faisal Finans Kurumlarına izin verdik,
Al-Baraka'ya izin verdik. Ülkemizin en güzel köşelerini -başta Boğaz olmak üzere- Arap Şeyh
lerine peşkeş çektik; Anayasaya aykırı olmasına rağmen, "Anayasayı bir kene ihlal etmekle bir
. şey olmaz" diyen zihniyet, bunu yapacaktır, bunu da doğal karşılıyorum; çünkü, zihniyetiniz
budur. O da yetmedi, Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli biraderi, Arap ülkelerinin petrolleri
ni taşıma görevini üstlenerek, yeşil dolarları cebine atmaya başladı; ama bütün bunlara rağ
men, Arap ülkeleriyle yakınlaşma politikasında bugünlerde bir duraklama hissedilmektedir.
Türkiye'nin, gerek ikili ilişkilerde, gerek tslam Konferansı çerçevesinde, Araplarla başlat
tığı işbirliği politikası, beklenilen sonuçları vermemiştir; ticaret hacminde ilerleme görülme
mektedir. Araplar, uluslararası kuruluşlarda, Türkiye'nin ulusal davalarına destek olmamak
tadırlar. Kıbrıs konusunda, Arapların herhangi bir yardımı görülmemektedir. Hep vermişiz;
ama hiçbir şey alamamışız. Bu nasıl dış politikadır, doğrusu merak ediyorum.
Filistin devletine gelince :
Türk Hükümeti, Filistin devletini ilk tanıyanlar arasında yer almıştır; fakat arkasını geti
rememiştir. Nitekim, Filistin'in Türkiye Temsilcisi Ebu Firaz'a, sırf israil'i memnun etmek için
büyükelçilik unvanı tanınmamıştır. Ebu Firaz, bunu bir onur sorunu yapmıştır ve kırılmıştır;
eleştirilerini gizlememektedir. Yakında Türkiye'den ayrılacak olan Ebu Firaz, Ankara'daki di
ğer Arap büyükelçileri tarafından desteklenmektedir; bunların başında Suudî Arabistan Bü
yükelçisi gelmektedir. Arap diplomatlar, Dışişleri Bakanlığına karşı renk vermemekle beraber,
özel konuşmalarında çok yakınmaktadırlar.
Sayın milletvekilleri, ingiltere, Federal Almanya ve Fransa ile olan ilişkilerimize de kısaca
bir göz atmakta yarar buluyorum:
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Madam Thatcher, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna tam üye olma isteğini hiçbir zaman
desteklememiştir ve destekleyecek gibi de görünmemektedir. Kıbrıs'taki Vasiliu Londra'nın bulup
ortaya çıkardığı adamdır ve uzlaşmaya da hiç yanaşmamaktadır, direnmektedir. Türklere vize
uygulamaya başlayan ingiltere ile -ki, ta milletvekillerine kadar vize istemeye başlamıştır- ara
mızda dostluk ilişkileri, yavaş yavaş serinlemeye, soğumaya başlamıştır.
Federal Almanya ise, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna alınmasına şiddetle karşıdır; fakat
bu tutumunu diplomatça gizlemekte ve belli etmemeye çalışmaktadır. Bonn Hükümetinin bu
gün bütün dikkati, artık, Doğu Almanya üzerine çekilmiştir.
Fransa'ya gelince :
Bütün gayreti, Türkiye'de önemli ihaleleri elde edebilmektir. Fransa Büyükelçisi, geçen
yıl çalışmalarını bir tek konuyla sınırlandırmıştır; Fransız İhtilalinin 200 üncü yıldönümünü
Türkiye'de en geniş şekilde kutlamaya çalışmıştır; bütün gayretleri bu olmuştur. Bundan öte
bir de, son zamanlarda, Fransa, Kürt ve özellikle ermeni davalarında açık olarak taraf olmak
ta ve ülkemiz aleyhinde çalışmalar yapmaktadır.
Değerli milletvekilleri, uluslararası kuruluşlarla ilişkilerimize gelince :
Birleşmiş Milletlerdeki Türk Daimî Temsilciliğinin en önemli görevi, Kıbrıs sorunu olarak
durmaktadır. Kıbrıs sorunu bir türlü çözüme bağlanamamaktadır.
Türkiye, her şeye rağmen, NATO'daki önemini muhafaza edecektir. Yunanistan ise, NATO'da ülkemize zorluk yaratmak için her fırsatı değerlendirmektedir. NATO, ileride önemini
yitirirse, Türkiye de aynı oranda önem kaybedecektir. Aslında, yıllardır, Batı ile ilişkilerimizde
NATO ve Varşova Paktlarının varlığı, bizim açımızdan oldukça yararlı olmuştur. Yıllardır ül
kemizi yöneten sağ siyasî partiler, dışarıdaki bu soğuk savaştan oldukça yararlanmışlardır. Je
opolitik durumumuzun hassasiyetini iyi değerlendirerek, NATO kanadında yer almış, ABD ve
Batı Avrupa ülkelerinden yardım almayı başarmış, daha doğrusu, jeopolitik durumumuzun
pazarlamasını iyi becermişlerdir. Dışarıda bunu yaparken, sürekli, komünizm tehlikesini sıcak
tutarak, içeride de soğuk savaşı sürdürmüşlerdir ve yıllarca bu soğuk savaş stratejisiyle ülkeyi
yönetegelmişlerdir.
Bir Dışişleri Bakanımız, komünizme vade biçmiş, "Komünizm, bu kış Türkiye'ye gelecek"
demiş; ama söylediği kışta gelmemiştir. Ben bunu espri düzeyinde söylüyorum. Gerçekten, ko
münizm ülkemize, siyasî yelpazenin tamamlanması açısından faydalıdır, kurulmalıdır, destek
liyoruz. Gerçekten, bir kış gelmiştir; ama bu kış gelmiştir. Sayın Çağlayangil'in vadesi yanlış
tır; TBKP kurulmuştur, illegaliteden legaliteye dönüşmüştür. Dileriz ki, Türk Ceza \asastnm
141, 142 ve 163 üncü maddeleri kalkar ve Türkiye'nin demokratik siyasî yelpazesi tamamlanır.
Avrupa'daki son gelişmeler, belki de, elimizdeki en iyi pazarlamış olduğumuz jeopolitik
konumumuzu önemsiz hale getirecektir, tçeride ise, artık, Türk Ceza Yasasının 141, 142 nci
maddelerin kalkması gerektiğini bütün yetkili ağızlar söylemektedir; içeride de soğuk savaş bit
mek üzeredir. Soğuk savaş bitince de, sağ siyasî partilerin işi bitecektir, Türkiye'yi bundan son
ra sol siyasî partiler yönetecektir.
Avrupa Topluluğu ve Türkiye ilişkilerine gelince :
Şimdi, tabiî, "Uzun ince bir yoldayım" diye, Âşık Veysel'in deyişini ele alarak yola çıktı
nız; ama yol, biraz dikenli, görüldüğü kadarıyla tel örgülerle kaplı. Üstelik, sizin eforunuz da,
o uzun ve ince yolu tamamlamaya pek müsait değil.
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1987 yılı nisan ayında Avrupa Topluluğuna tam üyelik için başvurmuş bulundunuz. Avru
pa Topluluğu Komisyonu 18 Aralık 1989 günü Türkiye hakkındaki raporunu açıklamış ve Ba
kanlar Konseyine sunmuştur. Komisyonun, yaptığımız başvuruya verdiği yanıtı şöyle özetleye
biliriz :
1. Başvurumuzda, tam üyelik görüşmelerimizin 1993'ten önce başlatılmasını istemiştik.
komisyon, bu isteğimize, net, kesin, açık olarak "Hayır" demektedir.
2. Yine, başvuruda, tam üyeliğe dönük görüşmelerin, hiç olmazsa 1993 yılı sonrasında
başlayabileceği şeklindeki bir açıklamaya da razı olacağımızı diplomatik bir dille belli etmiş
tik; ama komisyon, 1993 sonrası için de herhangi bir taahhütte bulunmamış, hatta bir umut
ışığı bile yakmamı ştir.
3. Komisyon, Türkiye'nin, henüz tam üyeliğe hazır olmadığını belirtirken, şu gerekçele
ri saymıştır :
Ekonomik gerekçeler...
Değerli arkadaşlarım, Avrupa Topluluğunun kapısını çaldığınız zaman, oraya girmek is
tediğiniz zaman, girmek istediğiniz yerin koşullarına sizin uygun olmanız gerekir. Siz talep eder
siniz; ama onlar kabul edecek olandır; kabul edecek olanın koşullarına uygunsanız kabul edi
lirsiniz, uygun değilseniz, kabul edilmeniz mümkün değildir. Onun için, kapıya gelip zile bas
tığınız zaman, sizi içeriye alacak olan "Sepetinizde ne var?" diye sorarlar...
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sordular.
M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) — Sordular... Çok güzel; sordular :«'Sepetinizdeki
ekonomik gücünüz nedir, söyleyin bakalım..." Sepetin bir köşesinde, yerelması gibi yamru yumru
bir şey var. "Bu ne?.." Efendim, bu yüzde 85 enflasyon. "Ne dedin?.." Yüzde 85 enflasyon.,.
Aslında, efendim, bu resmî rakamdır. Bizim ülkemizde resmî rakamların inanılmaz, gayri res
mî rakamlar geçerlidir; ama, biz Hükümet olarak, sağından solundan törpüleriz, resmî rakamlan
kendi işimize uygun biçime getiririz. Aslında, ülkemizde enflasyon yüzde 100'ün üstündedir;
ama törpüleye törpüleye yüzde 85'e getirdik...
TEVFÎK ERTÜRK (Ankara) — Siz orada mıydınız?..
M. ERDOĞAN YETENÇ (Devamla) — Orada, "kalsın" derler.
tşsizlik...
Efendim, resmî rakamlara göre 3,5 milyondur; ama gayri resmî olarak 5 milyon işsizimiz
var. Bizde yine böyledir; resmî rakamlar pek geçerli değildir, siz gayri resmisine inanın... Şim
di, 5 milyon işsizin olduğu bir ülkeyi, gümrük duvarlarını kaldırarak Avrupa Topluluğuna alır
lar mı?.. Gümrük duvarları kalktığı gün, 5 milyon işsizimizin hepsi Avrupa'dadır. Avrupalılar
bu kadar saf mı Allahınızı severseniz, gittiniz de bayağı inandınız mı? "fâni, ben merak ediyo
rum, inanarak mı başvurdunuz; yoksa, yine reklam yapmak için mi başvurdunuz; ama zanne
diyorum ki, ikincisi daha ağırlıklı bir gerekçedir. ,
Ayrıca, ülkemizdeki büyük bölgesel dengesizlikler, Avrupa Topluluğuna girmemizi engel
leyen ekonomik sebeplerden biridir. Gelir dağılımındaki dengesizlik, artık had safhadadır. Ki
şi başına, 900 - 1 000 dolar arasındaki gelir, Avrupa Topluluğuna girmemizi engelleyecek en
büyük sebeptir.
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Değerli arkadaşlarım, demokrasi açısından engellere gelince :
Avrupa Topluluğu, ülkemizdeki siyasal rejimde demokrasi açısından yetersizlikler görmüş
tür. Şimdi, on yılda bir ihtilal yapılan bir ülkede demokrasinin yerleştiğinden söz etmek müm
kün müdür?
Değerli arkadaşlarım, siyasî yelpazenin henüz tamamlanmamış olduğu bir ülkede 141, 142
ve 163 üncü maddelerin, düşünen insanların başının üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallanıp
duruyor olması bu ülkede demokrasinin tümüyle var olduğunun söylenmesine imkân verir mi?
Güvenlik soruşturmaları sebebiyle insanlar devlet kapılarında hâlâ iş bulamazken,
1402'likler eski görevlerine hâlâ dönemezlerken, özerk üniversiteler yerine, YÖK gibi ucube
bir yönetim üniversitelerimizin başında dururken, temel insan hakları halen çiğnenirken, ceza
evlerindeki insanlarımız açlık grevlerinde ölürken, işkenceler devam ederken, idam cezası hâlâ
sehpalarda dururken, 18 yaşından küçük çocukların apar topar yargılanıp, idam sehpasına çı
karılıp taburesine tekme vurulurken, karakollarda işkence hâlâ devam ederken, Türkiye'de de
mokrasiden söz etmek mümkün değildir. Demokrasinin olmadığı bir ülkenin de, Avrupa Top
luluğuna girmesi mümkün değildir.
Gelelim sendikal haklara :
Değerli arkadaşlarım, yargılarsınız, kapatırsınız, beğenirsiniz veya beğenmezsiniz; ama Dev
rimci tşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk işçi sınıfını temsil eden tek ve ciddî sendikal ör
güttür. Türkiye'nin özgür sendikacılığı henüz yerleşmemiştir. Ne yazık ki sendikalarımızın bir
çoğu hâlâ sarı sendika düzeyindedir. Bazı işkollarında ise grev hakkı yoktur, örneğin, banka
larda. Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Ayrıca, işçimizin genel grev hakkı da yoktur; ama,
işverenin lokavt hakkı vardır, işçilerimiz çok düşük ücretlerle ve âdeta köle gibi çalıştırılmak
tadır. Çok iyi hatırlıyorum, Sayın özal Başbakan iken, yabancı sermayeyi Türkiye'ye davet et
mek için şöyle söylemişti: "Türkiyede iş gücü çok ucuzdur. Türkiye'ye yatırım yapın, maliyet
leri ucuza getirin ve fazla kâr sağlayın. Ben işçimi çok ucuza çalıştırıyorum" diye övünen bir
Başbakan herhalde dünyanın başka hiçbir ülkesinde yoktur; ama ne yazık ki Türkiye'de vardır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dış politikamıza gelince :
Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar ile, Kıbrıs meselesi henüz çözümlenmemiştir.
Bu nedenle de, Avrupa Topluluğu bu sorun çözümlenmeden, bizi topluluk üyesi olarak kabul
etmeyecektir.
Bütün bunlara rağmen, Komisyon, keçiboynuzundan şeker çıkarabiliriz umuduyla -ki, bu
gün yetkili arkadaşlarımızın birçoğu da bunu yapmaya çalışmaktadır- "Seni tam üyeliğe hazır
bulmuyorum; ama şunu öneriyorum..." diyerek, 1963 yılında Türkiye ile Avrupa Topluluğu
arasında imzalanan anlaşma ile ortak üye statüsü verilen ülkemizin bu ortaklık ilişkilerini ge
liştirmesini önermektedir. Yani, bize bunu salık vermektedir. Komisyon, yanıtında, genel ola
rak, net ve açık bir biçimde olumsuz bir tutum benimsemiştir. Ancak, yine diplomatik bir jest
le, Türkiye'ye "Üye olamazsın" demekten de kaçınmıştır. Avrupa Topluluğu Akdeniz sorum
lusu Abel, Matutes, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye, topluluğun üyeleri arasına
girmeye aday addedilmektedir" demiştir. Üye olmaya ehil olduğu hakkında tek kelime ise, bir
teselli armağanından başka bir şey değildir. Sayın Bozer ve Sayın Cumhurbaşkanı özal, Ko
misyonun olumsuz raporunun önemini küçültmek ve raporda yapay olumlu noktalar aramak
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gayretinden vazgeçmelidirler. Bu koşullar altında, kesin ve net biçimde Avrupa Topluluğuna
girmemiz mümkün değildir. Durum, çok net ve açıktır. Avrupa Topluluğuna girmemiz en az
beş on yıl için mümkün değildir, mümkün görülmemektedir. O halde ne yapılmalıdır?
Değerli milletvekilleri, neden üye yapılmadığımızın tespiti serinkanlılıkla yapılmalıdır. Tür
kiye, ekonomik ve siyasal modernleşmesinde atılım yapmaya mahkûm bir ülkedir; ekomisini
büyütmek, demokrasisini ve insan haklarını Batı standartlarına getirmek zorundadır ve bun
ları Avrupa Topluluğuna girmek için yapmamalıdır; çağdaş bir toplum olmak için bunlar ge
reklidir, elzemdir ve yapılmalıdır. Demokratikleşmek zorundayız, .bunu gerçekleştirmediğimiz
sürece, Batılı anlamda bir ülke olmamız mümkün değildir. Gelişmenin tek koşulu budur. Bü
tün bu atılımları gerçekleştirebilecek bir Türkiye'yi» o noktaya geldikten sonra, hiç kimse gör
mezlikten gelemez; o günleri görmek hepimizin dileği olmalıdır.
Değerli milletvekilleri, Batıdaki son gelişmelerden sonra Türkiye'nin Avrupa ailesi içinde
ki yeri ne olacaktır? Doğu Avrupa ile beraber, 12'lerin etrafını çevirecek ikinci halkada mı yeî
alacaktır, yoksa, Malta, Kıbrıs ile birlikte Akdeniz ülkelerine ayrılan üçüncü halkada mı ola
caktır? Türkiye'ye kurulması düşünülen Avrupa evinde hangi oda ayrılacaktır? Binanın içinde
mi, bahçesinde mi bırakılacaktır? Bütün bu sorunlar, beliren tehdit ve tehlikeler, Türk dış poli
tikasının yeniden gözden geçirilmesini, çeşitli alternatiflerin saptanmasını, gerekli siyasî, aske
rî ve ekonomik tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. Kurulacak Avrupa evinde, Batılı 12'lerin,
dil, din, örf, âdet, gelenek gibi ortak yönleri vardır, birbirlerine sıcak bakıyorlar. Oysa, bizim
din, dil, örf, âdetlerimiz farklıdır. Bu nedenle Gorbaçov'un önerdiği 'Atlantik'ten Urallara
kadar Avrupa" modelinde rahatlıkla yer alma imkânımız vardır; zira, bu çerçeve içinde 12'lerin
ortak yönlerine bizim gibi uymayan, dil, din, renk, örf, âdet, gelenekleri ayrı olan diğer ülke
ler de vardır ve birçok ülke bizimle o ortamda aynı konumdadır. Bu yapılanma içinde yer al
mamız da kolay olacaktır.
Dış politikanın, bütün bu olasılıklar gözden geçirilerek, yeniden sağlıklı bir şekilde sap
tanması dileğiyle sözlerimi bitirirken, Dışişleri Bakanlığımızın Ermeni teröristlerce katledilen
değerli temsilcilerine Tanrı'dan rahmet diliyorum, kendilerini saygı ve minnetle selamlıyorum.
(SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yetenç.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına yapılan bu konuşmayla, Sosyaldemokrat Halkçı
Parti Grubunun süresi dolmuş bulunuyor.
Efendim, bu arada bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sayın İsmail Şengün'ün,
ismi zikredilerek raportörler raporuna değinildiği için, içtüzüğümüzün 70 inci maddesine gö
re, sataşmadan dolayı söz istemi vardır; fakat konuşmayı dikkatle takip ettim, şansı bir sataş
ma, bir hakaret bahis mevzuu değil, yalnız raporunuza hafifçe dokunuldu ve burada da sizin
raporunuzu küçük gören bir husus yok.
ÎSMAÎL ŞENGÜN (Denizli) — sataşma değil, düzeltme efendim.
M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — Sayın Başkan, Sayın Şengün'e hiçbir sataşmam
yok efendim.
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, sadece bir düzeltme, müsaade ederseniz
buradan ifade edeyim.
BAŞKAN — Buyurun.
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İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, arkadaşıma teşekkür ederim; çünkü, ra
porumuza olduğundan çok daha fazla önem verip, konuşmasının üçte birini raporumuzla ge
çiştirdi, bundan memnunuz; ancak, kendileri rapora referede bulunurken, raporu iyice oku
duklarını ortaya koydular, ama komisyon müzakerelerini sonuna kadar zabıtlardan izlemedik
leri de ortaya çıktı; çünkü biz, raporumuzda özellikle iki konuda, Dışişleri Bakanlığının ek.
bina projesi konusunda ve diplomatik site projesi konusunda ek ödeneklere ihtiyaç olduğunu
çok açık olarak ortaya koymuştuk; ancak, arkadaşımız bilindiği gibi...
BAŞKAN — Sayın Şengün, bunu lütfen uzatmayalım; tamam, tashih ettiniz.
tSMAÎL ŞENGÜN (Denizli) — Raporumuzda belirtilen eksiklikler yüce komisyon tara
fından ek ödeneklerle giderilmiştir ve iş maksadına varmıştır.
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim.
Muhterem arkadaşlar, söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hilmi özen'de.
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA M. HtLMÎ ÖZEN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Dışişleri Bakanlığının 1990 yılı bütçe tasarısı vesilesiyle Grubum adına yüksek huzurla
rınıza gelmiş bulunuyorum. Hepinizi saygı ile selamlarım.
Bakanlığın bütçe tasarısına genel çizgileriyle bir göz attığımızda, şu hususlar dikkatimizi
çekiyor : Harcamalarda, geçen yıla oranla yüzde 71,58'Iik bir artış öngörülmüştür. Ancak, Ba
kanlık harcamalarının büyük bir bölümü döviz ile yapıldığı cihetle, bu rakam, aslında, harcamalardaki reel bir artışı göstermekten çok uzaktır, öte yandan, görüyoruz ve yaşıyoruz ki, dün
yamız ve özellikle içinde bulunduğumuz bölge, hızlı bir değişim süreci içine girmiştir. Bu geliş
melerin yakından izlenmesi, değerlendirilmesi, gerekli sonuçların çıkarılması ve Türkiye için,
bu gelişmelere göre, yeni stratejiler berlirlenmesi hayatî bir görev olarak önümüzde durmakta
dır. Gelişmeler o kadar hızlı sürüyor ki, bu konuda geç kalınması, gelişmelerin gerisinde kalın
ması sonucunu doğurabilecektir.
Türkiye, tarihinden, ekonomisinden, jeostratejik konumundan kaynaklanan nedenlerle,
bu yeni oluşumların dışında kalabilme lüksüne sahip değildir. Tam tersine, ülkemizin, olayları
yakından izlemesi, oluşumuna katılması ve hatta imkânlar ölçüsünde, bu oluşumlara yön ver
meye çalışması gerekiyor. Bu konuda en büyük rol de, kanaatime göre, Dışişleri Bakanlığına
düşmektedir. Dışişleri Bakanlığımız, engin diplomasi geleneği, yetişmiş insan gücü ve mensup
larının özverili ve takdire şayan mesaileri ile, kendisine bu konuda düşecek yeni görevleri, layı
kıyla yerine getirmeye ehildir.
Tabiatıyla, bu ifadeler, Dışişleri Bakanlığının ve Bakanlık mensuplarının, değişen ve geli
şen şartlara uygun olarak, araç, gereç, personel ve özlük hakları gibi konularda layıkı veçhile
teçhizi ve mevcut noksanlıkların giderilmesi zaruretini gözardı etmemiz için bir neden teşkil
etmemektedir.
Bakanlıkta bir personel sorunu bulunmaktadır, tyi yetişmiş ve yetenekli gençlerin Dışişle
ri Bakanlığına ilgi göstermelerini teşvik etmek gerekmektedir. Bunun da, tabiatıyla, en başta
gelen yolu, dışişleri mesleğini cazip hale getirecek maddî önlemlerin öncelikle ele alınmasın
dan geçmektedir. Bugün, Bakanlık mensuplarına, gerek içte ve gerekse dışta sağlanabilen maddî
imkânların, bu görevlilerimizin sahip oldukları nitelikler itibariyle yetersiz kaldığı ve bu soru
nun halli için bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği bir vakıadır.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yeni bir yüzyıla doğru hızla ilerlemekte olduğumuz
şu dönemde, dünyamızın, bizim de yer aldığımız bu köşesi, âdeta çehre değiştirmektedir. Sov
yetler Birliğinde Gorbaçov'un iktidara gelmesi, bu ülkede, alışık olmadığımız yeni bir dönemi
başlatmıştır. Gorbaçov'un açıklık ve yeniden yapılanma politikalarının etkileri, Sovyet sınırını
da aşan bir önem ve anlam taşımaktadır. Sovyetlerin dış politikalarında, bu ülkenin gerek Batı
gerekse Doğu bloklarıyla olan ilişkilerine bakış açısı itibariyle, önemli ve köklü değişiklikler
olduğu fikrinin zihinlerde belirlemesine yol açan işaretler görülmektedir.
1956 Macaristan ve 1968 Çekoslovakya müdahalelerinden bu yana, özellikle geçtiğimiz
son bir iki yıl içinde alınan mesafe dikkate değerdir.
Sovyetler Birliğinin kendi içindeki gelişmeler de ayrı bir inceleme ve değerlendirme konu
sudur. Gerek baltık bölgesindeki ve gerekse Asya'daki Sovyet cumhuriyetleri, yeni arayışlar
içindedir. Sınır komşumuz bu ülkedeki gelişmeleri yakından izlemek zorundayız.
öte yandan, Doğu Avrupa'daki değişim hızı, Sovyetler Birliğinin çok önüne geçtiği gibi,
bu konudaki tahmin ve projeksiyonlar da, gerçekleşen olayların en gerisinde kalmıştır.
İkinci Dünya Savaşından bu yana, Polonya'da ilk defa komünist olmayan gruplar, ikti
darda ağırlıklı bir konuma gelmişlerdir.
Macaristan'da, Komünist Parti kendini feshetmiş, ülkenin isminden de, "Halk
Cumhuriyeti" ibaresi çıkarılmıştır.
Çekovlovakya, Doğu Almanya ve Bulgaristan'daki yönetimler, halklarının değişen arzu
ları önünde yıkılıp gitmişlerdir.
Doğu Batı arasındaki bölünmüşlüğün ve soğuk savaşın simgesi olan Berlin Duvarı yıkıl
mış, iki Almanya'nın gelişmesi, hiç değilse fikrî planda gündeme gelmiştir. Doğu Almanya'daki bu gelişmeler, kitle iletişim sistemlerindeki dev teknolojik gelişmeler sayesinde, bütün dünya
tarafından yakından, günü gününe izlenmiş ve halklar üzerinde sahip oldukları büyük etkile
me gücü nedeniyle, belki de bu gelişmeleri bir ölçüde hızlandırmışlardır.
Görünen odur ki, bu değişim, artık, geri dönülmez bir mahiyet kazanmıştır. Öte yandan,
bu değişimin sınırlarıyla, orta ve uzun vadede alabileceği şekil, benzerliğini korumaktadır.
Doğu Avrupa ülkelerinde tek parti tekelinin kırılması ve çoğulcu bir siyasal sisteme yöne
lik adımlar atılması; ayrıca, ekonomide hür teşebbüse imkân tanıyan, daha liberal bir düzen
arayışyarı ve belirlemelerinin görülmesi, tabiatıyla, memnuniyetle kaydetmemiz gereken hu
suslardır.
Bu yöndeki gayretler, esas itibariyle, bu ülkelerin kendi halklarından kaynaklanır; ancak,
Batının da mevcut imkânlar ölçüsünde ve çerçevesinde bu gelişmeleri teşvik etmesi gerekir. Hü
kümetlerimizin anlayışının da bu yönde olduğunu memnuniyetle müşahade etmekteyiz.
Doğu Avrupa'daki bu gelişmelere paralel olarak, Doğu-Batı ilişkileri yeni bir döneme gir
miştir. Amerika Birleşik devletleri ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan ve başlı başına bir
dönüm noktası olan, Orta Menzilli Nükleer Füzelerin İmhası Anlaşması ile başlayan bu dö
nem geçmişi savaş açılarıyla dolu dünyamızda, gelecek için umutların yeşermesine yol açmış
tır. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği, uzun menzilli nükleer füzelerin yüzde 50
indirimlerinin yanı sıra, kimyasal silahların ortadan kaldırılması konusunda bir anlaşma zemi
ni bulmak için çaba harcamaktadır.
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öte yandan, NATO ve Varşova Paktları arasında konvansiyonel silahlarda indirime gidil
mesi ve böylece iki pakt arasında mevcut dengesizliğin giderilmesi amacıyla, Viyana'da müza
kereler sürmektedir.
Gerek Doğu Avrupa ve gerekse Doğu-Batı ilişkilerindeki bu gelişmeler, mensubu bulun
duğumuz Batı ittifakının benimsemiş olduğu değer ve ideallerin haklılığını ortaya koymuş bu
lunmaktadır. Ayrıca, kollektif Batı savunma sisteminin başarısını gösterdiği de kuşkusuzdur.
Bu itibarla, bu sistemlerin, değişen koşullara uydurulmak suretiyle, muhafazasında ve deva
mında yarar görmekteyiz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu genel gözlemlerimden sonra, vaktin müsaadesi
ölçüsünde, bazı belirli konulara ilişkin görüşlerimi kısaca arz etmek istiyorum. Bunlardan bi
rincisi, Bulgaristan konusudur. Bu ülkenin, 1,5 milyona yakın soydaşımıza reva gördüğü in
sanlık dışı uygulamaları, burada bir kere daha kınıyorum. Türkiye, bu soydaşlarımızın yegâne
ümidi ve yegâne teminatıdır. Hükümetimiz, bu soydaşlarımızın gasp edilen haklarının takipçi
si olmuş, halkımız da gerektiğinde zulümden kaçan bu insanlara kucak açmakta tereddüt et
memiştir.
Bulgaristan'daki Türk azınlığın sorunları sürmektedir, teselli verici bir nokta ise, Hükü
metimizin her zamanki azim sebat ve kararlılıkla bu sorunun üzerine gitmekte olmasıdır.
Görüyoruz ki, Doğu Avrupa'daki değişim fırtısanı en sonunda Bulgaristan'ı da etkilemiş
tir. Jivkov, bugün artık işbaşında değildir. Yönetim kadrosu büyük ölçüde değişmiştir. Bizim,
Türkiye olarak, Bulgaristan ile iyi komşuluk ilişkileri sürdürmemiz, bu ülkeye yönelik dış poli
tikamızın temelini teşkil etmektedir. Tabiatıyla, bu, Bulgaristan tarafından da aynı iradenin
mevcudiyetini gerektirir. Bu iradenin temel göstergesi ise, bu ülkedeki Türk azınlığa yapılan
muameledir. Bulgaristan'daki yeni yönetimin bu soruna yaklaşımını ümitle bekliyoruz.
Yeni yönetimin, tarih önünde, sorumluluğunun bilincinde ve uygar uluslar topluluğunun
bir üyesi olmanın gerektirdiği sorumluluk içinde, insan hakları ve insan haysiyetine tartışmasız
bir biçimde saygı göstermesi ve Türk azınlığının gasp edilen bütün haklarının eksiksiz bir bi
çimde iadesi yolunda kendisinden bütün medenî alemin beklediği onurlu adımları gecikmeden
atması ve böylece iki ülke arasındaki ilişkilerin eski tatminkâr düzeyde avdet etmesinin sağlan
ması en halisane temennimizdir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aynı savunma ittifakı içinde, kader birliği yaptığımız
Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde, Türkiye ile ilgili bazı
gelişmeleri üzüntü ve endişeyle izliyoruz. Bu ülke Senatosuna sözde Ermeni soykırımını konu
alan bir karar tasarısının sunulmuş olması hepimizi rencide etmiştir.
Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletlerinin yönetimi ve Kongresinden, Türkiye'ye yöne
lik kin ve iftira kampanyalarına alet olunmamasını ve terörizme taviz verilmemesini; Türkiye'
nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik bazı mihraklara teşviklerde bulunulması an
lamına gelebilecek türden girişimlere izin verilmemesini beklemek ve istemek hakkımızdır. Hü
kümetimizin bu konuda takındığı kararlı tavır ve almış olduğu bütün önlemleri desteliyoruz.
öte yandan, Ermeni sorununun ardında yatan gerçekleri, bilimsel ve objektif olarak orta
ya çıkarmak maksadıyla, döneme ilişkin Osmanlı arşivlerinin, araştırmacıların istifadesine su
nulmuş olması da, Hükümetimizce alınmış yerinde bir karardır. Yıllardır, uydurma belgelere
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istinaden, Ermeni iddialarını dillerine sakız yapmış yabancı çevrelerin konunun, kaynağından
araştırılması için kendilerine tanınmış olan bu imkân ortada iken, arşivlerden yararlanmak için
şimdiye kadar tek bir başvuru dahi bulunmaması dikkat çekmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; batı komşumuz Yunanistan ile aramızda mevcut cid
dî sorunlara henüz bir çözüm getirilmemiştir, tki ülke arasında bu sorunların hallinin kolay
olmadığını ve Ege'nin iki tarafında da, sabır, anlayış, iyi niyet ve karşılıklı güven tesisinin ge
rekmeğinin bilincindeyiz. Şurası da bir gerçektir ki, ANAP'ın iktidara gelmesinden bu yana
izlediği diyalog ve sorunların müzakereler yoluyla çözümlenmesi politikası, hem bu ülkeyle ger
ginliğin yumuşatılmasında etken olmuş, hem de üçü/ıcü ülkeler nezdinde, Türkiye lehine tak
dir toplamıştır.
Dönemin Türk ve Yunan başbakanlarının Davos'ta yaptıkları görüşme ve bu görüşme so
nucu yayınlanan bildiri, iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından yeni ufuklar açmıştır. Unutul
mamalıdır ki, Davos'ta sorunlar çözülmemiş, sadece sorunların çözümüne yönelik bir meka
nizma tesisine çalışılmıştır. Davos sürecinin başarıya ulaşması, her iki ülkede de bu mekaniz
maları işletecek siyasî iradenin mevcudiyetine bağlıdır. Biz, Hükümetimizde bu iradeyi gör
mekteyiz. Yunanistan'da ise, birbiri ardına yapılan seçimlerin, iktidarı belirleyici bir sonuç ver
memesi, bu alanda şimdilik daha somut adımların atılmasına imkân vermeyecek gibi görün
mektedir. Bu ülke ile olan ilişkilerimizde mevcut olan sorunların, dostluk, iyi komşuluk ve kar
şılıklı yarar ilkeleri çerçevesinde, müzakereler yoluyla çözümlenmesi içten dileğimizdir. Aynı
dileği paylaştığına inanmak istediimiz komşumuz Yunanistan'ın da, özellikle, uluslararası fo
rumlarda, zaman zaman, yadırgadığımız davranış biçimlerinden vazgeçmesi, hedefimiz olan
dostluk ve işbirliği havasının tesisinde yardımcı olacaktır.
öte yandan, Kıbrıs sorunu kritik bir aşamadan geçmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyetinin seçilmiş lideri Cumhurbaşkanı Denktaş'ın, sorunun müzakereler yoluyla adil ve kalı
cı bir çözüme ulaşması yolundaki çabalarını takdirle karşılamaktayız. Zor dönemlerden geçe
rek bugünlere gelmiş olan Kıbrıs Türk toplumunun, Ada'nın aslî unsurlarından biri olarak,
iki halkın, tam eşitlik esasına dayanan, iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon bünyesinde,
barış ve huzur içinde yaşayacağı günlerin uzak olmaması içten dileğimizdir. Türk Milletinin
hissiyatına paralel olarak, Hükümetimizin, Kıbrıs Türk toplumuna her konuda sağladığı des
teği memnuniyetle not etmekteyiz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüksek malumunuz olduğu üzere, Avrupa Toplulu
ğu komisyonu, birkaç gün önce, Türkiye'nin tam üyelik başvurusuyla ilgili görüşünü açıkla
mıştır. Açıklanan bu görüşte -bazı olumsuz unsurların da yer almakta olmasına rağmen- Türk
iye'nin tam üyeliğe ehil olduğu ilkesinin teyit edilmiş olması memnuniyet vericidir. Avrupa'nın
bir parçası olan ve Avrupa'daki oluşumlara her zaman aktif olarak katılmış bulunan Türkiye'
nin, Avrupa'nın nihai ekonomik ve politik entegrasyonunun dışında kalması ve bırakılması dü
şünülemez ve kabul edilemez.
ANAP İktidarının, AT'ye tam üyelik başvurusu yapılması yolunda almış olduğu tarihî
kararın isabeti, bugün bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Avrupa Topluluğuna katılmamız,
Türkiye'nin, esasen benimsemiş ve bir yaşam biçimi olarak kabul etmiş olduğu insan haktan
ve demokratik ideallere dayalı bir Avrupa düzeni içindeki yerini alması anlamına gelecektir.
Hükümetimizin, Türkiye'nin uluslararası planda onur ve itibarını artıran pojitikalannı
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hararetle destekliyoruz. Bu çerçevede, son iki yıl içinde, Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesinde
öngörülen kişisel başvuru hakkı, vatandaşlarımıza tanınmış, Avrupa tnsan Hakları Divanının
mecburi yargı yetkisi kabul edilmiş, işkencenin ve Gayri insanî, ya da Küçültücü Ceza ve Mua
melenin önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi ile, işkence ve Diğer Gayri insanî, Küçültücü
Muameleye Karşı, Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin onaylanmış olmasını memnuniyetle not
ediyoruz.
Büyük Atatürk'le birlikte, tercihini çağdaşlaşma yönünde yapmış Türk Milletinin, bunun
gerektirdiği adımları da gecikmeden atmakta olması, bizim için ayrı bir memnuniyet kaynağı
olmaktadır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz, dünyanın en hassas ve kritik bölgelerinden
biri olan Ortadoğu Bölgesi ile komşu konumdadır. Türkiye'nin, bu bölge ile, gerek coğrafya,
gerek tarih ve gerekse aynı dine mensup olma gerçeğinden kaynaklanan özel ilişkileri vardır.
Hükümetimizin, bu bölgede, Türkiye'nin ağırlığı ile uyumlu olarak, izlemekte ve yürütmekte
olduğu politikası, ülkemize, bu bölgede ve bu ülkeler nezdinde itibar kazandırmaktadır.
Sekiz yıla yakın süren ve sınırlarımızın hemen ötesinde cereyan eden tran-Irak savaşı süre
since sürdürülen aktif tarafsızlık politikası da, akılcı ve tutarlı bir davranış biçimi olmuştur.
Ortadoğu Bölgesinde uzun yıllardır hüküm süren sıcak savaş, gerginlik ve istikrarsızlığın
bir an önce son bularak, yıllardır acı çekmekte olan birkısım bölge halkının, daha fazla gecik
meden, hakları olan barış ve huzura kavuşmaları, halisane temennimizdir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dünyanın çalkantılarla dolu hassas bir bölgesinde
yer alan Türkiye'nin dış politikası, ANAP Hükümetleri tarafından, kararlılık, tutarlılık ve di
rayetle yürütülmektedir. Bu bölgenin özelliklerinden ötürü, çok yönlü ve çok boyutlu olması
gereken ülkemiz politikalarının yürütülmesinde, ANAP iktidarları zamanında, gerek ekenomik ve gerek insan hakları alanlarında kaydedilen gelişmelerin yarattığı potansiyel ve itici güç
de, şüphesiz, büyük katkı sağlamıştır.
içinde yaşadığımız hassas koşullar, dış politikada, dikkat, itina ve titizliğin önemini daha
da artırmaktadır. Bu noktada, Türk dış politikasında son yıllarda sağlanan tutarlı çizginin oluş
masında ve idamesinde, Dışişleri Bakanlığı ve tabiatıyla bu bakanlık mensuplarının değerli kat
kılarını zikretmemek haksızlık olacaktır.
Konuşmamın başında da işaret etmiş olduğum gibi, bazı güçlük ve sıkıntılar altında me
sailerini sürdüren Dışişleri Bakanlığı mensuplarının, yetenekli, özverili ve yurtsever kişilikleri,
dış politikamızın geleceği açısından en büyük teminatımız olmuştur.
Dışişleri Bakanlığı 1990 yılı bütçesinin, Bakanlık ve ülkemize hayırlı olmasını diler, Yüce
Heyetinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Anavatan Partisi Grubu adına ikinci söz, Sayın Bahattin Çaloğlu'nun.
Buyurun Sayın Çaloğlu. (ANAP sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA BAHATTtN ÇALOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, saygıdeğer
milletvekilleri; dış dünya ile olan ilişkilerimizin gözü ve kulağı durumundaki Dışişleri Bakanlı
ğımızın 1990 yılı bütçe tasarısı nedeniyle Grubumuz adına söz almış bulunmayı, şahsım için
büyük bir bahtiyarlık telakki ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
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Bu vesileyle, Yüce Meclisimizi en derin saygılarımla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, büyük bir bölümünü transfer harcamalarının ve ülkemizin üyesi bu
lunduğu uluslararası kuruluşların katılma paylarının oluşturduğu Dışişleri Bakanlığı bütçesi,
1990 gider bütçesinin yüzde Tinden daha az bir kısmını oluşturmaktadır. Yurt dışında 133 tem
silcisi bulunan Bakanlığın, çok yönlü faaliyetleri göz önünde bulundurulursa, bunun oldukça
mütevazı kaldığının kabul edilmesi gerekir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Partimizin izlediği aktif ve çok yönlü dış politikanın
sonucu olarak, uluslararası ilişkilerimizde çok hareketli bir döneme girilmiştir. Ayrıca, içinde
bulunduğumuz bu dönemde, gerek Doğu-Batı ve gerek Batının kendi içerisindeki ilişkilerinde
kaydedilen önemli gelişmeler ve gerekse uluslararası örgütlerin faaliyetlerinde görülen canlan
ma, Bakanlığın iş hacmini büyük ölçüde artırmış; Bakanlık, tüm birimleriyle daha aktif ve
daha dinamik hale gelmiştir.
Uygulanan liberal ekonomik politikanın, uluslararası ekonomik ilişkilerimizde de büyük
bir canlanmaya yol açtığı bilinen bir gerçektir. Bu aktif politikanın bir sonucu ularak, yoğun
laşan uluslararası ziyaretlerin, diğer dış temasların planlanması, programlanması ve başarılı
biçimde gerçekleştirilmesi, iç ve dış örgütüyle, Dışişleri Bakanlığımızın etkin çalışmaları sonu
cu mümkün olabilmiştir.
öte yandan, Bakanlığın, belirli niteliklere sahip olması zorunlu bulunan ve bu nedenle
temini güç olan meslek memuru sayısında, son on yıl içerisinde, maalesef hiç artış sağlanama
mıştır. Geleneksel olarak, Dışişleri Bakanlığına personel yetiştiren okul mezunlarının, diplo
masi mesleğine, giderek daha az ilgi gösterdikleri bir gerçektir. Bu duruma, süratle gelişen eko
nomimizin, gençlere daha iyi istihdam imkânları sağlaması kadar, Dışişleri mensuplarına tanı
nan özellik ve önceliklerin yetersizliği de yol açmaktadır. Bakanlığın halen mevcut kadrosu,
artan ve çeşitlenen iş hacminin üstesinden gelmeye çalışmaktadır.
Arz ettiğim nedenlerle, Bakanlığın, bina, personel, kadro, maaş ve lojman sorunlarına
öncelikle çözüm getirilmesinin zorunlu olduğu inancındayım. Bu alanda yapılacak harcama
ların, uzun vadeli yararlarının çok yüksek olduğu ve devletimizin yurt dışındaki etkinliği ile
doğrudan bağlantılı bulunduğu da, tabiatıyla, sayın milletvekillerimizce takdir edilecektir.
Sonuç olarak, ülkemizin güvenliği, ekonomik kalkınması, uluslararası menfaatleri ve iti
barı bakımından hayatî önem taşıyan Dışişleri Bakanlığımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması
nın ve personelinin, yabancı meslektaşlarıyla uyumlu çalışma ve yaşam koşullarına kavuştu
rulmalarının, devletin uzun vadeli bir yatırımı şeklinde değerlendirilmesi gereğine inanıyor, su
nulan tedbirler ve önerilerin, değerli üyelerce, bu yaklaşımla ele alınacağını umuyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uluslararası ilişkilerin karmaşıklığı ve özgünlüğü, dış
politikamızın oluşturulmasına ve icrasına ayrı bir özen gösterilmesini zorunlu kılmaktadır. Tek
nolojik devrimin yaşandığı ve iletişim araçlarının hızla geliştiği dünyamızda, devletlerin ve mil
letlerin birbirlerini etkileme olanakları doğal olarak artmıştır. Bu koşullar altında, hiçbir dev
letin, salt içe yönelik bir düzen sürdürmesinin, başka bir deyimle, kendisini dış dünyanın dina
mizminden soyutlamasının mümkün olmadığı açıktır.
Bugün, dünyamız, sağduyu ve akla dayanan, çok boyutlu, olayların gerisinde kalmayan
dinamik bir dış politika izlenmesini gerekli kılmaktadır. Bu bilinçle izlenen çok yönlü dış
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politika, ülkemizde başarıyla şekillenmiş ve uygulanmıştır. Nitekim, 1983 yılından itibaren, dış
politikamızın, Türkiye'nin jeostratejik konumundan, tarihi birikiminden ve köklü devlet gele
neğinden kaynaklanan geleneksel temel ilkeleri titizlikle muhafaza edilirken, ülke çıkarlarını
ilgilendiren konularda gerekli inisiyatifler kullanılmış, değişen dünya koşullarına, zamanlı bir
biçimde sağduyu ile ve dinamik bir şekilde yaklaşılmıştır.
Sayın milletvekilleri, bugün, dünyamız, çok hızlı bir değişim süreci içine girmiştir. Doğu
Avrupada başlayan ve çok kısa bir zaman içinde tüm Varşova Paktı ülkelerini kapsayan olaylar
zinciri, Avrupa'da, 1945 sonrasında kurulan ve bugüne kadar geçerliliğini koruyan düzenin ana
parametrelerini değiştirmektedir.
Gorbaçov'un iktidara gelmesiyle, Sovyetler Birliği içinde, yeniden yapılanma ve açıklık
politikaları çerçevesinde başlayan gelişmeler, Sovyetlerin, dış politikada, "yeni siyasî düşünce"
şeklinde isimlendiren, yeni açılımlarına öncülük etmiştir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; içeride, ekonomiyi içine düştüğü çıkmazdan kurta
rarak güçlendirmeyi amaçlayan Gorbaçov'un reform hareketleri, bir yandan da siyasî planda
yeni düzenlemelere gidilmesini zorunlu kılmıştır. Sovyetler Birliğindeki değişikliklerin yansı
maları sonucu, önce, Polonya'da, yeni düşüncede bir Polonya yaratacak, yeni bir başbakan
işbaşına geçmiş, Macaristan'da, Komünist Partisi kendini feshederek, Batı tipi bir sosyalist partiye
dönüşmüş, ülkenin ismi de "Halk Cumhuriyeti" ifadesi terk edilerek, "Macaristan Cumhuriyeti"ne çevrilmiştir. Bu gelişmeleri, Demokratik Almanya Cumhuriyeti, Çekoslovakya ve Bul
garistan'da, tabandan gelen halk hareketlerinin nedenlediği yönetim değişiklikleri izlemiştir.
Doğu ile Batı arasındaki bölünmeyi temsil eden Berlin duvarının delinmesi, bu hızlı geliş
melerin bir yerde sembolü olmuştur.
Doğu Avrupa'daki bu gelişmelere paralel olarak, silahların kontrolü açısından da olumlu
bir ilerleme görülmektedir. Dünya tarihinde ilk kez, bir tür nükleer silahın tamamen imhasını
öngören INF Anlaşmasının imzalanması, bu alandaki çalışmalara ayrı bir hız kazandırmıştır.
Nitekim, Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında sürdürülen stratejik nükleer
silahlarda yüzde 50 indirimi öngören SALT müzakerelerinin yakında bir anlaşma ile sonuçla
nacağı anlaşılmaktadır.
Avrupada NATO ve Varşova Paktları arasında, konvansiyonel silahlar arasında mevcut
eşitsizliği gidermek ve daha alt seviyede dengeye kavuşturmak amacı ile Viyana'da başlatılan
Avrupada Konvansiyonel kuvvet müzakerelerinin de önümüzdeki kısa bir dönemde başarı ile
sonuçlanacağına inanmaktayız.
Doğu Avrupada gözlenen ve konuşmamda kısaca değindiğim değişikliklerin, silahların
kontrolü alanındaki ilerlemelerle birleşmesi, 21 inci Yüzyıla girdiğimiz bu dönemde, önümüze
yeni bir Avrupa görünümünü de beraberinde getirmektedir.
Avrupanın bölünmüşlüğünün en somut göstergesi olan iki Almanya'nın mevcudiyetinin,
bu yeni ortamda daha ne kadar devam edeceği tartışılmaya başlanmış, bir başka deyimle; Al
manya'nın birleşmesi konusu, uluslararası gündeme öncelikli bir şekilde girmiştir. Artık, Av
rupada NATO ve Varşova Paktlarının, kendilerini, yeni oluşan ortama nasıl uyumlandıracakları, birleşik bir Almanya'nın Avrupada ve dünyada oynayacağı rolün ne olacağı, Avrupa en
tegrasyonu sürecinin nasıl bir gelişme göstereceği konularında, çeşitli ve çoğu zaman çelişkili
görüşler serdedilmekte ve buna bağlı olarak da spekülasyonlar yapılmaktadır.
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Bu gelişmelerin tümünün, Türkiye'nin güvenliğini ve Avrupadaki yerini yakından ilgilen
dirdiği, değerli milletvekillerince takdir edilmektedir. Doğu-Batı ilişkilerinin pasif bir seyircisi
değil; aktif bir oyuncusu olan Türkiye, tüm bu gelişmeleri yakından izlemekte, sürdürdüğü yo
ğun ikili temasların yanı sıra, NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı süreci ve AKKUM gibi forumlardaki aktif tutumuyla, olayların şekillendirilmesi ne katkıda bulunmaktadır.
Daha güvenli bir Avrupanın oluşmasının, Türkiye'nin güvenliğine de olumlu katkılarda
bulunacağına inanıyoruz.
öte yandan, Avrupadaki son gelişmelerin ve uluslararası platformdaki yumuşama orta
mının, Türkiye'nin stratejik önemini azalttığı yönündeki bazı değerlendirmelerin son günlerde
sık sık tekrarlandığını görmekteyiz, tik bakışta gerçekçi gibi gözüken bu değerlendirmelerin,
daha ciddî ve etraflı bir değerlendirme sonucunda, gerçek durumu yansıtmadığı görülmektedir.
Yumuşama dönemlerinin, Türkiye gibi kanat ülkelerin savunma açısından önemini, belli
bir ölçüde aşındıracağı bir gerçek olmakla beraber, bir ülkenin stratejik önemini belirleyen tek
ve önemli unsur askerî faktörler değildir. Bir ülkenin stratejik önemi, o ülkenin coğrafî konu
mu, ekonomik güç ve potansiyeli, nüfusu ve nüfusunun yapısı gibi değişik faktörlerin bir sen
tezi sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Her şeyden önce, Doğu ile Batı arasında bir köprü rolü
oynayan Türkiye'nin bu konumu, gerginlik dönemlerinde olduğu gibi, yumuşama dönemle
rinde de önemini koruyacaktır.
Ayrıca, genç ve aktif bir nüfusa sahip olan Türkiye'nin, bölgesinde bir güç ve istikrar un
suru olması da değişmeyecektir. Nihayet, ekonomik alanda alınan önlem ve yapısal değişiklik
ler ile Türk ekonomisinin dış dünyaya açılması, Türkiye'nin global plandaki önemine yeni bir
boyut getirmiştir.
Esasen, günümüzde, askerî plandan daha ziyade, ekonomik plandaki etkinlik giderek ağırlık
taşımaktadır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, Türkiye'nin, stratejik öneminin azalmadığı;
aksine, güçlenen ekonomik ilişkilerine paralel olarak, daha da belirginleştiği görülmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğu Avrupa'da esen ve kısaca temas ettiğim, deği
şiklik rüzgârlarının, komşumuz Bulgaristan'a ulaşması zaman almıştır. Jivkov'un işbaşından
uzaklaştırılması ve yerine Mladenov başkanlığında yeni bir yönetimin gelmesiyle başlayan dö
nemin, bu komşu ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yönetimin, Türk-Bulgar ilişkilerinin
1984 öncesi tatminkâr seviyeye yeniden ulaştırılması için gereken çabayı göstereceğini, gerekli
ciddi adımlar atacağını bekliyoruz.
Türkiye ile Bulgaristan arasında tek bir sorun mevcuttur. Bu sorun, Bulgaristan'da yaşa
yan Müslüman Türk azınlığın tüm haklarının, uluslararası normlara aykırı biçimde, Bulgaris
tan'ın ikili ve çok taraflı anlaşmalardan doğan ahdî yükümlülüklerinin hilafına yok edilmeye
çalışmasından kaynaklanan bir sorundur. Bu sorun, çeşitli defalar vurgulandığı gibi, Türkiye
ile Bulgaristan arasında ikili bir mesele olmak boyutunu çoktan aşmış, Bulgaristan ile tüm medeni
alem arasında bir sorun niteliğini kazanmıştır.
Yeni Bulgar yöneticilerinin, Türk-Bulgar ilişkilerini belirleyici unsur olan Türk azınlığı ko
nusunda, Jivkov yönetiminin suçuna ortak olmaları, Türk azınlığa karşı uygulanan kültürel
soykırım politikasını sürdürmeleri için hiçbir neden yoktur. Bu insanlık dışı politikanın redde
dilerek, soydaşlarımızın gasp edilen haklarının iadesi, hem Türk-Bulgar ilişkilerinde yeni bir
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sayfanın açılmasını imkân dahiline sokacak, hem de Bulgaristan'ın, demokrasi ve insan hak
ları alanında yeni adımlar attığına işaret edecektir.
Bulgaristan'daki Müslüman Türk azınlığın içinde bulunduğu durumun düzeltilmesi ve soy
daşlarımızın tüm haklarının iade olunması için Hükümetimizin sürdürdüğü kararlı politikaya
yürekten katılıyor, bu politikayı destekliyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; komşumuz ve NATO müttefikimiz Yunanistan ile
aramızda sorunların mevcut olduğu hepinizce bilinmektedir. Yunanistan'la aramızdaki temel
güçlüğün, mevcut sorunların karmaşıklığından çok, bu sorunları görüşememekten kaynaklandığı
yönündeki gerçekçi teşhise katılıyoruz. Nitekim, hükümetlerimiz, bu gerçekçi değerlendirme
nin bir sonucu olarak, aramızdaki diyalog eksikliğine bir çözüm aramak yolunda çaba göster
mektedirler. Davos'ta başlatılan süreç de bu çabaların bir sonucu olmuştur. Davos süreci şim
diye kadar ancak mütevazı bazı sonuçlar verebilmiştir. 1989 yılı içerisinde, Yunanistan'ın için
de bulunduğu sürekli seçim atmosferi ve yılın büyük bir bölümünde komşumuzun geçici nite
likli hükümetlerce yönetilmesi, anlamlı ve sonuca yönelik bir diyalogun sürdürülmesini engel
lemiştir.
Hükümetimizin, tüm sorunları, anlamlı bir diyalog çerçevesinde ele almak ve sonuç al
maya yönelik iyi niyetli görüşmeler yoluyla, bugüne kadar sağlanan mutabakatları; atılan mü
tevazı adımları ileri götürmek yolundaki çabalarını yürekten destekliyoruz. Yunan hükümetle
rinin de aynı yaklaşımı benimseyeceğini ummak isteriz. Bu çerçevede, ikili sorunları, uluslara
rası forumlara götürme çabalarının ve yine bu sorunları, ilgisi bulunmayan konularla yapay
biçimde irtibatlandırmaya çalışmanın, sorunların çözümüne hiçbir şekilde katkı sağlamayaca
ğını ifade etmek istiyorum.
Türk Milleti gibi, Yunan Milletinin de, Ege'nin iki yakası arasında dostluk ilişkilerinin
geliştirilmesini dileğidine inanıyorum.
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Türkiye, başta komşuları olmak üzere, Batı Asya
ve Ortadoğu ülkeleriyle, tarihî, manevî ve kültürel ortak değerlere dayanan ilişkilerini her alanda
geliştirmeye, karşılıklı yarara dayanan işbirliği ilişkilerini güçlendirip yaygınlaştırmaya kararlı
dır. Son yıllarda bu ülkelerle, başta ekonomik ve ticarî alan olmak üzere, süratle gelişen ilişki
lerimizi, bu kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriyor ve destekliyoruz.
Hükümetlerimizce, Ortadoğu komşularımıza yönelik Barış Suyu Projesi gibi geniş kap
samlı işbirliği projelerinin, sadece tüm bölge ülkelerine yarar sağlamakla kalmayacağına, aynı
zamanda, karşılıklı dayanışma ve işbirliğine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Türkiye, tüm
ülkelerle ilişkilerini, karşılıklı, yarar, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı, içişlerine karış
mama ilkeleri üzerine bina etmiştir. Başta komşularımız olmak üzere, tüm ülkelerden de aynı
duyarlılığı beklemek hakkımızdır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kıbrıs Türk halkının, Sayın Denktaş'ın dirayetli ve
tecrübeli önderliğinde, iki halkın eşitliği esasına dayanan, iki kesimli, iki toplumlu bir federas
yon için sürdürdüğü iyi niyetli gayretlerini yürekten destekliyoruz. Kıbrıs'ta, bulunacak her
hangi bir çözümün geçerli olabilmesi için, her şeyden önce, Kıbrıs Türklerince, kendi kaderle
rini tayin hakkı çerçevesinde, benimsenmesi gerekmektedir. Yüce Meclisin, Hükümetimizin ve
tüm Türk Milletinin, Kıbrıs Türk halkına daimî desteğinin, bu anlayış çerçevesi içinde, daima
devam edeceğine olan inancımı huzurunuzda bir kez daha ilan etmek istiyorum.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son dönemde, evvelce büyük eksikliğini duyduğu
muz halkla ilişkiler alanında başarılı çalışmalar yapılmış, Amerika Birleşik Devletleri ve Avru
pa'ya yönelik yoğun tanıtma faaliyetleri başlatılmıştır. Bu tanıtma faaliyetleriyle, Türkiye'nin
gerçeklerinin ve beklentilerinin aktarılması, dışarıdaki imajının gerçeklerle uyumlu hale geti
rilmesi ve bazı çevrelerin, ülkemize yönelik maksatlı propagandalarının dengelemesi amaçlan
maktadır. Başka bir deyişle, esas amaç, olduğumuzdan farklı görünmek değil, gerçeği yansıt
maktır.
Bu çabalarımızda oldukça başarılı olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isterim. Avrupa
Konseyi ve Avrupa Topluluğu ile ilişkilerimizin geliştirilerek, Karma Parlamento Komisyonu
gibi ortaklık organlarının faaliyete geçirilmesinin ve böylelikle Avrupa Parlamentosunda Türkiye
aleyhinde esen olumsuz havanın tedricen giderilmesinin önemi Yüce Meclisçe de takdir edile
cektir.
öte yandan, Türk Milletinin tarihini karalamak amacıyla, tarihî gerçekleri tamamen tah
rif ederek,-bazı maksatlı mihrakların etkisiyle, Amerikan Senatosuna sunulan Ermeni karar
tasarısına dikkatinizi çekmek istiyorum. Türk Milletinin mazisine ve yüce değerlerine açık bir
hakaret niteliğini taşıyan bu karar tasarısının, Senatoda benimsenmesinin, Türk- Amerikan iliş
kilerinde tamiri imkânsız yaralar açacağı, gerek Amerikan yönetimine ve gerekse Kongre çev
relerine en açık bir biçimde hatırlatılmıştır. Bu konuda Amerikan yönetiminin daha kararlı
ve kesin tutum almasını bekliyor, Hükümetimizin uygulamaya koyduğu önlemleri destekliyo
ruz. (ANAP sıralarından alkışlar)
tzlenen aktif dış politikanın, son yıllarda göze çarpan bir diğer özelliği, bugüne kadar,
çeşitli nedenlerle gereğince faaliyet gösterilemeyen ülke ve bölgelere açılımın yeni bir hızla sür
dürülmesi olmuştur. Bu bağlamda, 21 inci Yüzyılın, "Pasifik Asrı" olacağı yönündeki görüş
lerin yaygınlık kazanması da dikkate alınarak, başta Japonya olmak üzere, Doğu ve Güneydo
ğu Asyadaki yeni sanayileşmiş ülkelerle -Pakistan ve Hindistan dahil, diğer Asya ve Pasifik
ülkeleriyle- esasen mevcut iyi ilişkilerimizin sağlandığı zeminden hareketle, işbirliği alanlarının
genişletilmesi yönündeki çabalarımız yoğunlaştırılmıştır.
Latin Amerika ve Afrika ülkeleriyle de ilişkilerimiz ve karşılıklı temaslarımız yeni bir içe
rik kazanmış, Hükümetimizin çabaları sonucunda, Türkiye, tüm bu Ülkelerce yakından tanı
nan ve saygı duyulan bir ülke, ayrıca, ekonomik ve ticarî alanda aranılan bir muhatap konu
muna gelmiştir.
öte yandan, 1989 seçimlerinden sonra, çok partili demokratik rejimin tüm kurumlarıyla
yeniden tesis edilmesi ve insan haklarına, temel özgürlüklere titizlikle riayet edilmesi, Türki
ye'nin Batı camiasındaki ağırlığının ve itibarının artmasında doğrudan etkili olmuştur. Bu so
nucun alınmasında, şüphesiz, Yüce Meclisimizin değerli üyelerinin çabalarının payı da büyüktür.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ekonomik ve teknolojik kalkınmasını, demokratik
ve laik bir devlet düzeni içinde ve dünyanın hassas ve oldukça istikrarsız bir bölgesinde başa
rıyla sürdüren Türkiye'nin, dış ilişkilerinde, diğer bir çok ülkeye nazaran daha fazla dikkat ve
titizlik göstermesinin önemi takdir edilecektir. Türkiye'nin kendi özgün nitelikleri, dış politi
kasının çok boyutlu olmasını, dengeli ve gerçekçi biçimde şekillendirilmesini ve bu politikanın
ehil kimselerce yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Türkiye'nin bu açıdan herhangi bir güçlü
ğünün bulunmadığını, bu vesileyle, memnuniyetle belirtmek istiyorum. Gerçekten, yetenekli
ve deneyimli kadrolarıyla, Dışişleri Bakanlığımız, son zamanlarda, gösterişsiz; ancak çok ba
şarılı bir grafik çizmiş, Türkiye'nin birden yoğunlaşan diplomasi trafiğinde, etkin tutumuyla
önemli bir sınav vermiştir.
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Türkiye, son yıllarda dünyada ağırlık ve etkinlik sahibi bir devlet olarak uluslararası alan
da saygın bir yere sahip olmuşsa, bunda, Türk dış politikasının ve onu uygulayan Dışişleri kad
rolarının mümtaz bir rolü olduğu kuşkusuzdur.
Uluslararası ilişkilerin, ülkelerin gündemlerinde en önemli bir madde olarak, her geçen
gün daha çok önem kazanması, ülkelere de, faaliyetlerini yürüten kadrolarını daha güçlendir
mek ve yarınlara daha güçlü kadrolar yetiştirmek zorunluluğunu getirmektedir. Dış ilişkileri
mizde yapılacak en küçük hataların, hatta ve hatta, küçük protokol hatalarının, duygusal ya
pılı bir ülkenin fertleri olan bizleri, toplumun her seviyesinde, ne denli rahatsız ettiği ve zaman
zaman ne denli galeyana geldiğimiz, siz sayın üyelerimizin hafızalarındadır. Bu bakımdan, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin, bütün politik yatırımlardan uzak, ülke menfaatlerini bilen
ve onları uluslararası platformlarda savunan ya da savunanları, bilgi, belge ve hizmetleriyle
destekleyen mevcut nesli, maddî ve manevî yönden desteklemek zorundayız. Yarınlarda bekle
diğimiz daha seviyeli hizmetlerin üretilmesini sağlayacak, ülkemizi, düşlediğimiz şekilde tem
sil edecek, ülke menfaatlarını en üst seviyede koruyup, kollayacak yeni nesle ise, bir an önce,
daha sağlıklı bir biçimde sahip çıkmalıyız.
Bugün bizleri mutlu eden sonuçlara varılmasında, zor koşullar altında, üstün bir gayret,
özveri ve ciddiyetle hizmet veren Dışişleri Bakanlığımızın değerli mensuplarını, Sayın Bakanı
mızın şahsında içtenlikle kutlar, dışişleri camiasının başarılarının devamını dilerim, (ANAP
sıralarından alkışlar)
Dışişleri Bakanlığının 1990 yılı bütçesinin, bakanlığımız, memleketimiz ve milletimize ha
yırlı olmasını diler, Yüce Meclisimizi en derin saygılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından
alkışlar)
Sayın milletvekilleri, grupları adına söz alan sayın konuşmacılardan, Sayın Yetenç'in, sen
dikalarımızla ilgili bir sözü, beni ve zannediyorum ki diğer arkadaşlarımı çok üzmüştür; bu
itibarla, bunu, burada dile getirmek zorundayım :
Sayın Yetenç, Türkiye'deki sendikalardan çoğunun "sarı sendika" olduğunu deklare etti
ler. Bu sözü, Sayın Yetenç, kendi adına yaptığı bir konuşmada söylemiş olsa, kendi fikridir
der, fazla önem vermemeye çalışırdık; ancak, Sayın Yetenç, bu sözleri, Anamuhalefet Partisi
SHP Grubu adına söylemiş bulunuyorlar. Şimdi soruyorum : Ülkemizdeki sendikaların büyük
bir kısmının değerli yöneticilerinin, sarı sendika sıfatını kullanarak, işçilerimiz aleyhine, işve
renlerle gizli bir işbirliği içinde olduklarını mı iddia ediyorlar? Bence, böyle bir iddia, ancak,
bu kıymetli yöneticiler için, mesnetsiz bir suçluma ve haksızca yapılmış bir hakarettir.
Biz, Anavatan Partisi olarak, bütün sendikalarımızın değerli yöneticilerinin, temsil ettik
leri işçilerimizin haklarını canı yürekten savunan, hür ve demokratik yöntemle seçilmiş gerçek
temsilciler olduğuna inanıyoruz.
Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adma, Sayın trfan Demiralp; buyurun efendim.
(DYP sıralarından alkışlar)
DYP GRUBU ADINA ÎRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerinin bir kıs
mını açıklayacağım. Bu vesileyle, büyük bir kısmı boş olan Genel Kurulu saygılarımla selam
lıyorum.
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Sayın milletvekilleri, benden önce konuşan sözcü arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığı perso
neliyle ilgili pek çok sorunu dile getirdiler. Ben, burada bu konuyu tekrar dile getirmek istemi
yorum; ancak, bir noktaya değinerek sözlerime başlayacağım.
İşçilerimizin yoğun olarak çalıştığı Avrupa ülkeleri var. Bu ülkelerde çalışan ve yerleşik
olan işçilerimiz, Türkiye'nin oradaki temsilcilerinden -gerek konsolos düzeyinde, gerekse bü
yükelçi düzeyinde- şikâyetçidirler. Buralara atanacak olan konsoloslarımızın ve hatta büyükel
çilerimizin, çok daha farklı kriterler göz önüne alınarak seçilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ora
larda çalışan Anadolu insanı, kendisine, bir taşra kaymakamı gibi ağabeylik yapacak konso
loslar, büyükelçiler bulmak istemektedir. Klasik büyükelçilerimizi, klasik diplomatlarımızı, iş
çilerimizin olmadığı yerlere gönderelim. Bu konuyu özellikle belirtmek istiyorum.
Sayın milletvekilleri, dış politikada genel bir kanaat vardır. Dış politika konularının gizli
olması gerektiği düşünülür. Ama, artık, yaşadığımız çağda, dış politikada, herkes tarafından
bilinmesi gereken, gizli olmaması gereken konuların, gizli olması gerekenlerden çok daha fazla
olması gerektiği bir gerçektir. Herkesin bildiği, nerede ise dünya kamuoyunun basından takip
ettiği bazı konuları, biz, tabu diye, gizli diye kendi kamuoyumuzdan saklayamayız. Dış politi
ka konularını, bundan sonraki dönemlerde, mutlak surette kamuoyunun tartışmasına açmak
mecburiyetindeyiz.
Özellikle bu iktidar döneminde, iktidarın başı olan eski başbakan döneminde ve hatta bugün
Sayın Cumhurbaşkanının kırmış olduğu çok büyük potlar nedeniyle Türk kamuoyu rahatsız
olmuş ve basın, bu nedenle, dış politika konularına çok daha fazla eğilmeye başlamıştır. Nere
de ise, basın, hükümete, Sayın Cumhurbaşkanına, Türkiye'nin dış menfaatlarının nasıl korun
ması gerektiğini söyleyecek duruma gelmiş ve bunda zorunluluk hissetmeye başlamıştır. An
cak, basın, bu konulara hassasiyetle eğilirken, TRT'nin, özellikle bu İktidar döneminde, dış
politika konularında, hem basının hem de kamuoyunun çok gerisinde kaldığını da üzülerek
görüyoruz.
Tüm Avrupa ülkeleri ve hatta dünya ülkelerinm büyük bir kısmı, ülkemize yönelik PKK
terörünün, komşumuz Suriye'den beslendiğini, oradan geldiğini bildiği ve söylediği halde, bu
terörün yuvasının, bataklığın Suriye'de olduğunu bildiği ve söylediği halde, nedense bizim
TRT'miz, televizyonumuz, hâlâ çok vahim olayları verirken dahi, olaydan "bir komşu ülke"
diye söz etmektedir. Bunu Sayın Dışişleri Bakanına sormak istiyorum; TRT'ye siz mi talimat
veriyorsunuz, siz mi bilgi veriyorsunuz, tavsiye ediyorsunuz, bu ülkelerin adını söylemeyin, di
ye. TRT, bu bilgileri neden kamuoyundan kaçırmaya uğraşıyor, bunu anlamak mümkün değil.
Bu olaylar kamuoyunun gözü önünde cereyan ediyor. Altı yıldır yüzlerce güvenlik görevlisi şe
hit oldu. Altı yıldır, yüzlerle, hatta binlerle ifade edilen sayıda masum insanımız katledildi.
Bütün bu olaylar apaçık cereyan ederken, bu olayları yapan teröristlerin geldiği yerler belli iken,
TRT'nin, hâlâ bu ülkeden bahsederken, "bir komşu ülke" tabirini kullanmasını anlamak müm
kün değil. Bu konuda, bu Meclise millet adına bilgi verilmesi gerektiği kanaatindeyim.
Sayın milletvekilleri, Suriye ile Türkiye'nin ilişkileri, sürekli olarak Suriye tarafından tah
rik edilmiş ve hiçbir zaman için, cumhuriyetten beri hiçbir dönemde rayına oturamamıştır. Su
riye, her nedense -daha önceki konuşmacı arkadaşlarımın da belirtmiş olduğu gibi- Hatay Vi
layetimizi, hâlâ sınırları içerisinde göstermeye devam etmektedir.
Sayın milletvekilleri, güneydoğuda, 1984 yılında PKK terör olaylarının başladığını ve bu
olayda, Suriye'nin PKK teröristleriyle iç içe olduğunu görüyoruz. Bu eli kanlı PKK mili— 493 —
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tanlarının, Suriye'nin kontrolündeki Bekaa vadisi eğitim kamplarında eğitilip Suriye güvenlik
kuvvetlerince Türk sınırına kadar getirdiğini biliyoruz; ama çok gariptir, Hükümet, 1984 yılın
dan beri, bütün bu bilgilere ve bulgulara rağmen, Suriye ile garip bir ticaret anlaşması peşinde
koşmaktadır. "Efendim ticaret hacmimiz 80 milyon dolarmış da 100 milyon dolar olacakmış,
yok 50 milyon dolarmış da artacakmış..." Bu nasıl ticaret anlayışıdır, anlamak mümkün değil.
Sayın Başbakan Suriye'ye seyahate gidiyor, Sayın Dışişleri Bakanı Suriye'ye seyahate gidiyor,
arkalarından, nerede ise terörist getiriyorlar; hemen akabinde Türkiye'de büyük terör olayları
yaşanıyor. Madem gidiyorsunuz, niye önleyip gelmiyorsunuz? demek ki, Türkiye caydırıcı de
ğil. Türkiye caydırıcı değil derken, ben burada, Türkiye'nin mevcut ve potansiyel askerî gücü
nün caydırıcı olmadığını söylemiyorum. Türkiye'nin mevcut ve potansiyel askerî gücü caydırı
cıdır; ama tktidar caydırıcı değil. Çünkü, iktidar, arkasındaki halk deseteğini kaybetmiş. Halk
desteği olmayan bir iktidarın caydırıcılığına Suriye de inanmaz, Sovyet Ermenistan Cumhuri
yeti de inanmaz.
Sayın milletvekilleri, kısa bir süre önce düşürülen Tapu ve Kadastro uçağı ile ilgili görüş
melerin hâlâ bir sonuç noktasına gelmediği ve komşumuz Suriye'nin, bu düşürülen uçakla il
gili tazminatı ödemeye yanaşmadığı anlaşılıyor. Olay olmuştur, olay bir tecavüzdür, olay bir
saldırıdır. Eğer bu olay, Türkiye ile Suriye'yi savaşa sokmak isteyen bazı çevrelerce kasıtlı ola
rak yapılmadıysa, bizzat Suriye tarafından yapılmış bir saldırıdır. Türkiye, bunu, bir sınır ola
yı olarak mütalaa etti. Hadi, bunu böyle kabul edelim; ama, orta yerde, tespit edilmiş, görü
şülmüş, müzakeresi yapılmış bir tazminat konusu varken, hâlâ bunun neticeye ulaştırılamama
sı da, Hükümetin gerekli caydırıcılığı gösterememesinden ileri gelmektedir.
Türkiye, 13 Ocak 1990'da Atatürk Barajının dolumu nedeniyle Fırat Nehrinin sularını bir
ay süreyle akıtmayacağını açıkladı ve buna karşı Suriye Enformasyon Bakanı, "İnşallah bu
Fırat suları konusu barışçı yollardan çözülür" şeklinde bir açıklamada bulundu. Dışişlerimiz
"Bu açıklamanın doğruluğu nedir?" diye sorulduğunda Dışişleri Sözcüsü tarafından verilen
cevap, "Rum gazetecileri Sayın Enformasyon Bakanının yapmış olduğu açıklamayı oldukça
abartmışlar" şeklinde, yani yalanlama yok, söz söylenmiş; ama Rum gazetecileri oldukça abart
mış... Bu, Türkiye üzerindeki bir tehdittir.
Suriye ısrarla Fırat sularının bir ay kesilmesine karşı olduğunu söylüyor ve Türkiye'ye he
yetler gönderiyor. Şimdi, Dışişleri nasıl bir araştırma yaptı, nasıl bir değerlendirme yaptıysa,
diyor ki, "Fırat sularını ancak birkaç gün erken bırakabiliriz." Niye?.. Daha önce, Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti, bir ay süreyle Fırat sularını keseceğini açıklamadı mı? Niye geri adım atılı
yor? Bu konuda, Dışişleri Bakanlığının geri adım atmamasını umduğumuzu burada bilhassa
söylemek isterim. Eğer, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Fırat sularının bir ay süreyle kesilece
ğini açıklamışsa, bir ay süreyle kesilmelidir. Eğer bir ay süreyle kesemeyecekseniz, o. zaman
yirmi gün süreyle keseceğiz diye açıklasaydınız.
Sayın milletvekilleri, ABD Senatosuna her yıl getirilen Ermeni konusuna da biraz değin
mek istiyorum. Ermeni meselesi Türkiye'yi Birinci Dünya Savaşının başından beri meşgul eden
bir konudur. Bu vesileyle Ermeni terörüne kurban giden dışişleri mensuplarımızı ve sivil va
tandaşlarımızı da saygıyla, rahmetle anıyorum.
Yüzyıllar boyunca Osmanlı egemenliğinde, Osmanlının bir vatandaşı olarak, hatta sadık
bir vatandaşı olarak yaşamış olan Ermeni toplumu, 1890'lardan itibaren, maalesef, önce Sov
yetler Birliğinin, Sonra o işe bir an önce biz de girelim hevesi içerisindeki İngiltere
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ve Fransa'nın teşvikiyle, içinde yaşadığı topluma başkaldırmıştım Birinci Dünya Savaşı boyun
ca, Osmanlı Ordularını, Anadoludan gelen askerlerimizi vö Güneydoğu ve Doğu Anadolu Böl
gelerinde yaşayan erkekleri, askere gitmiş cepheye gitmiş sivil çoluk çocuğumuzu kılıçtan ge
çirmişler. Kurşuna dizmişler ve sonuçta Osmanlı imparatorluğu haklı bir tehcir kararı almıştır.
Bu tehcir kararı ile, o günün imkânları dahilinde gerekli güvenlik önlemleri de sağlanarak, bu
bölgedeki Ermeni vatandaşlarımız, yine o gün Osmanlı imparatorluğunun sınırları içerisinde
bir vilayet olan Suriye'ye gönderilmiştir; bölgeleri değiştirilmiştir; tehcir olayı vardır.
Evet, bu esnada, o günün şartlarında, bazı saldırı olayları gibi, hastalık gibi savaş şartla
rının normal olayları cereyan etmiş olabilir. Biz, bunu, nedense Batıya yıllardır anlatamıyo
ruz, Amerika Birleşik Devletleri Senatosuna yıllardır anlatamıyoruz ve anlatamadığımız için,
1890'da örgütlenmeye başlayıp, çeteler kurup, masum Müslüman ahaliyi, Türk ahalisini katli
ama tabi tutan Ermeni çetelerinin, Ermeni komitelerinin kapatıldığı ve bazı yöneticilerinin tu
tuklandığı tarih olan 24 Nisan 1915 tarihi, Amerika Birleşik Devletleri Senatosunca, "Ermeni
Soykırım Günü" olarak kutlanmak istenilmektedir. Bunu anlatamıyoruz veya Türkiye, dostu
ve müttefiki olan Amerika'ya karşı gerekli cevabı veremiyor ve bu tasarının, Amerika Birleşik
Devletleri Senatosu gündeminden, kesin olarak çıkmasını sağlayamıyor.
Bu yılki olayda ilginç olan bir nokta var : Tasan tekrar Senato Dış İlişkiler komisyonuna
geldiğinde ve kabul edildiğinde, Amerika'daki Türk Büyükelçisi, devleti temsil etmesi gerekir
ken, iktidarın bir temsilcisi gibi tavır alıyor ve iktidarın siyasî bir temsilcisi gibi orada açıkla
malar yapıyor. Yani, Ermeni tasarısının ABD Senatosunda, kabulü doğrultusunda, gelinecek
muhtemel sonuca, iktidar adına, orada, meşru göstermeye, "Ne yapalım, biz elimizden geleni
yaptık; ama Amerika'ya sözümüzü kabul ettiremedik" gibi, şimdiden, o meşru sonuca kılıf
hazırlamaya çalışıyor. Bir büyükelçinin vazifesi bu değildir. O sorumluluk iktidarındır; kılıfı
da iktidar hazırlasın, devletin büyükelçisi değil!..
Ermeni terör örgütlerinin PKK ile iç içe olduğu, yıllardır belli. Çünkü, Ermeni terör grupla
rının terör faaliyetleri, 1984 yılında, bıçakla kesilir gibi bitiyor. Onun arkasından, Güneydoğu
da PKK terörü başlıyor. Ermeniler terörü bırakıyorlar, -kendi politikaları gereği, bizim etki
mizle değil- ama öbür taraftan, PKK'ya destek vermeye başlıyorlar ve bunu Türk kamuoyu
altı yıldır bilmiyor. Bilmiyorum, Dışişleri ve tçişleri Bakanlığı biliyor mu? Geçenlerde Güney
doğuda meydana gelen bir olayda, ölü olarak ele geçirilen teröristlerden bazılarının sünnetsiz
olduğu tespit edilmiş, o nedenle Ermeni olduğu anlaşılmış. Yani, yakında anlaşılmış. Altı yıl
dır Ermeniler, Ermeni terörü PKK ile iç içedir, el eledir ye bunu da hem Dışişlerinin, hem Türk
Hükümetinin Türk kamuoyuna açıklamak mecburiyeti vardır. Saklamakla ne yapacaksınız?
Şimdiye kadar, altı yıldır terörün menşeini sakladınız, nereden geldiğini sakladınız, kimler ol
duğunu sakladınız, ülkenin ismini bile vermediniz. Bu bir amaca dayanıyor idiyse, amaca ula
şılamadı. Amaç, bu terörün durdurulması için, diplomatik çabaları sulandırmamak veya baş
ka noktalara çekmemek idiyse, bu, başarıya ulaşmadı. Şimdi, artık bu konu kamuoyuna mal
edilmelidir ve kamuoyu bu konuda bilgilendirilmelidir Sayın Bakan.
Amerika Birleşik Devletlerine, bir müttefik olduğumuz halde, nedense gerekli etkiyi gös
teremiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, "Biz yönetim olarak bir şey yapamıyoruz"
deyip, işin içinden çıkmaya çalışıyor.
Sayın milletvekilleri, peki, buradan sizlere ve Türk kamuoyuna soruyorum; Amerika Bir
leşik Devletleri Senatosu, niye Nazilerin Yahudi katliamını anma günü olarak hatırlamıyor?
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Niye bunu tartışmıyor da, ne olduğu, nasıl olduğu belli olmayan, tarihçilerin araştırması gere
ken bir konuyu, tarihçi yerine geçip yargılamaya kalkıyor?..
Benim bu konudaki yorumun şu : Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti,.Türk Hüküme
tini ciddiye almıyor. 26 Marttan önce, bu Hükümet, bu tktidar, Amerika'ya sürekli olarak borçlu
olduğu için, her yıl 4,5 milyar dolar borç bulup, vadesi gelen borçlarını ödemek mecburiyetin
de olduğu için, Türkiye'yi ciddiye almıyordu; ama 26 Mart'tan sonra da, arkasında halk olma
dığı için ciddiye almıyor ve almayacaktır.
ALÎ RIFKI ATAŞE VER (Tekirdağ) — Amerika'nın başka işi yok da 26 Martla uğraşa
cak!.. Bırak böyle şeyleri.
İRFAN DEMÎRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Ermeni karar ta
sarısının, Amerika Birleşik Devletleri Senato ve Kongresinde kabul edilmemesi için Türkiye'
nin her türlü tedbiri almak mecburiyetinde olduğunu, burada bir defa daha hatırlatmak is
tiyorum.
Sayın eski Başbakanın, Sayın Cumhurbaşkanının bir süre önce yapmış olduğu açıklama
gibi, Ermeni karar tasarısı bir atımlık barut değildir ve bir atımlık barut olmadığı, Sovyet Ermenistanı Dışişleri Bakanının Türkiye'den toprak talep etme cüretini hemen bugünlerde gös
termiş olmasıyla, bir defa daha doğruluk kazanmış açığa çıkmıştır.
Ben, Dışişlerinin genel politikasının, Sayın Cumhurbaşkanının bu politikasına, bu görü
şüne tamemen karşı olduğuna da inanıyorum ve bunu da burada bir defa daha söylüyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sovyetler Birliğinde ve Varşova Paktı ülkelerinde göz
lenen olaylar, açıklık ve yeniden yapılanma düşünceleri, aslında Sovyetler Birliğinde altmış küsur
yıldır, ona bağlı peyk ülkelerde de kırk yıldır yaşanan bir rejimin gelmiş olduğu bir sonuçtur,
yani Sovyetler Birliği Lideri ve bağlı ülkelerin liderleri "glasnost" ve "Perestroika" kelimeleri
ni telaffuz etmeye başladılarsa, bu, "Bu kadar zamandır halkımızın çekmiş olduğu sıkıntı, baskı
rejimi yeter, bundan sonra hür olsunlar" gibi bir iyi niyet yaklaşımından dolayı değildir. Bu
ülkelerdeki komünist ekonomilerin, sosyoekonomik kurumların iflas etmiş olduğunun belirtisidir.
Yakın bir gelecekte, muhtemelen, en azından benim neslimin görmeye alışmış olduğu Av
rupa haritasında çok önemli değişiklikler meydana gelecektir. Demokratikleşme yolunda be
lirli adımlar atmış ve arzu edilen noktaya gelmiş olan ülkeler, Batı ülkelerinin teşekkül ettirmiş
olduğu siyasî ve ekonomik organizasyonlar olan Avrupa Konseyi ve Avrupa Topluluğuna ka
tılmak isteyeceklerdir ve bu yöndeki girişimlerine de daha şimdiden başlamışlardır.
Avrupa, yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Savunnıa ittifakları, bu yeniden yapılan
madan mutlaka etkilenecektir. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşından beri savunma ittifakları
gözündeki yeri ve önemi, şüphesiz değişikliğe uğrayacaktır. Şunu merak ediyorum : Dünyada,
İkinci Dünya Savaşından sonraki değişikliklerden sonra, bu kadar önemli değişiklikler olur
ken, Avrupa haritası yeniden şekillenirken, acaba, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, bütün bu
olayları günü güne, hatta saati saatine değerlendiren bir komisyon, bir organizasyon oluştu
ruldu mu veya oluşturuluyor mu? Yoksa, bu olaylar, Sayın bakanın, arada bir büyükelçileri
toparlayıp, görüş teatisi yapıp, sonra belirli bir süre için olayları gözleyelim şekline mi terk
ediliyor? Çok önemli bu olaylar karşısında, bu yeniden yapılanma, bu büyük değişim süreci.
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süresince, Dışişleri Bakanlığının bu konuyu, çok üst düzeyde bir komisyonla, günü gününe ta
kip etmesinin bir zorunluluk olduğu inancındayım.
Doğu Avrupadaki bu değişimler ve yıkılan demirperdeler, bu ülkelerin demokrasiye dö
nüşleri ve Avrupa Topluluğuna üyelik talepleri, mutlaka, Türkiye'nin de, zaten 1993 sonrasına
ertelenmiş olan Avrupa Topluluğuna tam üyelik sürecini etkileyecektir. Bunun da ne şekilde
etkileyeceğinin, Dışişleri Bakanlığı bugünden orta ve uzun vadeli stratejiler şeklinde tespit et
mesinin yerinde olacağı kanaatindeyim.
Şimdi, bir taraftan Avrupada yeniden yapılanma oluyor, Doğu Avrupadaki demokrasiye
dönen demirperde ülkelerine, Batı ülkeleri kollarını açıyorlar ve ondan da daha önemlisi cep
lerini açıyorlar, ekonomik yardımlarda bulunma yarışına giriyorlar; ama, beri tarafta vize kıs
kacı Avrupada Türkiye'yi giderek daha fazla sarıyor, önce Almanya...
Burada bir noktayı belirtmek istiyorum; 1980 öncesinde hiçbir Avrupa ülkesi Türkiye'ye
vize uygulamıyor; 1980 yılından itibaren Türkiye'ye vize uygulaması başlıyor. Şimdi, Sayın Cum
hurbaşkanının Başbakanlığı döneminde Türkiye'ye davet edip, İngiltere'ye gidip, orada potlar
kırıp, "ahbap olduğum, dost olduğum" dediği ingiltere Başbakanı Margaret Thatcher, iyi dost
luğun karşılığını Türkiye'ye vize koyarak gösteriyor. Demek ki, Sayın Cumhurbaşkanının Baş
bakanlığı döneminde yapmış olduğu bu dış geziler, bunca büyük harcamalar, reklamlar, Türk
kamuoyunu yanıltmaya yönelikmiş, iç politikaya yönelikmiş ve Türkiye'de halkın dikkatini gi
derek kötüleşen ekonomik koşullardan başka yöne çekmeye yönelikmiş... İşte, Sayın eski Baş
bakanın dostu Thatcher Türkiye'ye vize uyguluyor ve irlanda'ya da uygulatıyor ve şimdi İspanya,
Portekiz, italya ve Avusturya üzerinde baskı yapıyorlar, "Siz de vize uygulayın; hiçbir Türk,
vizesiz olarak Avrupaya ayak basamayacak" diyorlar. Gelinen nokta bu. Bu konuda Sayın Ba
kan ne düşünüyor? Türk kamuoyuna, Türk vatandaşlarına söyleyebileceği bir şeyler var mı?
Çünkü, bu vize konusu, çok onur kırıcı bir olay. Plan ve Bütçe Komisyonunda, bir iktidar
milletvekilinin, hem de belli bir titre sahip iktidar milletvekilinin, vize olayını onur kırıcı olay
olarak nitelememesi ve milletvekillerine böyle tavsiyede bulunması, çok hüzün vericidir. Türk
Milleti adına, Sayın Bakanın, buna katılıp katılmadığını, buradan ifade etmesini istiyorum.
Bugün, Türkiye'nin, önümüzdeki dönemde, bu Hükümetle çıkarlarının korunup korunmayacağı endişesi gündemdedir. Evet, Türk kamuoyuna ve sayın milletvekilleri ne buradan du
yurmak istiyorum : Bu iktidar, bundan böyle Türkiye'nin son derece hayatî olmaya başlayan
çıkarlarını, arkasında halk desteği olmadan koruyabilecek mi? Ne kadar koruyabilecek? İkti
dar, bunun da burada cevabını vermek mecburiyetindedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, burada NATO konusuna da değinmek istiyorum, ikinci
Dünya Savaşı sonrasından günümüze kadar kırk yıldır, Varşova Paktından gelecek olan saldırı
ve tehdit esasına göre kurulmuş ve bugüne kadar aktivitesini sürdürmüş olan NATO, bu değiş
melerden mutlaka etkilenecektir. ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Berlin'de yapmış olduğu
açıklamalarda, NATO'nun geleceğiyle ilgili bazı işaretleri bugünden vermiştir. Bu doktrin de
"Baker Doktrini" diye ifade edilmeye başlandı artık- ifade edilen görüşler, Türkiye'yi bugün
ve yakın gelecekte, güney ve doğu komşuları karşısında nasıl etkileyecektir? Bu, çok iyi ince
lenmesi gereken bir konudur. Güney komşularımızın ve hatta doğu komşumuz İran'ın, son gün
lerde Türkiye'yi, Fırat suları nedeniyle, hiç diplomatik dil dahi kullanmaya gerek görmeden
tehdite başlamaları, bu sorunun önemini dile getirmektedir.
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NOTA'nun askerî özelliği devam etmekle birlikte, siyasî özelliğinin ve öneminin ön plana
geçmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu ne şekilde olacak? Türkiye bundan nasıl etkilenecek? Eko
nomik noktadan, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Topluluğuyla ve bilhassa 1992 yılında
tek pazar, tek ülke haline gelecek olan Avrupa Topluluğuyla yakın ilişkiler, organik bağlar kur
mak istiyor. Bu durum Türkiye'yi nasıl etkileyecektir bunun da değerlendirmesinin çok iyi ya
pılması gerektiği kanaatindeyiz.
ABD Dışişleri Bakanının, "NATO'nun, Ortadoğu ülkeleriyle ilgili olarak, üye ülkelerle
istişarelerde bulunacağı" şeklindeki açıklamasını, Türkiye'nin, son haftalarda hissetmeye baş
lamış olduğu Güney ve Doğu tehdidi yönünden olumlu karşılıyoruz. Bu konunun, daha da
geliştirilerek, NATO bünyesinde görüşülmesi gerektiği kanâatindeyiz. Çünkü, bundan böyle,
siyasî yönü ağırlık kazanmaya başlayacak olan NATO'nun, koruma şemsiyesinin, caydırıcılık
şemsiyesinin, bundan böyle de, Türkiye'nin, içinde bulunduğu konumda, caydırıcı olma özel
liğinin devam etmesini sağlaması gerektiği kanaatindeyiz.
Bu yumuşama ve özellikle Kuzey (Sovyetler Birliği) tehdidinin, en az on onbeş yıl bir nok
tada azalması, bir noktada ortadan kalkması, aslında, Türkiye'ye, askerî harcamalarını kısıp,
halkın refahı için gerekli yatırımlara ağırlık verme imkânını yaratabilirdi. Ancak, Kuzey tehdi
di azalırken, bu sefer Güney tehdidi yoğunluk kazanmaya başladı. Bunun iyi tahlil edilmesi
gerekir.
Burada, ısrarla üzerinde durmak istediğimiz nokta, dünya genelinde yaşanan, en azından
Avrupa genelinde yaşanan bu yumuşama ve silahsızlanma sürecinde, Türkiye'nin, ekonomik
yatırımlarına biraz önem vermesi gerektiği kanaatindeyiz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, benim zamanım kısaldı, o yüzden, birkaç satırbaşı ha
linde, Plan ve Bütçe Komisyonunda da değinmiş olduğum gibi tran konusuna değinmek isti
yorum. Orada değindim, o günden bugüne bir gelişme var mı, onun cevabını almak için şimdi
burada değiniyorum.
Sayın milletvekilleri, tran, Humeyni'nin ölümünü müteakip, bizzat güvenlik kuvvetlerin
ce, güvenlik kuvvetlerinin gözetiminde Türkiye Büyükelçiliğine bir saldırı düzenlemiştir. Bu
saldırı esnasında büyükelçilik ve onun bahçesinde bulunan çok sayıda otomobil de tahrip ol
muştur. İşin maddî yönü o kadar önemli değil, manevî yönü çok önemli, tran, Türk toprağına
saldırmıştır, tran, Türkiye'den hiç çekinmediğini, Türkiye Büyükelçiliğine saldırmakla, bir gün
Türkiye'ye de saldırabileceğini kanıtlamıştır.
Bu saldırıyı yapanlar yakalandı mı? Bu saldırıyı yapanlar cezalandırıldı mı? tran, özür
diledi mi ve tran'dan, orada meydana gelen zarar tazmin edildi mi? Bu soruyu Plan ve Bütçe
Komisyonunda da sormuştum; fakat, sayın Bakan çok yüzeysel ve olumsuz bir cevap vermişti.
Burada ise, zannediyorum hem Yüce Meclisi, hem de Türk Kamuoyunu tatmin eder bir cevap
verecektir ve vermek mecburiyetindedir.
Değerli üyeler, Kıbrıs konusuna, benden önceki konuşmacı arkadaşlarımız değinmişlerdi.
Ben, Kıbrıs konusunun bir noktasına işaret edeceğim. Son aylarda -belki 1980 yılı başlarından
beri dersek daha doğru olur- Amerika Birleşik Devletleri ve Bazı Avrupa ülkeleri "Kıbrıs ko
nusuna çözüm bulacağız" diye, şimdiye kadar olduğundan çok daha aktif bir şekilde bu
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soruna müdahale etmeye başladılar. Sorunun çözümünde karşılarına çıkan en büyük engelin
de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Denktaş olduğunu tespit ettiler. Onlar için
en büyük engel Denktaş'tı. Şimdi ise aylardır "Acaba Denktaş'ı o görevden nasıl uzaklaştırı
rız, onun yerine Rum görüşlerini kabul edecek bir başkanı nasıl getiririz?" hesapları vardır;
ama, muhalefet olarak biz, bu konuya en başından beri duyarlı kaldık ve duyarlı olmaya da
devam edeceğiz. Bizim duyarlığımız neticesinde, zannediyorum bu proje şu ana kadar gerçek
leşemedi; fakat son haftalarda ve son günlerde yine ilginç birtakım gelişmeler var. "Asil Nadir"
denen bir adam ortaya çıktı. Tabirimi mazur görün, bundan daha yumuşak bir tabir bula
mıyorum.
Bakınız, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcılarından Kıbrıs'la ilgili özel
Koordinatör Nelson Leadsky şöyle diyor : "Asil Nadir Kıbrıslı bir Türktür ve Kıbrıs Türkleri
arasında büyük bir nüfuza sahiptir. Hatta, Türkiye'de nüfuza sahiptir. Kitlesel iletim araçları
nın yüzde 40'ı Asil Nadir'in kontrolündedir. Ben kendisiyle, Kıbrıs konusunun çözümüne yar
dım edip edemeyeceğini görüştüm." Şimdi, burada, Hükümetin bir şeyi açıklaması gerekir :
Asil Nadir Kimdir? Asil Nadir'in, Kıbrıs probleminin çözümü konusunda ne gibi bir yardımı
olabilir? Ayrıca, Asil Nadir Kıbrıs'taki nüfuzunu nereden kazandı ve Türkiye'deki nüfuzu ne
dir? Gerçekten, Leadsky'in söylediği gibi, Türkiye'deki kitlesel iletim araçlarının yüzde 40'ı
Asil Nadir'in kontrolünde mi? Eğer böyleyse çok kötü...
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, çok kısa olarak Avrupa Topluluğu konusuna da de
ğinmek istiyorum. Bu, zaten 18 Aralık tarihinden beri hem basının, hem de tüm kamuoyunun
gündeminde olan bir konudur. Acaba, Türkiye, 6 Kasım 1980'den önce mi, Avrupa Topluluğu
na tam üye olarak katılmak için Avrupanın aradığı bazı ekonomik şartlara daha yakındı, yok
sa bugün mü daha yakındır? önce bunu inceleyelim. 1983 yılı öncesinde Türkiye'nin enflasyo
nu yüzde 28; Türkiye'de işsizlik yüzdesi 13-14 dolaylarında; yüzde 15 değil. Bugün Avrupa Top
luluğuna entegre olmuş bazı ülkelerin işsizlik oranlarına eşit. Portekiz'in işsizlik oranına eşit,
tspanya'nınkine yakın; ama bu İktidarın tam üyelik için müracaatta bulunduğu nisan 1987'de
Türkiye'deki işsizlik oranı yüzde 28, enflasyon yüzde 90, kalkınma hızı 1983'lerin çok gerisin
de ve bu yıl, 1989'da sıfır. Sayın Ayçan Çakıroğulları, gülüyorsunuz, ama 1989'da sıfır, doğru;
yüzde 2,5 nüfus artışı, binde 2 kalkınma hızı; evet, reel kalkınma hızı sıfırın da gerisinde.
Şimdi bir konuyu tespit etmek gerekir : Nisan 1987'de, bu İktidar, Avrupa Topluluğuna
tam üyelik için niçin müracaat etti? Her şeyde olduğu gibi bu konuyu da iç politikaya ve yakla
şan seçimlere malzeme yapmak için mi müracaat etti? Yoksa, denemek için mi müracaat etti?
"Acaba ret mi edecekler, kabul mü edecekler, hele bir bakalım, deneyelim" diye mi müracaat
etti? Bu müracaatla, Türk Hükümetinin, 55 milyonluk Türkiye'nin onuru zedelenmiştir, itiba
rı zedelenmiştir. Bunun da cevabını, önüne gelecek olan ilk sandıkta, Türk Milleti, Türk ka
muoyu çok acı bir şekilde verecektir.
Burada, bu konunun detayları çok konuşuldu, çok görüşüldü, o yüzden bazı noktalara
değinmek istiyorum.
tki gün veya üç gün önce Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakanı ziyaret ediyor ve gaze
teciler kendisine soru yöneltiyorlar, "Avrupa Topluluğu Komisyonunun cevabını nasıl buluyor
sunuz? diyorlar. Orada Sayın Cumhurbaşkanı mütalaada bulunuyor, bakın ne söylüyor.
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BAŞKAN — Sayın Demiralp, sizden sonraki konuşmacıya çok az süre kaldı, lütfen
bitiriniz.
ÎRFAN DEMİRALP (Devamla) — Hemen bitireceğim.
"Meşhur bir laf vardır. Bardağı alırsınız; birisi, 'Yarıya kadar dolu' der.birisi de 'Yarıya
kadar boş' der. Bu, insanların meselelelere bakış tarzını gösterir. Bu yorum da böyle. Tam met
ni görmek lazım. Metin hakkında bazı endikasyonlar var. Türkiye'nin Avrupa vokasyonu uzun
yıllar münakaşa edildi -endikasyon, vokasyon falan- 'Siz bir tslam Ülkesisiniz, Avrupa ülkesi
değilsiniz' diyenler de vardı. Bir kere, bu kararla iş tescil edilmiştir; yani Türkiye, Avrupa
ülkesidir. Hatta, dikkat ederseniz, Alman müsteşarının açık bir beyanatı da var." Türkiye Cum
huriyetinin Cumhurbaşkanı, Alman müsteşarının beyanatına atıfta bulunuyor, muteber sayı
yor; çok acı bir olay. Gazeteciler, Sayın Başbakana da soru yöneltiyorlar. "Komisyon raporuy
la ilgili sizin görüşünüz ne?" diyorlar. Sayın Başbakan -televizyonda hepiniz izlemişsinizdirhazin bir ifadeyle, "Evet, benim de bu konuda görüşlerim olacaktır, ileride açıklayacağım"
diyor.
*
Şimdi; Türk Milleti ve bu Parlamento şunu bilmek istiyor; İktidar Grubu belki biliyordur,
belki sizin içinizde de bilmeyenler vardır, ama şu kesindir : Türk kamuoyu şunu bilmek istiyor;
Sayın Cumhurbaşkanının görevi nedir? Cumhurbaşkanlığı mı, Başbakanlık mı, her ikisi mi?
Eğer görevi Cumhurbaşkanlığı ise, Başbakanın görevini niçin üstleniyor, Eğer Başbakanın
görevini üstlenecekse, bir başbakana ne gerek var? Eğer hem başbakan, hem Cumhurbaş
kanlığı gibi görevleri yürütmeye çalışıyorsa, Anayasayı ihlal ediyor. Ne bu Parlamento, ne de
Türk milleti, Cumhurbaşkanının Anayasayı ihlaline izin vermeyecektir. (DYP sıralarından
alkışlar)
Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığını yapsın, Başbakan Başbakanlığını yapsın ve Cum
hurbaşkanı, Türk Milletinin gururunu, onurunu ayaklar altına alma hakkına sahip değildir.
Bir gün Türk milleti bunun hesabını da Sayın Cumhurbaşkanından mutlaka soracaktır, ama
mutlaka soracaktır. (DYP sıralarından alkışlar)
Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarken, bu bütçenin hem ül
kemize hem de Bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, teşekkürlerimi suna
rım. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına son konuşmacı Sayın Mehmet Gazioğlu; bu
yurunuz.. (DYP sıralarından alkışlar)
DYP GRUBU ADINA BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Sayın Milletvekilimiz İrfan Demiralp'in
bıraktığı yerden devam etmek üzere, DYP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle,
hepinize saygılarımı sunuyorum.
Sayın milletvekilleri, dış politikanın sahibi, takdir edersiniz ki, Yüce Meclistir. Dış politi
ka, her şeyden önce, uluslararası platformlarda kamuoyu oluşturma meselesidir. Mesele sade
ce siyasî ve ekonomik de değildir; dünya kamuoyunu ayakta tutabilme siyasetidir. Biz, dış poli
tikayı, hükümet ve Yüce Meclis olarak telakki etmekteyiz. Türkiye'nin, millî platformlarda ve
her platformda öncelik kazanmasını diliyor ve arzuluyoruz. Ancak, hiçbir demokratik ülkede
dış politika Millet Meclisine bugünkü kadar her şey olup bittikten sonra tebliğ şeklinde yansı— 500 —
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tılmamaktadır. Meclis devre dışı bırakılmakta, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararları, eği
limleri alınmadan dış politika yapılmaktadır. Kişisel ve ani kararlar dış politikamıza egemen
olmuştur. Birçok olayda Başbakanla Dışişleri Bakanının tavır ve görüşlerinde yeknesaklık gö
rülmemekte, tenakuzlar ortaya çıkmaktadır. Halbuki, dış politika ile ilgili konuların Meclis
zeminine getirilmesinde, fikirlerin ortaya konularak doğruların ortaya çıkarılmasında, namü
tenahi faydalar vardır. Bir Amerikalı senatörün 29 Eylül 1989'da Amerika Adliye Komisyonu
na verdiği, Ermenilerin güya Türklerin soykırımına uğradığının tescili mahiyetindeki tasarısı
na, Büyük Millet Meclisinde bütün grupların ortak tavır alarak, millî bir dava şeklinde görüş
bildirmelerinde bir kötülük mü oluşmuştur?
Sayın milletvekilleri, ben konuşmamda, daha çok, Batı Trakya Türkleri, Bulgaristan faci
ası ve Azerbaycan Türkleriyle ilgili konular üzerinde duracağım. Esasen diğer konular üzerin
de Samsun Milletvekilimiz Sayın irfan Demiralp gayet açık ve mufassal; belli ki çok titiz çalış
manın mahsulü olan görüşlerimizi arz etmiş bulunmaktadır.
Değerli milletvekilleri, Yunanistan ile münasebetlerimiz 1988 yılında tarafımızın fevkala
de iyiniyetiyle, hatta fazlaca tavizkâr tutumlarıyla başlatılmıştır.
Türkiye'nin gündemini günlerce Davos meselesi işgal etmiştir. Davos görüşmelerine baş
lanmadan evvel, konu, birkaç defa Meclis gündemine gelmiş; burada siyasî parti grupları, söz
cüleri, Davos'a gidilince ne yapmak gerektiği hususunda fikir teatisinde bulunmuşlardır. An
cak, buna hiç itibar edilmemiş, farklı düşünceler, farklı fikirler ve öneriler ile çok önemli ko
nularda Hükümete yardımcı olunmak fikirleri nazarı itibara alınmamıştır. Hükümetin tavrı
da, zaten meselenin kökünden halli şeklinde de değildir; acaba biz, Batılılara kendimizi nasıl
beğendiririz, nasıl onların aferinini alabiliriz gayesine matuf bir yol çizilmiştir. Neticede de,
Davos meselesi güdük kalmıştır; güdük kalmaya da esasen başlangıçta makûmdu. Çünkü, Yu
nanistan'ın Türkiye ve Türklere karşı olan tavrı iyi tahlil edilmemiştir.
Sayın milletvekilleri, Yunanistan'ın bağımsızUğıyla sonuçlanan Yunan milliyetçiliği, kim
liğini, eski efendiye karşı olmakla bulmaya çalışmaktadır. Yunanistan'daki bölgesel parçalan
mayı tutan, Türkiye aleyhtarlığıdır. Kamuoyunu arkasına almak isteyen her kurum ve kişi, mut
laka bu konuyu işlemektedir.
Yunanistan, yeni savunma doktrininde, "Tehlike Türkiye'den gelir" demekte, ordu birlik
lerini doğuya kaydırmaktadır, uçaklarına yeni hedefler vermektedir. 10 milyonluk Yunanistan,
maalesef, 58 milyonluk Türkiye'ye ciddi şekilde dikilir hale gelmektedir. Yunanistan, bu cüre
ti, Batı kuvvetini arkasında bulmaktan almaktadır.
Uyarıyoruz ki, Bulgaristan'daki Türk azınlığına yapılan baskılar ve zoraki göç konusun
daki başarısız olan Türkiye'nin üzerine, başka bir insalsal şok, -Batı Trakya şoku- inmek üze
redir. Azınlık olayına artık hukukî açıdan değil, siyasî açıdan bakmak zamanı gelmiştir. Batı
Trakya'da, Yunanistan'ın soydaşlarımıza uyguladığı politikanın iki amacı vardır.
1. Asimilasyon,
2. Batı Trakya'dan ayrılmaya zorlamak.
Netice olarak, orada yaşayan 150 bini aşkın Türk'ü yok etmek istemektedirler. Bunun için
de, bu bölgedeki Türk nüfusunun artışı engellenmektedir.
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Türk toplumunun millet ve millî birlik bilincini zayıflatmak ve kendi toplumu içinde erit
mek istenmektedir. Türk azınlığın ekonomik, siyasal, eğitim ve kültürel alanlarında çağın şart
larına uyması engellenmektedir; sistematik baskı uygulanarak, Türkiye'ye göç etmeleri sağ
lanmak istenmektedir. Baskı mekanizmasında da, toprakları ve evleri istimlak edilmekte, cami
ve okulları yıkılıp yakılmakta, insanlar öldüresiye dövülmekte, jandarma köyleri basmakta,
her halükârda, Türk insanlar, ikinci sınıf insan muamelesine tabi tutulmaktadırlar.
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sadık Ahmet'e yaptıkları gibi.
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Türksözünün kullanılması yasak
tır. Türk ismi olan birlikler, mahkeme kararı ile kapatılmaktadır.
Sayın milletvekilleri, Türkiye, azınlığın, yetişmiş öğretmen ve yetşmiş din adamı ihtiyacını
düşünmelidir; eğitim konusundaki tutumunu açığa kavuşturmalıdır; azınlık ve yurttaş hakla
rını savunmaya kararlı olduğunu göstermelidir; radyo ve televizyonda, basında, azınlık mese
lesinden çok çok söz edilmelidir; azınlıklarla ilgili sorunlar, kanaatimizce, münhasıran Dışişle
ri Bakanlığına devredilmelidir.
Bulgaristan faciasını dikkatle izleyen Yunanistan, Türkiye'nin elinden hiçbir şey gelmedi
ğini görmüş, mevcut Hükümetin aczini tespit etmiş ve cüretini artırmıştır.
Ayasofya'nın filmini çekmeye gelen Yunan televizyon ekibi, "Ayasofya bizim; er geç yine
kilise olacaktır. Ayasofya'nın müze olarak kalmasına bile tahammülümüz yok" diyebilmektedir.
Ayasofya'nın hâlâ cami yapılması için ne bekleniyor? Bari, Yunanlılar istiyor diye kilise
yapalım, Batıdan bir aferin daha alırız. Yunan hayallerine verilecek en güzel cevap, Ayasofya'
nın cami olarak ibadete açılmasıdır. (DYP sıralarından alkışlar) Ayasofya'da, ilk defa cuma
•namazını kılan Fatih Sultan Mehmet Hanın da, ruhu bu vesileyle şâd olacaktır.
Sayın milletvekilleri, Türkiye - Bulgaristan ilişkilerine geliyorum : Bu konu, Türk dış po
litikasının 1989 yılındaki en önemli ve neticeleri itibariyle de en vahim bölümünü teşkil etmek
tedir. Olay, 1 Haziran 1989 tarihiyle 22 Ağustos 1989 tarihleri arasında, yani 83 günlük zaman
içerisinde geçen olaydır. Bu zaman zarfında, Bulgaristan kapılarından Türkiye'ye 330 bin soy
daşımız girmiştir. Bunlar, Türkiye'ye zorla gönderilmişlerdir. Meselenin, millî bir mesele oldu
ğu konusunda herkes ittifak etmiştir. Kapı açılmış, "iyi ettiniz" denmiş, "niye açtınız?" diyen
olmamıştır. Basınıyla, siyasî partileriyle; milletin tümüyle, yekvücut olunmuştur. Kapının niye
açıldığı belli; ama niye kapadığının sebebini bugüne kadar anlayamadık. Gelenlerden hemen
hemen 100 bine yakın kişisi geri dönmüştür ve Bursa'dan aldığım izlenimlere göre, bu sayının
200 bine çıkması da fevkalade muhtemeldir. Bulgar zulmü olayında, Bulgarların Müslüman
Türklere reva gördüğü, insan vicdanını kanatan, insanlık dışı, hukuk dışı, kaide dışı olayda,
gayet tabiî ki, fevkalade yaralıyız, ıstırabımız son derece büyüktür; fakat, en büyük ıstırabımız
da hukukumuzu koruyamamaktan gelmektedir. Bunlar, bu cüreti nereden buldular;
1. Sovyetler Birliğine güveniyorlar.
2. Zamanın Başbakanı Sayın Turgut özal'ın, "Alırız, hepinizi alırız, geliniz" ve "Biz
2000 yılına gelince 70 milyon olacağız, o zaman onlara hesap sorarız, onların hakkından geliriz"
lafından cüret almışlardır.
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Bu laf söylendiği zaman sene 1985; 2000 yılına 15 yıl var. Bulgaristan, nasıl olsa 15 yıl
içinde Türkiye hiçbir harekette bulunmayacak, 2000 yılını bekleyecek, öyleyse biz de, bu za
man zarfında gerekli asimilasyonu yapalım görüşünden hareketle, işte bugünkü faciayı yaratabilmiştir.
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, büyük iddia ve gürültülerle açtığı
kapıları 83 gün sonra kapatmakla bütün iddialarını çürütmüş ve devlet itibarını zaafa uğrat
mıştır. Madem kapatacaktı, kapıları açmayacaktı. Bu göçün boyutlarını görememiş, hiçbir tedbir
almamıştır. Ne program, ne iskân planı yapılmıştır. Hükümet etmek demek, olayları önceden
görmek demektir. Hükümet, uluslararası zeminlere gidememiştir. Destek arayamamış, bula
mamıştır. "Dış itibar" övünmesi boş laftan ibaret kalmıştır. Bu konudaki millî birlikten, millî
destekten de yararlanamamıştır. Bulgaristan'ın hazırlığı önceden sezilememiş, bilinememiş, gö
rülememiş, tedbir alınamamıştır, program hazırlanamamıştır. Büyük ümitlerle buraya gelen,
toprağı öpen, bayrağı öpen, senelerce Bulgar zulmüne maruz kalıp da, Türklüğünü, dinini,
dilini, hiçbir şeyini vermeyen, kaybetmeyen 330 bin vatandaşımızdan 100 bini,filmlerle,basın
la her yerde cehennem olarak belirtilen, cehennem olarak gösterilen, dilini, dinini, her şeyini
değiştirmek durumunda bırakılan o yere geri dönmek zorunda bırakılmıştır. Esasen, biz düşü
nüyoruz ki, bu yol 26 Mart seçimlerinden sonra fevkalade sıkışan mevcut iktidarın, erken se
çim baskısından kurtulmak için başvurduğu bir yol idi. Biz, gene çok üzülerek söylüyoruz ki,
bu konu olsun, iç politika malzemesi yapılmamalıydı.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, hatibin konuşma süresi az kalmıştın Bu nedenle, ha
tibin konuşması bitinceye kadar oturumun uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Gazioğlu.
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, te
şekkür ederim sayın milletvekilleri.
Efendim, şimdi gene bizim dış politikamızda bugün için çok önem kesbetmemekle bera
ber, pek kısa zaman sonra, çok önem arz edeceğini düşündüğümüz ve Sovyetler Birliğinin son
tavırlarıyla, liberalleşme tavırlarıyla önem kazanan ve Sovyetler Birliği içerisinde 75 milyonu
bulan Türk halklarının meselesi üzerinde duracağım.
Sovyetler Birliğinde 75 milyon, Türk kökenli halklar bulunmaktadır. Glasnost ve perestroika sürecinde gelişen demokrasi ve ademimerkeziyetçi reformlar, hem bu Türk kökenli halk
ların egemenlik taleplerini gündeme getirmiş, hem de yine Moskova'nın reform politikalarına
uygun olarak, bu Türk kökenli cumhuriyetlerin doğrudan doğruya dış, ekonomik ve kültürel
ilişkiler kurmasını mümkün hale getirmiştir.
Aynı haklar, tabiî ki, başta Baltık cumhuriyetlerine tanınmış, Azerbaycan Halk Cephesi
nin ilan ettiği egemenlik, Azerbaycan Komünist Partisi ve Yüksek Sovyeti tarafından da kabul
edilmiştir.
Demek ki, Moskova da, federe Sovyet cumhuriyetlerinin dış ekonomik ve kültürel ilişkile
rini geliştirmesini istemektedir. Ukrayna ile Türkiye arasındaki münasebetler, Gürcistan'la açı
lan Sarp Sınır Kapısı bunun örnekleridir.
Bütün dünyanın liberalleşme sürecine girdiği böyle bir ortamda, Türkiye'nin, Sovyetler
Birliği vatandaşı olan Türk kökenli halklarla iktisadî ve kültürel alakalarını geliştirmesi,
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büyük bir önem kazanmaktadır. Dış Türkler de bunu açıkça talep etmektedirler. Azerbaycan
Cumhuriyetinin Baku - İstanbul seferlerini başlatması, Nahçıvan kapısının açılması için çalış
maların geldiği bugünkü aşama ve nihayet Ukrayna'daki Gagavuz Türklerinin Türkiye Kültür
Bakanlığından kültür yardımı istemesi bunun örnekleridir.
Azerbaycan Halk Cephesi lideri Ebulfez Aliyev, açıkça, "yollarının Atatürk yolu olduğunu"
ilan etmiştir. Bir milyon kişinin katılmasıyla yapılan mitinglerde, Türkiye'ye duyulan kardeşlik
duygusunun ifadesi olmak üzere, Atatürk posterleri taşınmakta, Atatürk şiirleri okunmakta,
"Azer - Türk" sloganları atılmaktadır. Azerbaycan, Türkiye ile ilişkilerini daha fazla geliştir
mek için, 1990 yılı içinde Latin harflerini kabul edeceğini de açıklamıştır.
Karabağ meselesinden dolayı, kardeşimiz olan Azerbaycan halkıyla kanlı bir ihtilafa sü
rüklenmiş olan Ermenistan'ın, Sovyet Halk Temsilciler Meclisinde, nihaî hedeflerinin Türki
ye'den Kars İlimizi almak olduğunu da, resmen meclis kürsüsünden ilan etmişlerdir.
Dünyanın ve bölgemizin değişen, liberalleşen bu tablo karşısında Türkiye, soğuk harp dö
neminin politikalarıyla, fosilleşmiş alışkanlıklarıyla devam edemez. Sınırların değişmezliği, iç
işlerine karışmama, egemenlik haklarına saygı, "Yurtta sulh, cihanda sulh" gibi, Cumhuriyet
Türkiyesinin değişmez dış polikita ilkelerini titizlikle koruyarak, Türkiye, derin kültür ve sar
sılmaz bağlarıyla bağlı bulunduğu, bu, 75 milyonluk Türk halklar kitlesini görmezlikten gel
memelidir. Türkiye, Sovyetler Birliği ile olan ilişkilerini, eskiden arzu ettiğimiz iyi komşuluk
tan öteye, daha samimî ve kalıcı temellere dayanan bir dostluğa doğru geliştirmek zorundadır.
Sovyetler Birliği, Sovyetler Birliğinde Türkiye'ye derin kültür ve sarsılmaz duygu bağlarıyla
bağlı bulunan 75 milyonluk Türk kökenli kitlenin varlığını görmezlikten gelemez; arzuladığı
mız Türk - Sovyet dostluğunun kurulup geliştirilmesinde böyle muazzam bir kitlenin varlığı,
herkesin yararına, sağlam bir zemin oluşturacaktır. Bu, Türkiye'nin de, dostumuz Sovyetler
Birliğinin de, Türk kökenli toplumların da, dünyada barış ve işbirliğinin gelişmesi için de ya
rarlı olacaktır.
Bunlardan, kapı komşumuz Azerbaycan, tabiî ki, bir model önceliğine sahiptir. Azerbay
canlı kardeşlerimiz, demokrasi mücadelesiyle haklarını savunurken, dünyada bütün insanlık
için ümit rüzgârları estiren Gorbaçov'u, Amerika Birleşik Devletleri Senatosundaki yüzsüz ve
Misakı Millî'yi tehdit eden Ermeni tasarısına karşı uyarmasına sebep olmuşlardır. Azerbay
canlı kardeşlerimize teşekkür borcumuz vardır.
Bulgaristan'ın soydaşlarımıza uyguladığı zulüm politikasını protesto ettikleri için, Bulgar
konser heyetini bu sebeple geri çevirdikleri için, Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür borcu
muz vardır. Pasaportlarında ve Sovyet resmî nüfus kayıtlarında, "Türk" yazan Mesket ve Ahıska
Türklerinden 50 binini alıp giydiren, yediren ev bark temin eden, yaralarını saran ve böylece,
Türkiye sessiz kalırken, Kızılay yardımı göndermezken, Ahıska Türklerinin sahip çıkıp Türk
lüğün şerefini yükselten Azerbaycanlı kardeşlerimize, bu bakımdan da teşekkür borcumuz vardır.
Bir karşılık olarak değil ama, kardeşliğin bir tezahürü olarak Azerbaycanlılar, hem Halk
Cephesi hem Azerbaycan Hükümeti olarak Türkiye ile iktisadî ve kültürel ilişkileri geliştirmek
istiyorlar. Türkiye, büyük bir isabetle, değişen şartlara dinamik bir uyum numunesi olarak,
Polonya ve Macaristan'a milyonlarca dolar hibe ve kredi yardımında bulunma kararı almıştır:
Sovyetler Birliğine 650 milyon dolarlık kredi verme kararı almıştır. Federe Ukrayna Cumhuri
yeti ile de ilişkilerin geliştirilmesine önem vermektedir ve isabet etmektedir.
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Bu politikada, Azerbaycan'ın ve öteki Türk kökenli cumhuriyetlerin yeri nedir? Nahcıvan
kapısının açılması yeterli değildir. Basından öğreniyoruz ki, Japonlar, Güney Koreliler, Almanlar,
ingilizler, Azerbaycan'a turizm, sanayi ve ticaret amaçlı heyetler göndermektedirler; Türkiye
de aynı şeyi yapmalıdır.
BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, toparlayınız lütfen.
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum efendim.
Gorbaçov reformları sayesinde, Moskova'da bulunan Azerbaycan Şubesinden bir heyet ge
lerek, bazı Türk işadamlarıyla görüşmüştür. Demek ki, talep vardır.
Piyasa ekonomisi, Sovyet toplumları için yeni bir bilim alanıdır. Azerbaycanlı kardeşleri
miz, Türkiye'den ekonomist istiyorlar.
Kâr esasına dayanan fabrikalar kurmak da, onlar için yeni bir alandır. Azerbaycanlılar,
Türkiye'nin Azerbaycan'da kâr amaçlı yatırım yapmasını istiyor. Turizm tesislerinin, yine kâr
amacıyla yapılmasını istiyorlar. Türkiye bu tür tesisleri yaptığında, dünya piyasalarına girmek
için, Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte, yeni bir mahreç oluşturmuş olacaktır.
Tarıma dayalı sanayi, petrol, dericilik, kırpıntı kâğıtlardan kâğıt üretme, tekstil tevsi yatı
rımları, modernizasyon, ihracat organizasyonu, turizm, bilgisayar eğitimi, bankacılık, işlet
mecilik gibi alanlar, Azerbaycan'da ortak yatırım ve ortak ihracat için fevkalade müsaittir ve
dikkatinizi çekmek isterim ki, bu alanlara, Batılılarla, Uzakdoğulular girmeye başlamışlardır
bile. Sanmıyorum ki, Sovyetler, tamamen Batı teknolojisine ve sermayesine bağımlı hale gel
mek istesinler. Türkiye, hem siyasî dostluk için, hem ekonomik bir alternatif olarak, Mosko
va'nın da, bütün Sovyet halklarının da ilgi ve saygı gösterdiği bir alandır. Nitekim, ticaret hac
mimizin bu yıl 1 milyar, önümüzdeki yıllarda 4 milyar dolara çıkarılması deklare edilmiştir.
Türk - Sovyet dostluğuna ve bölgede barışın, statükonun korunmasına büyük bir katkı
sağlayacak olan, Türkiye ile Sovyetlerdeki Türk kökenli halkların ekonomik ve kültürel ilişki
lerinin geliştirilmesine özel bir önem vermek zorundayız. Nitekim, iş dünyamızda da bu yöne
dikkat çeken beyanatlar görmekteyiz.
Türkiye, Baku'de konsolosluk açılması, Nahcıvan Kapısının tamamlanmasının hızlandı
rılması, Azerbaycan'a kredi açılması, iktisadî ilişkilerin artırılması yolunda ne yapılacağını araş
tırmak üzere, bakan seviyesinde bir ekonomik heyeti Bakü'ye göndermeli, burada Azerbaycan
ve öteki Türk kökenli toplumların ekonomileri ve imkânları hakkında işadamlarımızı aydın
latmak amacıyla, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde bir kurul oluşturmalıdır.
Dünya siyasetinde barış ve devlet sınırlarında statükünun korunması, toplumlar arasında
işbirliğinin geliştirilmesi gibi evrensel amaçlarının yanında, önümüzdeki soru şudur : Atatürk'ün
yolundan gideceğini açıklayan, Atatürk bayrağını yükselten Azerbaycan'a karşı, Türkiye'nin
hiçbir sorumluluğu yok mudur?
Bu düşüncelerle, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin milletimize, memleketimize ve bütün Dış
işleri mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Saat 14.15'te toplanıp, kaldığımız yerden devam etmek üzere oturumu kapatıyorum.
Kapanma Saati : 13.07
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 14.15
BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava
KÂTİP ÜYELER : AU Sami Akkaş (Balıkesir), İsmail ÜgdUl (Edirne)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu
açıyorum.
II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN
DİĞER İŞLER (Devam)

1. — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarûa
ile 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunun Tasarûarı
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları : 281, 282, 287, 288) (Devam)
A)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam)

1. — Dışişleri Bakanlığı 1990 Malî Yûı Bütçesi
2. — Dışişleri Bakanlığı 1988 Malî Yûı Kesmhesabt
BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam
ediyoruz.
Sabahki oturumda, gruplar adına yapılan konuşmalar sona ermişti.
Şimdi, şahısları adına söz alan arkadaşlara söz vereceğim.
İlk sırada, lehinde, Sayın Yılmaz Altuğ konuşacaklardır.
Buyurun Sayın Altuğ. (ANAP sıralarından alkışlar)
YILMAZ ALTUö (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; devlet teş
kilatımızın en fazla özveriyle çalışan mensuplarından müteşekkil olduğuna inandığım Dışişle
ri Bakanlığımız, bu sene yine, mütevazı bir bütçe ile huzurunuzdadır.
Birçok mensubunu yakinen tanıdığım ve izlediğim Dışişlerinin, genç ve dinamik Bakanı
mızın direktifleri çerçevesinde yürütülen, zaman ve mekânla sınırlanmayan hizmetlerine, Gru
bumuzun takdirlerini bu vesileyle belirtmek isterim. Her ne kadar kendi adıma konuşuyorsam
da, biraz evvel Grubum adına konuşan değerli arkadaşların da, bu takdirlerini belirttiler.
Ülkemiz, geçtiğimiz yıl içinde, dış politika yönünden, dünyada çok önemli gelişmelerle
karşı karşıya kalmıştır. Avrupa'da süratle gelişmekte olan demokratizasyon süreci, duvarların
kaldırılması, uzmanlarımızı ciddi yeni değerlendirmeler yapma zorunluluğu ile karşı karşıya
bırakmıştır. Doğu Avrupa ülkeleri, Batının sözleşmelerine ve ittifaklarına ilgi duymaya başla
mış, hatta bazıları üyelik için başvuruda dahi bulunmuşlardır. Bu meyanda, en son örnek ola
rak, Macaristan'ın Avrupa Konseyi üyeliği için müracaatını zikredebiliriz.
Türkiye, bu değişimlere seyirci kalmamak ve oluşumlara aktif şekilde katılmak zorunda
dır. Ülkemiz, Avrupa Konseyinin kurucu üyesidir, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ilk im
zacılarından biridir. Bu nedenle, Avrupa'da ekonomik, siyasal, sosyal, hukukî vesair alanları
kapsayacak şekilde kurulması önerilen Avrupa Evi'nin sahiplerinden biri olmalıdır.
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Ülkemizde, özellikle, Atatürkçü laik Cumhuriyetin kurulmasıyla yerleşen "Avrupalılık"
kavramının ve bunun gereklerinin yerine getirilmesi için son bir yıl içinde, Hükümetimizce ciddi
gayretler sarfedilmiştir. Avrupa tnsan Hakları Komisyonuna kişisel başvuru hakkının tanın
ması, Avrupa ve Birleşmiş Milletler İşkencenin önlenmesi Sözleşmelerinin onayından sonra,
Avrupa tnsan Hakları Divanının yetkisi tanınmıştır. Bu şekilde, insan haklan konusunda mev
cut uluslararası mekanizmalara taraf olunmuş, Avrupa mercileri ile ilgili olan ve mevzuat ara
sında ahenk sağlayan Avrupa sözleşmelerinin büyük bir kısmının, Türkiye, imzalamış ve onay
lamıştır.
Diğer taraftan, Türkiye, insan hakları ve demokrasisinin Avrupadaki yeni oluşum içinde
ki en önemli etken olduğu bilincindedir. Bu nedenle de, ülkede, bu alanda görülen aksaklıkları
gidermek üzere yeni tedbirler alınmaktadır. Gözaltı süresinin kısaltılması, sanığın avukatıyla
görüştürülmesinin temini, ölüm cezasının bazı suçlarda kaldırılmasını öngören teklif ve ted
birler, bu düzeltici çalışmalar arasındadır. Ancak, yasalarda düzeltmeler yapmak, her ne ka
dar uygulamalara zorlayıcı unsurlar getirmekte ise de, uygulamaların da ciddi olarak kontrol
edilmesi gerekmektedir. Nitekim, Hükümetimizin aldığı bütün bu ciddi ve zorlayıcı tedbirlere
rağmen, sanıkların avukatlarıyla görüştürülmediği ve Türkiye'de insan hakları ihlalleri yapıl
dığına dair iddialar sürdürülmektedir. Bu iddiaların büyük çapta önyargılı ve Türkiye'ye dost
olmayan çevrelerce yapıldığını hepimiz müdrikiz. Ancak, Türkiye'ye karşı bu kampanyanın sona
erdirilmesi için, uygulamada millî çapta yeni kontrol mekanizmaları oluşturmalıyız. Bu tür id
dialara sürekli muhatap olan tek kuruluşumuz Dışişleri Bakanlığıdır ve devletin bütün kuru
luşları, bu Bakanlığın bu iddialara cevap vermesini ister dururlar. Halbuki, bu Bakanlık, bu
cevaplara mesnet teşkil edecek bilgileri temin etmekte güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadır.
Hukukun en temel prensiplerinden biri, sorumluluğun yetki ile mütenasip olmasıdır. Dışişleri
Bakanlığımızın, tamamen sorumluluğu dışında olan uygulamalardaki aksaklıklara ve eksik
liklere cevap verebilmesi için, devlet mekanizması içinde, ilgili kuruluşları koordine, uygula
maları kontrol eden, ihlaller hakkında sürekli bilgi temin edip bu kuruluşlara aksaklıkları gi
derici talimatlar veren bir makama çok acil ihtiyacı olduğu kanısındayım. Bu makamın, Dışiş
leri Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde çalışması da çok yararlı olacaktır. Türkiye Büyük Millet
Meclisinde kurulması önerilen tnsan Hakları Komisyonuna bu konuları kapsayan yetkiler ve
rilmesi düşünülebilir. Bu amaçla, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünde gerekli değişiklik
çalışmaları yapılmasının çok yararlı olacağı görüşündeyim.
Değerli arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığımız, ülkemizin ekonomik, sosyal ve siyasî haya
tına yön verecek olan Avrupa Topluluğuna tam üyelik konusunda, Topluluğun üyeliğimizi in
celeyen komisyonu ile yakın işbirliği sürdürmektedir. Bu arada, yakın bir tarihte bazı fırsatları
da kaçırdığımızı esefle belirtmekte yarar var.
Komşumuz Yunanistan Ortak Pazara girmek üzere 12 Haziran 1975'te müracaat ediyor.
Bu müracaat, o zamanki Başbakanımız Sayın Demirel'le, Yunan Başbakanı Karamanlis'in ko
nuşmasından hemen bir ay sonra oluyor. Yani, burada Sayın Karamanlis'in Sayın Demirel'e
bilgi vermediği anlaşılıyor. Hazirandaki bu müracaat üzerine, o zamanki Hükümet Başkanı
mız ve Dışişleri Bakanımız bu meseleyi önemsemiyorlar ve şöyle yorumluyorlar; "Yunanistan
Ortak Pazara alınmaz, giremez. Bu, onların siyasî bir manevrasıdır; Kıbrıs'ı Ortak Pazara ge
tirmek için yapılmıştır; katiyen giremez" diyorlar. Başlangıçta da, bildiğimiz gibi, Ortak Paza
rın Komisyonu, 29.1.1976 tarihli kararıyla bu müracaatı olumsuz karşılar gibi oluyorsa da, aradan
10 gün geçmeden, Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing'in ağırlığını koyması ile Ortak
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Pazar Konseyi Yunanistan'ı Ortak Pazara dahil ediyor. Hemen şunu söyleyeyim ki; biraz evvel
bahsettiğim komisyon, o zaman, "Ortak Pazara Yunanistan'ı alalım mı, almayalım mı?" diye
Türkiye'nin de fikrini soruyor; hatta o sırada Türkiye de müracaat etse, Türkiye'nin de müra
caatı dikkate alınabilecek, ama bu müracaat yapılmamıştır. Daha da enteresandır; o sırada bütçe
müzakereleri şubat ayında yapılmaktadır ve 1976 Şubat ayında yapılan bütçe müzakerelerinde,
Yunanistan'ın Ortak Pazara girmesine dair hiçbir konuşma bu Mecliste cereyan etmemiştir. Bu,
dikkat edilecek bir tarihî olaydır.
Komisyon, raporunu verdi; Avrupa Topluluğunun kendi içindeki entegrasyon sorunlarını
sonuçlandırması zaman alacaktır; bunu biliyoruz ve bu süreyi "1992 - 1993" diye de belirti
yorlar. Hatta bundan 20 gün evvel Fransız Hükümetinin daveti üzerine üç Fransız Bakanın
müşterek himayelerinde yapılan bir toplantılarına katıldım, bu konu 1993'te, yani 1992'de or
tak sınırlar gerçekleştikten sonra, o aradaki sınırlar kaldırıldıktan sonra, "Muhacir işçilerin
durumu ne olacak? "şeklinde üç gün süren bir toplantı idi. Yani, bir sürü sorunları var; bunla
rı kendi aralarında tartışıyorlar, hatta arada ilgili kişileri de çağırıyorlardı. Türkiye, bu işin za
man alacağının idraki içinde, biliyoruz; ancak, bu sorunların halledilmesine çalışırken, Türki
ye'nin de, Toplulukla, sosyal, ekonomik ve hukukî yönden uyum çalışmalarını sürdürmesi ge
rekmektedir. Ayrıca, bütün bu gelişmeler içinde, Avrupa'daki Doğuya açılma politikasının müs
takbel üyeliğimiz üzerindeki etkilerinin şimdiden değerlendirilmesini ve ortaya çıkabilecek de
ğişik şartlar içinde alternatifli politikalar oluşturulmasını gerekli görmekteyiz.
Son yıl içinde Avrupa'da insan hakları ve plüralist demokrasi ilkelerinin hızla geliştiği bir
devirde, ülkemiz, en ağır insan hakları ihlalinden kaçan 300 bin soydaşına kucak açmak, onla
rı himaye etmek sorunuyla karşı karşıya bırakılmıştır. Hükümetimiz, bu sorunla başedebilmek
amacıyla, mevcut maddî imkânlarını büyük çapta zorlamıştır. Dışişlerimizin koordinasyonu
ile bütün ilgili kuruluşlarımız, bu insanlara sıcak bir yuva, iş ve güvenli bir ortam temin etmek
için büyük çaba göstermişlerdir.
Diğer taraftan, Bulgaristan'daki Türk azınlığın karşı karşıya kaldığı gayri insanî muame
le, başta Avrupa Konseyi, tslam konferansı, Birleşmiş Milletler, Parlamentolararası Birliği ol
mak üzere, tüm uluslararası kuruluşlarda dile getirilmiş, Haziran 1989 tarihinde Paris'te yapı
lan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği İnsanî Boyut Konferansında, tüm Batılı ülkeler Bulgaristan'ı
kınamışlar, AGÎK , tnsanî Boyut mekanizmasını bu ülkeye karşı işletmişler ve sonuçta Bulga
ristan'da sarsılmaz gibi görünen Jirkov rejminin sonunu getirmişlerdir. Her ne kadar, Bulga
ristan'daki Türk azınlık konusunda somut olumlu gelişmeler elde edilememişse de mevcut reji
min sarsılmasına ülkemiz büyük katkıda bulunmuştur.
Ancak, Bulgaristan'daki gelişmelerin görüntüsüne kapılmadan, Türk azınlığın haklarını
dile getiren tutarlı politikamızın devam ettirilmesi önem arz etmektedir.
BAŞKAN — Sayın Altuğ, lütfen bitiriniz.
YILMAZ ALTUĞ (Devamla) — Bitiriyorum efendim.
Sayın Bakanımız, Komisyonda yaptığı konuşmada, Dışişlerinde özellik ve ihtiyaçlara ce
vap verecek istihdam imkânlarını sağlaması gereğini dile getirmiştir. Dışişleri mesleğine gide
rek azalan ilgi, bu mesleğin daha cazip hale getirilmesini artık zorunlu hale getirmiş bulun
maktadır.
Sayın Bakanımızın Dışişlerine getirdiği yeni prensipler muvacehesinde, gerek merkezde,
gerek yurt dışında, her seviyede vatandaşa yardım eden, genç, dinamik ve yetenekli bir kadroyla
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çalışmaktayız. Ancak, istihdam politikası, teşvik olmadıkça başarılı olamaz. Anavatan Partisi
olarak, Bakanlık mensuplarının iç ve dış maaşlarının Avrupadaki meslektaşlarının seviyesine
getirilmesi, kendilerine lojman temini veya kira yardımı ve çocuk tahsil yardımı yapılması gibi
önerilere olumlu bakmaktayız. Bu konularda, Avrupa ülkelerinden emsaller alınarak, somut
teklifler hazırlanmasını da beklemekteyiz.
Ayrıca, Sayın Bakandan da bir ricamız var; Federel Alman milletvekilleri kendi Dışişle
rinden bir ricada bulundular; her sene bütçe görüşmelerinde Alman Dışişleri Bakanı, o yıl içinde
onaylanmış olan anlaşma ve sözleşmelerin bir listesini de konuşmasında zikretmektedir. Bu,
çok faydalı olmaktadır. Alman meslektaşlarımız bize, bundan sık sık bahsediyorlar, bizde de
böyle bir şey olursa, yerinde olur kanısındayım.
1990 yılı bütçesinin, kıymetli Dışişleri mensuplarına hayırlı olmasını dilerim.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altuğ.
Dışişleri Bakanı Sayın Mesut Yılmaz; buyurun efendim. (ANAP) sıralarından "Bravo"
sesleri, alkışlar)
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Bakanlığımın 1990 yılı Bütçesi üzerinde, gerek parti grupları, gerekse şahsı adına söz alan,
değerli görüşlerini, eleştirilerini ve dileklerini dile getiren sayın milletvekillerine teşekkür
ediyorum.
Geride bıraktığımız bir sene zarfında, Türk dış politikası açısından birinci derecede önce
lik taşıyan bellibaşlı konularda kaydedilen gelişmelere ilişkin değerlendirmelerimizi ve önümüz
deki bir sene içinde izleyeceğimiz dış politikanın ana hatlarını, sizlere dağıtmış olduğumuz bu
kitapçıkta bilgilerinize getirdik. Ben burada kısa konuşacağım ve bu kitapçığı sizlere okumak
yerine, burada Bakanlığıma yöneltilen, önemli saydığım bazı eleştirileri cevaplandırmaya çalı
şacağım.
En başta dış politikanın genel çerçevesine ilişkin bazı hususlara açıklık getirmek istiyorum.
Sayın milletvekilleri, sadece bizde değil, yani Türkiye'de değil, dünyanın hemen her yerin
de, kamuoyları, dış politikaya, genellikle duygusal yaklaşma eğilimindedirler; hatta, basının,
politikacıların, hatta hatta akademisyenlerin dahi zaman zaman kendilerini bu duygusallığa
kaptırdıkları doğrudur. Ama, bizler, yani diş politikayı yürütenler, meselelere duygusal yaklaş
mak lüksüne sahip değiliz. Hiçbir zaman, böyle bir lüksümüz yoktur. Yani, meselelere duygu
sal bakabilme lüksümüz yoktur. Tam tersine, aslında, birbirinden ilgisiz gibi gözüken, birbi
rinden ilgisiz olduğu zannedilen birçok konuyu birlikte mütalaa etmeye, çeşitli dengeleri bir
arada gözetmeye, ülkenin gücünü ve imkânlarını doğru hesap etmeye, kısa ve uzun vadeli çı
karları btr arada izlemeye mecburuz. Kâğıt üzerinde çok parlak gibi gözüken bazı önerilerin,
pratikte, maalesef hiçbir değer taşımadığını bilmek zorundayız.
Sayın milletvekilleri, bu söylediğim genel kurallar, özelde, yani Türk dış politikası söz ko
nusu olduğunda, ziyadesiyle geçerlidir. Yani, bazılarının zannettikleri gibi, tüm olumlu koşul
ların bizim için seferber edildiği, tüm ülkelerin bizim kalkınmamıza, güçlenmemize katkıda
bulunmak için birbirleriyle yarış ettikleri pespembe bir dünyada yaşamıyoruz. İçinde yaşadığı
mız dünyanın gerçekleri, Türkiye'nin gerçekleri, bundan çok farklıdır. Diyebilirim ki, tam
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tersine, tarihten ve coğrafyadan gelen birçok kısıtlayıcı faktörün etkisi altında dış politika yap
maya mecburuz.
Batının yüzlerce yılda sağladığı gelişmeleri, otuz kırk yıla sığdırmaya çalışan çok dinamik
bir toplumumuz var. Belki, dünyanın en kritik noktasında yaşıyoruz; ama, dış politikamızı yü
rütürken, sadece bugün ve bu topraklarda yaşayan insanların veya yarın yine bu topraklarda
yaşayacak olan gelecek kuşaklarımızın çıkarlarını gözetme amacıyla sınırlı kalamayız. Bazen,
Kıbrıs'ta, Bulgaristan'da, Batı Trakyada'da yaşayan soydaşlarımızın hukukunu, Almanya'da,
Avrupa ve dünyanın diğer birçok ülkelerinde yaşayan, ekmek kazanmak için o topraklarda ça
lışan insanlarımızın hukukunu, bazen de şu Ermeni meselesinde olduğu gibi; bizden çok önce
bu topraklarda yaşamış olan atalarımızın şerefini korumak, onları savunmak da aynı politika
nın amaçları içindedir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Bütün bunları yaparken, diplomasinin imkânlarıyla, diplomasinin araçlarıyla sınırlı ol
duğumuzu unutamayız; Büyük Atatürk'ün koyduğu barışçı çizgiden saparnayız; zaman zaman
kulağa oldukça hoş gelse bile, maceraperest tahriklere itibar edemeyiz, Binaenaleyh, dış politi
kada maceracı olmadığımız doğrudur. Bazen, sadece iyiler arasında değil, kötüler arasında tercih
yapmak zorunda kaldığımız da doğrudur ve nihayet, Dışişleri Bakanlığının sadece bugün de
ğil, hemen hemen her zaman kadro ve bütçe zorluklarıyla karşı karşıya olduğu, bunların etkisi
altında çalışmak zorunda kaldığı da doğrudur; ama, Türk dış politikasına "Pasif, aşırı
muhafazakâr" veya bugün burada yapıldığı gibi, "Aşın centilmen" şeklinde yapılan eleştiriler
doğru değildir. Doğru olan, bu eleştirileri yapanların, eğer kişisel veya partisel nedenlerle ha
reket etmiyorlarsa, Türk dış politikasının içinde oluştuğu bu genel çerçeveyi gözden kaçırdık
larıdır.
Bakınız, bir tipik örnek vereceğim; Sayın SHP sözcüsü, "Dışişleri Bakanlığının fonksi
yonlarının birçok bakanlıklara dağıtıldığını" ifade etti. Aslında, bu eleştiri, bu kürsüye ilk de
fa gelmiş değildir; bundan önce de çeşitli vesilelerle buna benzer eleştiriler buradan ifade edil
di. Şimdi, şunu söylemek durumundayım :
Birincisi; bu iddia doğrudur. Yani, Dışişleri Bakanlığının klasik olarak yürüttüğü bazı fonk
siyonlar bazı bakanlara dağıtılmıştır. Bunların en başında gelen, çeşitli ülkelerle yürüttüğü
müz ikili ekonomik ilişkilerin koordinasyonudur. Ben çıkardım; şu anda 36 ülkeyle karma eko
nomik komisyonumuz var, 5 ülkeyle de karma ekonomik komisyon kurmak için müzakereleri
sürdürüyoruz. Yani, toplam 41 ülkeyle karma ekonomik komisyon çerçevesinde ilişkilerimizin
götürülmesi sözkonusudur. Bu duruma gelmiş olmamız, yani yeryüzünde 40 küsur ülkeyle karma
ekonomik komsiyon kuracak kadar ekonomik ilişkilerimizi kurumsallaştırmış olmamız, Tür
kiye'nin eriştiği bir aşamanın ifadesidir. 1980 yılındaki rakam bunun kat be kat altındaydı.
İkincisi; bir pratik durumdur. 41 tane komisyon var. Bu komisyonlar her sene toplanırlar;
bir sene Türkiye'de bir sene de o ülkede toplanırlar. 41 ülkeyle kurduğumuz bu komisyonların
her birinin toplantısı iki üç gün sürer ve bu, bakanlar seviyesindedir; yani, eşbaşkanı, bakan
dır. Eğer arkadaşlarımın önerdikleri gibi, ben, Dışişleri Bakanı olarak, bu 41 komisyonun hep
sine eşbaşkanlık edersem, yani Türk tarafının başkanı olursam, senenin 120 gününü, sadece
komisyon toplantılarında tüketirim. Bu, mümkün değildir. Zaten, bu ülkelerin hiçbirisinin de
eşbaşkanı Dışişleri Bakanı değildir; çeşitli bakanlara dağıtılmıştır; onun mümasilleri de bizde
ki diğer bakanlardır.
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Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlar var; Birleşmiş Milletler var, NATO var, Av
rupa Konseyi var, OECD var, tslam Konferansı örgütü var, Avrupa Topluluğuyla kurumsal
ilişkilerimiz var... Bunlar, hep bakan seviyesinde yürütülen ilişkilerimizdir. Bunların, senelik
öngörülmüş düzenli toplantılarının icmalini çıkarırsanız, iki ayı geçer. Şimdi, bunların hepsi
ne Dışişleri Bakanı olarak ben katılırsam, o zaman size söyleyeyim, en önemli görevlerimden
biri addettiğim Yüce Meclisin denetimine vakit ayırmam mümkün olmaz; yani buraya gelip,
size, dış potikanın hesabını veremem.Kaldı ki, benim bir de normal yürüyen, yani Bakanlığı
mın başında olmam gereken işlerim var, ikili temaslarım var; yani bize, ikili siyasî temaslar
çerçevesinde gelen dışişleri bakanları var; benim yapmam gereken ziyaretler, ikili temaslar var,
protokol hizmetlerim var; Cumhurbaşkanının her elçi kabulünde bulunmam gerekiyor. Her
elçiyle, itimatnamesini Cumhurbaşkanına vermeden evvel, mutlaka görüşmem gerekiyor. Ay
rılan her elçiye yemek vermem lazım. Elçilerin önemli taleplerinin hepsinde, tabiî meselenin
önemine göre, bizzat görüşmede bulunmam lazım... Ama, bütün bunları bir kişinin yapması
mümkün değildir; yani sizin önerdiğiniz model gerçekçi değildir. O halde, diğer demokratik
ülkeler bu meseleyi nasıl çözmüşlerdir?.. Onlarda en yaygın model şudur : Dışişleri bakanının
yanında, siyasî sorumluluk, siyasî nitelik taşıyan, bu komisyonlara başkanlık edebilecek, resmî
temaslarda başkanlık edebilecek iki, üç, bazen de dört bakan yardımcısı vardır hem de, ayrıca,
münhasıran belli konuların tahsis edildiği devlet bakanları vardır. Yani, bizdeki sistem, ulusla
rarası uygulamaya yabancı bir sistem değildir. Binaenaleyh, yapılan eleştiri haklı değildir; bu,
bir zaruretten kaynaklanmıştır ve yabancı modellere de uygundur. Ama, şunu kastediyorsanız;
"Dağıtılan bu fonksiyonlar Dışişleri Bakanlığının koordinasyon görevine zarar vermektedir.
Dışişleri Bakanlığını koordinatör bakanlık olmaktan çıkarmaktadır" diyorsanız, ben aynı ka
nıda değilim; yani, bakan kim olursa olsun, koordinatör bakanlık, Dışişleri Bakanlığıdır. Hiç
birisinin bu iş için tahsis edilmiş özel kadroları yok; hepsinde Dışişleri Bakanlığının elemanları
hizmet yapıyorlar, yani işin sekreterliğini de, koordinasyonunu da benim Bakanlığım yürütü
yor; ama, "Bakanlar arasında zaman zaman kopukluklar, koordinasyon eksiklikleri olabilir"
derseniz, o konuda dikkatli olmamız gerektiğini de kabul ederim.
Şimdi, zannediyorum burada ifade edilen konular içerisinde en fazla güncellik taşıyan ve
haklı olarak en fazla ağırlık verilen konulardan birisi, Türkiye'nin, Avrupa Topluluğuna tam
üyelik için yaptığı başvuruya ilişkin görüşlerdir.
Sayın milletvekilleri, biz, Avrupa Topluluğuna tam üyelik için Nisan 1987'de, yani bun
dan ikibuçuk sene önce müracaat ettik. Bizim yaptığımız bu müracaat konusundaki o eleştiri
ler geçerli değildir; yani iç politika için filan yapılmış değildir; bizim yaptığımız müracaat, TürkDevleti adına, sizin de paylaştığınızı bildiğim bir siyasî irade beyanıdır. (ANAP sıralarından
alkışlar) Biz, bu müracaatımızla, Avrupa Topluluğunun sahip olduğu ortak değerleri paylaştı
ğımızı ifade etmişizdir. Biz, bu müracaatımızla, Avrupa Topluluğunun çeşitli alanlarda ger
çekleştirdiği normlara ulaşma arzumuzu belirtmişizdir. Biz, bu müracaatımızla, bazı sayın mu
halefet temsilcilerinin söyledikleri gibi, Avrupa ile aramızda hiçbir farkın kalmadığı, Avrupanın bizi kabul etmek mecburiyetinde olduğu, Türkiye'nin Avrupa Topluluğu üyeliğine hemen
hazır olduğu anlayışıyla hareket etmedik. Hatırlarsanız; hemen tam üyelik müracaatımızın ve
rilmesini müteakip, her düzeyde yapılan hükümeti bağlayıcı açıklamalarda, bunun, Türkiye'
nin önünde çok uzun ve çok zor bir yol olduğu ifade edilmiştir. Şimdi o sürecin içindeyiz; nere
sinde olduğumuzu bilmiyorum; ama sürecin içindeyiz, önümüzde daha çok zor yıllar vardır;
yolun çok zorlu bölümleri vardır ve bunu, katiyen onur kırıcı bir muamele olarak almamak
lazımdır. Muhalefet sözcülerinin buradaki ifadelerine katılmadığımı dile getirmek istiyorum.
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İngiltere'nin, Portekiz'in,İspanya'nın; yani o normlara bizden çok daha fazla sahip oldu
ğunu bildiğimiz ülkelerin Avrupa Topluluğuna üye olmak için kaç sene beklediklerini, kaç de
fa veto edildiklerini, buna rağmen bu müracaatlarında, bu entegrasyon taleplerinde ısrarlı ol
dukları için, sonunda üyeliğe kabul edildiklerini dikkate alırsanız veyahut da bunları gözden
kaçıracak kadar iç politika malzemesi içinde boğulmazsanız, o zaman, durumu daha gerçekçi
değerlendirme imkânınız doğacaktır.
Siz, ingiltere'nin, Avrupa Topluluğunda iki defa ret cevabı aldığını bilir misiniz?
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sayın Bakan, durum nedir; onu izah edin.
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — İngiltere ile mukayese kabul edilmez.
DIŞİŞLERİ BAKANLA. MESUT YILMAZ (Devamla) — Şimdi, Türkiye'nin, 1970'li yıl
larda yapması gerektiği halde yapmadığı, 1987 yılında ve bana göre isabetli bir kararla yaptığı
tam üyelik başvurusu, Konsey tarafından, görüşü alınmak üzere, Komisyona havale edilmiştir.
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 1980'den beri hâlâ toplanmadı.
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bizim muhatabımız Avrupa
Topluluğu Bakanlar Konseyidir. Çünkü, Topluluğun en üst karar organı odur; Komisyon, bir
karar organı değildir; Komisyon, Konseyin bir danışma organıdır. Yani» bizim müracaatımızı
Konsey adına, Konseyin kendisine yaptığı talep üzerine değerlendiren ve sonunda kendi görü
şünü Konseye ileten bir organdır Avrupa Komisyonu. Şu anda o noktadayız: Yani, Avrupa Top
luluğu Komisyonu, Türkiye'nin tam üyelik müracaatı üzerine, Konseyin kendisine verdiği gö
rev çerçevesinde, Türkiye'nin tam üyelik şartlarını değerlendirmiştir. Bir anlamda Türkiye'nin
resmini, fotoğrafını çekmiştir.
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Vebali kime ait?
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bunu söylersem mahcup olur
sunuz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar ve DYP sıralarından "Söyle, söyle" sesleri)
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Yani, müracaattan sonra enflasyon kendi kendine
mi yükseldi?
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz, ben konuşayım...
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, hatibin sözünü kesmeyelim; aynı şeye siz de muhatap olsa
nız, üzülürsünüz. Hatibin sözünü kesmeyin lütfen. Grubunuz adına konuşma yapıldı.
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekileri, ben, eko
nomik sorumluluk taşıyan bir bakan değilim; ama, Türkiye'nin bu müracaatıyla, ekonomik
bakımdan Avrupa Topluluğuna katılabilecek düzeyde olma iddiası taşımadığını söyledim.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Özal söyledi bunu.
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Aksine hiçbir beyan da yapıl
mamıştır; ama, 1980'li yıllarda Türkiye'nin büyük fedakârlıklar pahasına yürüttüğü yapısal
değişimi, Türkiye'ye tam üyelik müracaatında bulunma cesaretini vermiştir.
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Hangi yapısal değişiklik?
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın sözünü kesmeyiniz lütfen,
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sizi, burada devamlı müdaha
lede bulunmaya sevk edecek kadar rahatsız etmeye etkili olan bu yapısal değişim, Türkiye açı
sından birtakım fedakârlıkları getirmiştir.
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Sayın milletvekilleri, bugün tekrar söylüyoruz; yani, müracaatımızdan ikibuçuk sene son
ra söylüyoruz, bugün hâlâ Avrupa Topluluğunun normlarına ulaştığımız iddiasında değiliz.
Ekonomik bakımdan, Avrupa Topluluğunun tam üyeliğine hazır olduğumuzu da düşün
müyoruz...
tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — özal yalan söylüyor o zaman.
DIŞtŞLERt BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Tam tersine, önümüzde uzun
bir yolun daha olduğunu söylüyorum; ama o yolu daha efektif geçirebilmek için, yani Türki
ye'nin tam üyeliğini sağlayacak şartların yaratılması için geçirebilmek uğruna, Avrupa Toplu
luğunun asıl karar organı olan Bakanlar Konseyinden, şimdi, daha net bir karar bekliyoruz.
Bakınız, ne kastediyorum : Bizim bugün olduğumuz noktaya, Yunanistan 1976'da geldi.
Yunanistan, 1975 yılında Avrupa Topluluğuna tam üyelik için müracaat etti. Bizim gibi, onla
rın müracaatı da Bakanlar Konseyine yapılmıştır. Bakanlar Konseyi, tıpkı bize yaptığı gibi, zan
nediyorum, Haziran 1975'te, Yunanistan'ın müracaatını aldı, Komisyona havale etti. Şimdi,
dikkat buyurunuz; Konsey, Yunanistan'ın müracaatını Komisyona havale ederken bir dekla
rasyon yapmıştır; bu deklarasyonda şunu söylüyor : Yunanistan'ın tam üyelik müracaatının
incelenmesinin, Toplulukla Türkiye arasındaki ilişkileri etkilemeyeceği ve Türkiye ile yapılan
ortaklık anlaşması ile garanti edilen hakların bu gelişmeden etkilenmeyeceğini ifade ediyor.
Komisyon, bu müracaat üzerine, görüş bildirmek için çalışmaya başladı ve altı aylık bir
zaman içerisinde, Yunanistan'ın tam üyelik müracaatına ilişkin görüşünü belirledi ve Konseye
sundu; bu da, tarih itibariyle 1976 yılı Ocak ayı sonudur. Komisyon raporu olumsuzdur. Yani,
bugün bizim için hazırlanan rapora göre, 1976'da, Komisyonun Yunanistan için hazırladığı ra
por, çok daha olumsuzdur. Bırakınız Yunanistan'ın ekonomik bakımdan Topluluk üyeliğine
hazır olmasını, Yunan makamlarının Komisyona görüş hazırlaması için gerekli işbirliğini sağ
lamamasından yakınılmaktadır. Yani, Komisyonun, Yunanistan'ın ekonomisinin düzeyini be
lirlemekte güçlük çektiği ifade edilmektedir ve sonuç olarak, Yunanistan'la tam üyelik müza
kerelerinin başlatılmaması Konseye önerilmektedir.
tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Sonuç ekonomi ile ilgili...
DIŞtŞLERt BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Buna rağmen, Komisyon ra
porunda bir husus daha var; o da, demin bahsettiğim husustur. Yani, Yunanistan'la tam üyelik
müzakerelerine başlansa dahi, Türkiye ile Topluluk arasındaki ilişkilerin bundan olumsuz et
kilenmemesi gerektiğine ilişkin, daha önce verilmiş olan Konsey kararına işlerlik kazandırıl
ması, Komisyon tarafından önerilmektedir. Bu beyan, aynı zamanda 1980 yılında Türkiye ile
AET arasındaki Ortaklık Konseyinin de kararı olarak kabul edilmiş, ve kayda geçirilmiştir.
Gene, Yunanistan'ın tam üyelik süreci içerisinde, bizi bugün hayatî ölçüde etkileyebilecek
önemli bir gelişme daha vardır. Ocak 1976'da, Avrupa Topluluğu Komisyonu raporunda, Av
rupa Topluluğunun Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilaflara taraf olmadığı ve bundan sonra
da olmaması gerektiği ifade edilmiştir.
Şimdi, sayın milletvekilleri, bu Komisyon görüşünde bizi en fazla rahatsız eden husus,
Komisyonun hiç üstüne vazife olmadığı halde; yani, teknik bir organ olarak bu konuda görüş
belirtme yetkisi olmadığı halde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilaflara ve Kıbrıs sorunu
na atıf yapmış olmasıdır.
TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — tç işlerine müdahale ediyor. Azınlıklar ne oldu?
— 513 —

T.B.M.M.

B : 54

22 . 12 . 1989

O:2

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Böyle bir atfın yapılmak isten
mesi üzerine; hatırlarsanız, geçen sene, Türkiye, Ortaklık Konseyi toplantısını terk etmiştir.
Şimdi, Komisyonun görüşü Konseye havale edilmiştir; yani, Konseye sunulmuştur.
Bu arada, Konsey Dönem Başkanlığını yürüten Fransız Dışişleri Bakanı Dumas'nın, geç
tiğimiz pazartesi günü yapılan ve bu konunun da ele alındığı ve Komisyon görüşünün mütea
kip konsey toplantısına havale edildiği toplantıdan sonraki bazın toplantısında, bir soru üzeri
ne yaptığı açıklamayı, burada, takdirle kaydetmek isterim. Fransız Dışişleri Bakanı ve Avrupa
Topluluğu Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı, Türkiye'nin tam üyelik müracaatının Türk - Yu
nan ilişkilerinden ve Kıbrıs sorunundan etkilenebileceği konusunda bir konsey kararı olmadı
ğını, bunun sadece, bir ülkenin münferit tutumunu yansıttığım belirtmiştir.
Şimdi, bizim açımızdan; yani, Avrupa Topluluğuyla olan ilişkilerimiz açısından daha çok
önem taşıyan husus, bundan sonraki evredir. Şimdi, Komisyon görüşü Bakanlar Konseyinde
ele alınacaktır. Biz, Bakanlar Konseyinin, Avrupa Topluluğunun en üst karar organının, Tür
kiye'nin tam üyelik müracaatını ve bu müracaata ilişkin Komisyon görüşünü karara bağlar
ken, daha önce yapmış olduğu kendi beyanlarıyla tutarsızlığa düşmeyeceğini ve Türkiye'nin
tam üyeliğini Kıbrıs konusuyla ve Türk - Yunan ilişkileriyle irtibatlandırmayacağını umuyo
ruz. Bunun aksi, Konseyin tutarlılığına geniş ölçüde gölge düşürecek olan ve Topluluğun, Türkiye
olarak, bizim de benimsediğimiz, paylaştığımız, gerçekleştirmeye çalıştığımız ortak değerleri
üzerinde ciddi soru işaretleri yaratacak olan vahim bir gelişmedir.
Elbette ki, Avrupa Topluluğuna tam üye olmak için, enflasyonu belli bir düzeyin altına
düşürmek gerektiğini biliyoruz. Elbette ki, Avrupa Topluluğuna tam üye olmak için, son ikibuçuk sene zarfında; demokratik haklar alanında, insan hakları alanında yapmış olduğumuz
atılımların yeterli olmadığını, zamanı ve zemini kollayarak, bunlara yenilerini de ilave etmek
gerektiğini biliyoruz.
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Bunları yapabilecek misiniz?
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Bunları yapmaya kararlıyız;
ama, Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyinden beklediğimiz bir şey var : Bakanlar Konseyi,
bize, haklı gördüğümüz, kendi iç nedenlerinden kaynaklanan, tam üyelik müzakerelerinin baş
langıç tarihini erteleme karan -ki, sadece Türkiye için değil, şu anda mevcut ve müstakbel bü
tün adaylar için de geçerli olan erteleme kararı- konusunda açıklık getirmek durumundadır.
Yani, belki tarih bile zikretmeden, iç pazarın gerçekleşmesini müteakip, Türkiye ile tam üyelik
müzakerelerinin başlanacağına ilişkin bir prensip kararının, Bakanlar Konseyinde alınmasını
bekliyoruz. Biz, Bakanlar Konseyinin Yunanistan'a sağladığı siyasî ayrıcalığı beklemiyoruz; yani,
olumsuz komisyon raporuna rağmen tam üyelik müzakerelerinin derhal başlatılması şeklinde
bir karar beklemiyoruz; ama hiç olmazsa, tarih belirtilmese dahi, tek pazarın gerçekleşmesini
müteakip Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başlanacağına ilişkin siyasî ilke kararının, bu
Bakanlar Konseyi toplantısında alınmasını bekliyoruz.
Sayın milletvekilleri, bazı münferit konular var. Bir tanesi İran'la ilişkilerimize ilişkindir.
Evvela şunu söyleyeyim; İran bizim en eski ortak sınıra sahip komşumuzdur, yani İran'la
bugünkü aramızdaki sınır, 1639'da Kasrışirin Anlaşmasıyla çizilen en eski sınırımızdır ve biz
İran'la ilişkilerimize özel bir önem atfediyoruz. Bunu da açıklıkla ifade edeyim. İran'la ilişki
lerimizin geliştirilmesi, ancak karşılıklı saygı, ortak çıkar ve içişlerine karışmama ilkeleri çerçe
vesinde mümkündür. Bu şekilde, İran'la ilişkilerimizde her iki ülkenin de çıkarına hizmet ede
cek yeni bir dönemin açılmakta olduğunu söyleyebilirim.
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Dün Ankara'ya yeni atanan büyükelçilerini kabul ettim. Aldığım izlenim, aynı anlayışın
tran'ın yeni yönetimince de paylaşıldığı yönündedir. Bununla, tran'la aramızda halledilmesi
gereken bazı sorunların olmadığını kastetmiyorum. Bir tanesi, burada haklı olarak ifade edi
len, hiçbir şekilde kabul etmemiz, mazur görmemiz mümkün olmayan, Tahran Büyükelçiliği
mize yapılan saldırıyla ilgilidir. Bu konudaki tazminat talebimiz henüz tran makamlarınca neticelendirilmemiştir; ama bu konudaki girişimler sürekli olarak tekrarlanmaktadır, tran'ın da
Türkiye'den, istanbul'daki Başkonsolosluğuna ilişkin bir tazminat talebinin bulunduğunu, bunun
da henüz yerine getirilmemiş olduğunu burada ifade etmek durumundayım; ama bütün bu kı
sıtlayıcı faktörlere rağmen, tran'la ilişkilerimizin yönü olumlu istikamette gelişmektedir ve emi
nim ki, önümüzdeki dönemde iki ülke yöneticileri de, iyi ilişkilerin ve işbirliğinin, her iki ülke
nin de çıkarına olduğunun bilincine daha yakından ereceklerdir.
Suriye konusunda, evvela Suriye Enformasyon Bakanının basında da yer alan bir beyana
tı ifade edildi. Biz bu konuda Suriye'den resmen bilgi istedik. Biliyorsunuz ki, bu haberlerin
kaynağı bazı Kıbrıslı Rum gazetecilerdir. Suriye makamları bize, "Suriyeli bakanın böyle bir
görüş serdetmediğini" söylemişlerdir. Ayrıca, "Türkiye ile ilişkilerine verdikten önem çerçeve
sinde, bunun mümkün olmayacağını, sözkonusu edilemeyeceğini" ifade etmişlerdir.
Kıbrıslı Rum gazetecilerin ortaya attıkları böyle bir iddiayı, asıl serdettikleri iddia edilen
ler doğrulamadıkça, Türkiye açısından yapılacak bir girişim yoktur; ama çok daha ciddi bir
olay, 21 Ekim 1989 tarihinde, Suriye askerî uçaklarının, bir sivil uçağımızı Türk semalarında
düşürmesiyle ilgilidir. Olay 21 Ekim Cumartesi günü meydana geliyor. Ortak sınırımızın 20
kilometre içinde olay vuku buluyor ve aynı gün öğleden sonra Ankara'daki Suriye Büyükelçisi,
Bakanlığa davet ediliyor, kendisine hem protesto veriliyor ve hem de bütün haklarımızı saklı
tuttuğumuz ifade ediliyor; en kısa zamanda da Suriye makamlarından bu konuda açıklama
beklediğimiz ifade ediliyor. Aynı gün akşamleyin (yine 21 Ekim 1989'da) Suriye Dışişleri Ba
kan Yardımcısı, bizim Şam Büyükelçimizi makamına davet ediyor, evvela özür diliyor, olaydan
duydukları üzüntüyü resmen ifade ediyor, sonra bir soruşturma komisyonu oluşturduklarını
ve bu soruşturma komisyonunun yürüteceği soruşturma sonunda belirlenecek sorumluları en
ağır şekilde cezalandıracaklarını ifade ediyor. Ertesi gün Ankara'daki Suriye Büyükelçisi tek
rar Bakanlığımıza geliyor, aynı hususları tekrar bize teyit ediyor. 26 Ekimde, yani dört gün sonra
Suriye Büyükelçisini tekrar Bakanlığa davet ediyoruz, kendisine olayın cereyan tarzıyla ilgili
bir nota veriyoruz, bizim kendi araştırmamız sonucunda tespit ettiğimiz bütün bulguları Suri
ye makamlarına iletmeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz ve tazminat talebimizi tekrarlıyo
ruz. Aynı zamanda da bu soruşturmanın en kısa zamanda tamamlanmasını, sorumluların en
ağır biçimde cezalandırılmasını ve sonucun da süratle bize bildirilmesini istiyoruz.
Aradan geçen zaman zarfında (17 Kasım 1989'da) bütün ilgili kuruluşlarla yapılan koordineli çalışmalar sonucunda, tazminat talebimizi belirtiyoruz ve toplam 14 milyon 651 bin do
lar tutarındaki tazminat talebimizi de Ankara'daki Suriye Büyükelçisine tevdi ediyoruz ve bu
tazminat talebimizi tevdi ederken, aynı zamanda, olayda hayatını kaybeden beş Türk görevlisi
nin yakınlarının, Suriye mahkemeleri nezdindeki haklarını da saklı tuttuğumuzu ifade ediyoruz.
20 Kasım 1989'da Suriye Bakan Yardımcısı Ankara'ya geliyor, kendisiyle yapılan görüş
melerde bu taleplerimizi tekrarlıyoruz ve Suriye'deki soruşturmanın bitmek üzere olduğunu,
Suriye'deki soruşturmayı yürüten heyetin, Türkiye'ye de gelerek.burada inceleme yapacağını
ifade ediyorlar ve 5 Aralık 1989 günü, üç Suriye'li generalden oluşan bir heyet Türkiye'ye
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geliyor; kendilerine hem Ankara'da (Or-An'da) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü eğitim te
sislerinde bulunan uçağın enkazını gösteriyoruz, hem de Hatay'ın Altınözü İlçesine götürüp,
olay mahallinde inceleme yaptırıyoruz; 8 Aralık tarihinde de tekrar Suriye heyetiyle bir görüş
me yapıp, olay hakkında kendileriyle istişare ediyoruz. Bu üç generalden oluşan Suriye heyeti
nin başkanı, "Suriye Hükümetinin, pilotların hatalarından sorumlu olduğunu" belirtiyor; "taz
minat konusunda da önümüzdeki günlerde görüşmelerin yapılacağını" ifade ediyor. Bu ara
da, olaya neden olan 2 pilot ve 1 yer görevlisinin de Suriye'de tutuklanmış oldukları bize ifade
edildi.
Şimdi, bütün bunları, olayın vahametini azaltmak için söylemiyorum; ama, olayın yakın
takibimiz altında olduğunu ve olayı, önemiyle mütenasip biçimde izlediğimizi ifade ediyorum.
Elbette ki, makul süre içerisinde tatmin edici sonuçlara ulaşılmadığı takdirde, Türkiye olarak
gerekli her türlü tedbire tevessül edileceğini de burada bir defa daha ifade ediyorum.
Kıbrıs konusu sayın sözcüler tarafından ifade edildi ve hatta Kıbrıs Rum tarafının zaman
zaman Doğu Avrupa'daki gelişmelerden esinlenerek, Berlin'de Berlin duvarının yıkılması ör
neğinden hareket ederek, Kıbrıs'ta da sınırların ortadan kalkacağı konusundaki görüşlerine
atıf yapıldı.
Sayın milletvekilleri, evvela şunu ifade etmek isterim : Berlin duvarında yeni geçiş yerleri
açılmasıyla, Kıbrıs'taki yeşil hat arasında uzak yakın hiçbir ilişki mevcut değildir. Çünkü, as
lında Berlin'de olan, Doğu Avrupa'da olan, duvarların yıkılması değildir, sınırların ortadan
kalkması değildir. Avrupa haritası hâlâ olduğu gibi duruyor, sınırlar duruyor. Berlin'de olan
hadise, aralarına duvar çekilmiş, kırk seneden beri birbirinden ayrı yaşayan aynı halkın insan
larının aralarındaki düşmanlığın kalkmasıdır, bağnazlığın kalkmasıdır. Kıbrıs'taki durum bu
nun tam tersidir. Kıbrıs'ta iki ayrı halk vardır. Yani, aynı halk değil, bir Kıbrıs halkı değil. Bir
Kıbrıs Türk Halkı vardır, bir de Kıbrıs Rum Halkı vardır ve o yeşil hat 1963'te çekilirken, o
yeşil hattı çeken İngiliz general, Kıbrıs Türk Toplumunu, Kıbrıs Rum Toplumunun tecavüzün
den korumak için bu hattı çekmiştir. Eğer, aradan geçen zaman zarfında, Avrupa'da olduğu
gibi, düşmanlıklar ortadan kalksaydı, bağnazlıklar ortadan kalksaydı, bugüne kadar Kıbrıs'ta
yeşil hat diye bir şey kalmazdı; ama, maalesef, Kıbrız Rum tarafının tutumu, bugün hâlâ bu
hattın korunması zorunluluğunu göstermektedir.
Bakınız, Kıbrıs'ta bir müzakere süreci var; Ağustos 1989'da başlayan bir müzakere süreci.
İki tarafı var : Bir Kıbrıs Rum tarafı, bir Kıbrıs Türk tarafı. Bu müzakerelerin amacı, üzerinde,
parametrelerinde anlaşma olan bir ortak devlet kurmaktır. Yani, iki toplumun, çatısı altında
yaşayacakları bir ortak devletin, bir federal devletin esaslarını belirlemektir. Şimdi, iki ayrı halkın
temsilcileri, eşit statü altında ortak bir devlet kurabilmek için müzakere yürütürlerken, her iki
sinden de beklenen asgarî sorumluluk, bu doğrudan müzakerelerle bir sonuca ulaşılmasını en
gelleyecek hareketlerden kaçınılmasıdır, dürüstlüktür, samimî olmaktır.
Kıbrıs Rum tarafının bazı Batı ülkelerinde çok beğenilen, bize de, çok esnek ve çok güleç
yüzlü diye takdim edilen yeni liderinin, bu müzakere süreci içerisinde izlediği tutum ise, bun
dan tamamen farklıdır. Yani, Sayın Vasiliu, bir yanda Sayın Denktaş'la ortak bir devletin ku
ruluş müzakerelerini yürütürken, öbür tarafta, daha sonra o devletin çatısı altında beraber ya
şayacağı toplum aleyhine bir uluslararası kampanya yürütmektedir, bütün uluslararası kuru
luşlarda tek yanlı kararlar çıkarmak peşindedir; Türkiye'den başka bütün ülkelerce, Kıbrıs'ın
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tek meşru temsilcisi tanınmak imtiyazından yararlanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin
temsil edilmediği bütün uluslararası kuruluşlardan tek yanlı kararlar çıkarmak peşindedir, da
ha da kötüsü, Kıbrıs'ta yoğun bir silahlanma faaliyeti içerisindedir.
Sayın milletvekilleri, Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs'ta yürüttüğü silahlanma faaliyetleri,
eğer Kıbrıs'ın tamamını ele geçirmeye yönelikse, bu ölçüde kesif bir silahlanma faaliyeti gerek
sizdir; ama, eğer böyle bir durum zuhurunda, yani Kıbrıs'ın kuzeyine yapılacak yeni bir teca
vüz zuhurunda, Türkiye'nin, kendisine tanınan hakları kullanarak, yeniden duruma müdaha
le etmesini önlemeye matufsa, o zaman da yetersizdir. Onun için, bu silahlanma faaliyetlerinin
mantığını anlamak ve daha da önemlisi, bunu, bu müzakere süreciyle bağdaştırmak mümkün
değildir.
Biz, Kıbrıs Rum yönetiminin, gerek uluslararası platformda yürüttüğü propaganda faali
yetleriyle, gerekse Ada'da yürüttüğü aşırı silahlanma faaliyetleriyle, bu müzakere sürecinin ge
leceği konusunda iyimser olabifme imkânından mahrum olduğumuzu, sürekli olarak, muha
taplarımıza ifade ediyoruz.
Sayın Denktaş'ın, toplumlararası müzakerelerin devam edebilmesi için, Kıbrıs Rum yöne
timi lideriyle üzerinde görüşmeyi arzuladığı ortak deklerasyonda yer alan hususların, bu mü
zakere sürecinin olumlu sonuçlanması için büyük önem taşıdığı görüşündeyiz.
Kıbrıs konusunda, sonuç olarak, altını çizerek ifade etmek istediğim husus şudur : Kıb
rıs'ta bir çözüm, ancak iki toplum arasında yürütülecek doğrudan müzakerelerle mümkün
dür. Bu çözüm ancak iki tarafın da rıza göstereceği, kabul edebileceği bir çözüm olacaktır.
Binaenaleyh, meselenin Kıbrıs'ın dışında, üçüncü ülkeler nezdinde ve o ülkelerin Kıbrıs Türktarafına veya Türkiye'ye yapabilecekleri baskılara bağlı olarak sonuçlanacağını ummak ger
çekçi bir tutum olamaz; eğer gerçekçi olsaydı, şimdiye kadar Kıbrıs meselesi çözülmüş olurdu.
Kıbrıs'ta müzakereler 1968'den beri, yani 22 senedir sürüyor. 22 sene boyunca yapılan hatalar
dan Kıbrıs Rum tarafının ders çıkarmamış olması, Kıbrıs'ta bugün içine düşülen güçlüklerin
en temel sebebidir.
Sayın Başkan ne kadar sürem kaldı acaba?
BAŞKAN — 10 dakikanız kaldı efendim.
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, geriye kalan
10 dakikamı, aslında, Doğu Avrupa'da yaşanmakta olan hızlı gelişmelere ve bu gelişmelerin
Türkiye üzerindeki etkileri konusuna ayırmak isterdim; ama, bu gelişmeler o kadar genişkapsamlı ve o kadar hızlıdır ki, 10 dakikaya sığdırılması mümkün değildir. O kadar hızlıdır ki...
Bakınız, sabahleyin biz bu müzakerelere başladığımız zaman Romanya'da Çavuşesku rejimi
vardı; fakat şu anda Çavuşesku gitmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) Yani, bir gün zarfında,
bir ülkenin kaderi değişmiştir.
Şimdi, Doğu Avrupa'da yaşanan değişim sürecini ve bu değişim sürecinden bizim, kendi
miz için çıkarabileceğimiz sonuçları, almamız gereken tedbirleri, izlememiz gereken politikala
rı; aslında bu bütçe görüşmesinin dar sınırları içinde değil, belki daha genel ve özel görüşme
nin imkânları içinde değerlendirmemiz gerekir.
Bir hususa burada kısaca cevap vermek istiyorum; Türkiye'nin, Doğu Avrupa'daki geliş
meleri yeterince yakından izlemediği iddiası doğru değildir. Hatta diyebilirim ki, bu değişme
leri en yakından izleyen ülkelerden birisi biziz.
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Geçtiğimiz hafta, bu demokratik reformları belli bir düzeye eriştirmiş ve ekonomik biryapısal değişimi amaçlayan iki Doğu Avrupa ülkesine (Polonya ve Macaristan'a) Batı ülkelerinin
yapacakları yardımın belirlendiği ve koordinasyonunun görüşüldüğü bir toplantıya katıldım.
Macaristan ve Polonya'ya ekonomik yardım sağlayan 24 ülkenin içinde bir tanesi de biziz. (ANAP
sıralarından alkışlar) Biz, bu ülkelere sağlanan ekonomik yardımın her kalemine katılan, en
der ülkelerden biriyiz. (ANAP sıralarından alkışlar) Polonya'ya 1 milyon dolarlık gıda yardı
mı taahhüt ettik; yine Polonya'ya 750 bin dolarlık ve 2 milyar zılotilik malî hibe yardımı taah
hüt ettik. Macaristan'a 250 bin dolarlık hibe yardımı taahhüt ettik.
Daha çok işletme ve ekonomi dallarında olmak üzere, Türk üniversitelerinde toplam 153
adet burs imkânı sağladık.
Her iki ülkeye de 100'er milyon dolarlık ihracat kredisi sağladık.
Nihayet, Doğu Avrupa'ya yönelik olarak kurulacak Avrupa Yatırım ve Kalkınma Banka
sının da kurucu ortağı olmayı taahhüt ettik.
Yani, Türkiye'nin ekonomik açıdan bu ülkelerdeki gelişmeleri izlemede yeterince aktif ol
madığı doğru değildir, önümüzdeki ay başında işadamlarımızın da dahil olacakları bir ekono
mik heyeti bu iki ülkeye göndereceğiz.
Sovyetler Birliği ile ilişkilerimiz, burada sayın muhalefe' sözcülerinin de teslim ettikleri
gibi son derece tatminkâr bir düzeyde gelişmektedir. Sene sonu itibariyle dış ticaret rakamı
mız, zannediyorum 1 milyar 100 milyon dolara ulaşabilecektir. Sovyetler Birliğine daha önce
tanıdığımız 350 milyon dolarlık krediye ilaveten, müteahhitlerimizin yararlanacakları 300 mil
yon dolarlık bir kredi daha sağlamayı planlıyoruz. Doğalgaz anlaşmasının ikili ticaretimize
önemli ölçüde ivme kazandırdığı bir gerçektir; ama bu anlaşmanın daha çok işlerlik kazanaca
ğı dönem, önümüzdeki dönem olacaktır. Onun için, iki üç sene içerisinde Türkiye ile Sovyetler
Birliği arasındaki dış ticaretin 4 milyar dolara varabileceğine ilişkin tahminler ütopik değildir
ve Sovyetler Birliğinin, Türkiye'nin bir numaralı ticarî partneri olma ihtimali düşük değildir.
Son olarak, Bulgaristan ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Plan ve Bütçe Komisyo
nunda da ifade ettim, Bulgaristan, şu anda çok önemli bir süreç yaşamaktadır. Bulgaristan'da
yeni bir yönetim işbaşına gelmiştir. Toplum hayatının bütün kesimlerini kapsayacak çok önemli
bir değişim süreci yaşanmaktadır. Bulgaristan ile ilişkilerimizin 1985 yılından beri devamlı ge
rileyen bir seyir izlediği doğrudur. Bugün ilişkilerimiz hâlâ en düşük düzeyde seyretmektedir.
Bunun sebebi tektir; Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza eski yönetimin reva gördüğü in
sanlık dışı muameledir. Bulgaristan'da asimilasyon politikası 1984'te başlamamıştır; 1984'te,
ta 1950'Ierde başlayan asimilasyon politikasının son halkası tamamlanmaya çalışılmıştır. "Tür
kiye'nin 1984'te isim değiştirme kampanyasının yürürlüğe sokulması suretiyle bu asimilasyo
nun sonuçlandırılmasına yönelik politika karşısında yeterince aktif tepki göstermediği" iddia
sı, doğru değildir; bunun insafla bağdaşması mümkün değildir. Türkiye, 1985 yılından beri
dünyanın hiçbir uluslararası forumunun bu meseleyi göz ardı etmesine imkân vermeyecek şe
kilde yoğun bir uluslararası kampanya yürütmüştür. Türkiye, 1985'ten beri bütün ikili siyasî
ilişkilerinde, bütün uluslararası forumlarda bu davanın takipçisi olmuştur. Eğer Türkiye, 1985'ten
beri bu meseleyi bu kadar yoğun biçimde uluslararası forumlara taşımasaydı, hem Batılı ülke
ler, hem de tslam ülkeleri nezdinde bu meselenin takipçisi olmasaydı, bugün, Bulgaristan'da
Türk azınlık diye bir varlık olmazdı. Ama, eğer zamanında, bu asimilasyonun diğer tedbirleri
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uygulandığı zaman, Türkiye yeterince aktif davranmış olsaydı, belki 1984 yılında Bulgaristan
bu son kampanyaya cesaret edemeyecekti.
Sayın milletvekilleri, asimilasyonun başarısızlığa uğramasının belli başlı 4 sebebi vardır.
Birincisi, asimilasyon politikasının tamamlanmasından sonra Bulgarların hesap edemedikleri
bir unsur, Sovyetler Birliğinde Gorbaçov yönetiminin iktidara gelmesidir. Çünkü, onun bera
berinde getirdiği perestroika ve glasnost rüzgârları bütün Doğu Avrupa'yı olduğu gibi, elbette
ki Bulgaristan'ı da etkilemiştir. Ama, kabul ediniz ki -nitekim Sovyetler Birliği yönetimi dahi
reddetmemektedir- ne perestroikada ne de glasnostta etnik azınlıklara baskı uygulanması, on
ların asimile edilmesi diye bir husus yoktur. Nitekim, biz bu meseleyi Paris'teki AGİK İnsanî
Boyut Toplantısına götürdüğümüz zaman, ne Sovyetler Birliği ne de Bulgaristan'ın diğer müt
tefikleri, bu konuda Bulgaristan'ı savunmaya cesaret edememişlerdir.
Asimilasyon politikasını başarısızlığa sürükleyen ikinci önemli sebep şudur : 1985 yılın
dan sonra Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı sürecinin (AGİK sürecinin) birdenbire kap
sam ve sürat kazanmış olmasıdır. Bu tarihten beri, özellikle bu sene başında Viyana'da imzala
nan kapanış belgesinden beri, artık bu sürece dahil ülkelerin -35 Avrupa ülkesi- insan hakları
nı kendi iç meseleleri olarak ileri sürmeye hakları yoktur. Herhangi bir ülkedeki bir insan hak
kı ihlali, o sürece dahil -ilgili olsun veya olmasın- başka herhangi bir ülke tarafından takip
edilebilmektedir.
Nitekim, 15 kadar ülke, Bulgaristan'daki Türk azınlığına karşı uygulanan baskı politikası
konusunda, Bulgaristan'a karşı bu sürecin mekanizmalarını harekete geçirmişlerdir, bir anlamda
ondan hesap sormuşlardır.
Üçüncü önemli faktör, Bulgaristan'daki Türk azınlığının bu asimilasyon politikası karşı
sında ezilmek bir yana, bilinçlenmiş olmasıdır. Bulgaristan'da bir azınlık bilincinin, bu baskı
karşısında harekete geçmesi ve Bulgaristan'ı büyük bir istikrarsızlığa sürüklemiş olmasıdır.
Müsaadenizle, dördüncü sebep olarak, Bulgaristan'ın beklentilerinin tam tersine veyahut
da Bulgaristan'ın, daha önceki yönetimlerle olan tecrübelerinden farklı olarak, Türk Hükü
metinin bu meselenin üstüne gitmiş olmasını gösterebiliriz. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, eğer biz her türlü çifte standardı, hertürlü isteksizliği ve gönülsüzlü
ğü göze alarak, bu meseleyi, ilgili olsun olmasın, bütün forumlara taşımayıp, yurt içindeki bü
tün ilgili makamlarımızın katıldığı bir koordinasyon çalışmasını olabildiğince etkin biçimde
yürütmeseydık ne bugün Bulgaristan'da Türk varlığı vardı, ne Bulgaristan'da böyle bir mesele
vardı. Bugüne kadar o asimilasyon politikasının başarıya ulaşmasını engelleyen bütün bu söy
lediğim faktörleri biz harekete geçirdik. Yani, biz meseleyi kovalamasaydık ne Batı âlemi, ne
Doğu âlemi, ne İslam âlemi, bu meselede Bulgaristan'ın karşısına dikilmezlerdi; eğer, biz ko
valamasaydık, o ulusal azınlık, direnme gücünü kendisinde bulamazdı.
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Lider kadrosunu tasfiye ettiniz...
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu, lütfen bitiriniz.
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Hay hay efendim, tamam
lıyorum.
Meseleye bir de şöyle bakınız : Sadece iç politika gözüyle değil, bir başka gözlükle bakı
nız. O gözlükle baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Eski yönetimle bir ölüm kalım mücadele
si yapıyorsunuz. Eski yönetim dediğim zaman, bir tek adamı kastediyorum, o da Jivkov'dur.
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Bu adamın arkasında kamuoyu yoktur; bu adamın arkasında hesap vereceği meclis yoktur;
bu adamı denetleyecek hiç kimse yoktur; ülkenin tek hâkimidir, onunla satranç oynuyorsunuz.
siz demokratik bir ülkesiniz; sizin muhalefetiniz var, sizin basınınız var, siz, kamuoyunuza her
gün hesap vermek zorundasınız. Ama, oynadığınız satrançta, bu adam, kural tanımıyor; onun
filleri düz gidebiliyor, piyonları çapraz gidebiliyor.
Bütün bunlara karşı, her şeyi en optimal şekilde yaptığımızı söylemiyorum; hata yaptığı
mız da olmuştur; zamansız tepki gösterdiğimiz de olmuştur. Ama, müsaade edin, bugün Bul
garistan'ın başında Jivkov var gibi bu meseleye bakamazsınız; bakarsanız komik olursunuz.
Bulgaristan'a bugün yeni bir yönetim geldi. O yeni yönetim, eski yönetimin bu ayıbını üstlen
mek niyetinde değildir. Ben Kuveyt'te görüştüm; o zaman Jivkov vardı, onun Başbakan Yar
dımcısıyla görüştüm. Orada yeterince kuvvetli değil; ama iyimser işaretler aldım.
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Sen devletsin devlet...
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Devamla) — O iyimser işaretlere güvendi
ğim içindir ki, bu teması devam ettirmeye karar verdik. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri,
alkışlar)
Şimdi önümüzde yeni bir buluşmamız var. O buluşmanın ertesinde, tekrar gelip, size bilgi
vereceğim.
Yeni Bulgar yönetimine, bu kürsüden şunu iletmek istiyorum : Biz, Bulgar yönetimine bu
meseleyi, eski Bulgar yönetiminin sebep olduğu, ama yeni yönetiminin paylaşmak istemediği
ni umduğumuz bu meseleyi çözmesi için, her türlü anlayışı ve sabrı göstermeye hazırız. (ANAP
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bulgaristan'ın ne kadar köklü, ne kadar büyük bir deği
şimden geçtiğinin bilincindeyiz. Bulgaristan, bizim yine iyi ilişkilerimizi canlandırmak istedi
ğimiz bir yakın komşumuzdur; biz, Bulgaristan'la dost olmak istiyoruz. Bu meselenin önün
deki tek pürüz, Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlığının sorunudur. O pürüz oldukça, Bulga
ristan'la olan ilişkilerimizi düzeltmemiz mümkün değildir. Biz, bu meselenin bugünden yarına
çözümlenmesinde bazı güçlükler olduğunun da bilincindeyiz. Bazı yasal değişiklikleri gerçek
leştirmeleri gerektiğini biliyoruz. Bunun için de beklemeye hazırız; ama, bunun için, bize, ocak
ayında yapacağımız buluşmada, bu beklememizi haklı kılacak, bu sabrımızı haklı kılacak ye
terince kuvvetli mesajları vermemiz lazımdır. Aksi takdirde, bugünkü düzeyinde kalırsa, Bul
garistan'la ikili ilişkilerimizin gelişmesi mümkün değildir ve bu durum, her iki ülkenin de ka
zancına değil, zararına olacaktır.
Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Aleyhinde, Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı; buyurun.
HİLMİ ZlYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Dışişleri Bakanlı
ğımızın bütçesi üzerinde aleyhte konuşmak üzere söz almıştım. Sayın Bakan konuştukça da,
daha değişik, daha sert eleştiriler yapmaya niyetlenmiştim; ama, konuşmasının sonunda, "Çok
hızlı gelişmeler dünyada bir günde neleri değiştiriyor ve bu konuları böyle dar bir sürede değil,
daha geniş sürelerde görüşmek istiyorum" demiş, hatalarının da olduğunu kabul etmiştir. As
lında, iki yıldan bu yana, Sayın Bakana, SHP Grubundan milletvekillerinin, Türk dış politika
sının bilgilendirmek kabilinden gündem dışı konuşmalarla değil, yılda bir kere bütçe görüşme
leri sırasında değil, mutlaka bir özel gündemle konuşulması, bütün üyelerin de görüşlerini açık
layabilmeleri hakkında birçok talebimiz olmuştur. Bütçe görüşmeleri sırasında, Sayın Baka— 520 —
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kamn, daha geniş sürede görüşme isteğini, bu talebimize uzatılmış bir el olarak görüyor ve
o toplantıda yapacağım konuşma nedeniyle, şimdi söyleyeceklerimin bir kısmını erteliyorum.
Sayın Bakanın, hazırlattığı; fakat, konuşması esnasında okumadığı kitapçıkta gördüğüm
bir şey var. Burada, Türkiye'nin dış politika sorunları bugün gündemde çokça konuşulan sorunlarmış gibi ele alınıyor. Aslında, dış politika konusunda geçmişteki hataları açıkça ortaya
koyması, bir de ufuk çizmesi gerekir. Kıbrıs konusunda çokça söyleniyor; herkes söylese haklı
dır; ama, bir şeyi söyleyemiyoruz, bunu da söylemek zorundayız. 1974 Barış Harekâtı, 1963
kanlı noelinden sonra gündeme gelmiştir. 1974'ten 1989 yılı sonuna geldik, hâlâ çözüm yoktur.
Kıymetli arkadaşlarım, bu konuda gördüğüm en önemli sıkıntımız, zaferi kazananın, ba
rışa imza atmaması olmuştur. Türkiye, 1974 Barış Harekâtı sonrasında, dış politika sorunları
nı, iç politika malzemesi haline getirmeye yönelmeseydi -bazı konularda çok samimî ve açık
konuşmak zorundayız- 1974 Harekâtından sonra bu konuyu kazanan o günün yetkilileri, o
günün zaferini kazananlar bunun barışının altına imza atsalardı, bu konu bu kadar uzamazdı.
Şimdi, aradan onbeş yıldan fazla bir süre geçmiş... Bütün sıkıntılara rağmen, Türkiye Büyük
Millet Meclisinde bu konu enine boyuna tartışılmalı, artık daha fazla uzaması önlenmelidir.
Kıymetli arkadaşlarım, yalnız Kıbrıs konusu değil, dünya, yepyeni bir yapılanmaya giri
yor; ama bizim Boğazlar gibi ve güneydoğuda, hatta hatta Türkiye'nin çepeçevre etrafında bu
lunan komşularıyla çok eskiden gelen sorunları vardır. Bunlardan bir tanesi hariç, diğer bütün
komşu ülkeler, mirasçısı olduğumuz Osmanlı toprakları üzerinde kurulmuş yeni devletlerdir.
Onlarla tarihin çok eski döneminden bugüne intikal eden sıkıntılarımız vardır,ve uzunca bir
süre, komşu devletlerden bir tanesiyle aynı ittifak içerisinde, diğerleriyle de ittifak içerisinde
olmamamıza rağmen, hem aynı ittifak içerisinde olduğumuzla, hem de olmadıklarımızla sı
kıntılarımız süregelmiştir. Kıymetli arkadaşlarım, şimdi, o sıkıntılar, ittifak içerisinde, disiplin
anlayışının sürdüğü dönemlerde devam ediyordu. İttifakın en üst noktalarında olanlar, ittifak
disipliniyle belki sorunları azaltıyorlardı, dünya yumuşamaya giderken, yeni dengeler oluşur
ken, beni en çok korkutan ittifak içerisindeki disiplinlerin kalkmasıyla, komşu ülkelerle, Tür
kiye'nin daha büyük sıkıntılara düşme noktasına gelebileceğidir. Bakınız, AKKUM görüşme
lerinde de dile getirildiği gibi, Türkiye, Mersin - Gözne hattından başlayarak Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinde indirim kapsamı dışında tutuluyor. Herhalde bunun çok daha geniş bir an
lam taşıması gerekir; çünkü, o hattın berisinde dünya petrol rezervlerinin yüzde 70 halen mev
cuttur. Irak - tran harbinden sonra OPEC, süper OPEC olma noktasına doğru gidiyor. 1990'îı
yıllarda, bir üçüncü petrol şokuyla karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye, Mersin • Gözne'den baş
layarak güneydoğusunu kapsam dışında tutmakla, burada açıklanmadı, ama, belki de biline
rek, Türkiye'ye belki de farkında olmadan, Ortadoğu için yeni bir karakol olma görevi yüklen
mektedir. Dünyada yeni dengeler oluşurken, bu gerçeğin ve Türk dış politikasının Meclisimiz
de ve bu kürsüde çok iyi tartışılması ve geleceğin de bizlerden neler beklediğini bilmemiz lazımdır.
Kıymetli arkadaşlarım, iki süper güç bugüne kadar üç adada bir araya gelerek toplanmış
ve görüşmüşlerdir. Bir tanesi Yalta Adaşıdır; Yalta'daki toplantının arkasında Anadolu top
raklarının hangi sıkıntılara itildiğini İkinci Dünya Harbi sonunda hatırlıyoruz. Bir diğeri, Kü
ba'dır; Küba'daki olaylardan sonra iki süperin karşılıklı pazarlığı ile, Türkiye'nin ne olduğu
hâlâ hafızalardadır. Üçüncü olarak da Malta Adasında bir toplantı yapıldı. Sayın Bakan, büt
çe görüşmesi içinde de olsa, Yüce Meclise, Malta'daki toplantıdan sonra, gerek Amerika Birle
şik Devletleri Başkanının ve gerekse NATO ülkelerinin kendi arasında yaptığı değerlendirmeyi hiç
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olmazsa satırbaşlarıyla söylemeliydi. Bunlar söylenmemiştir; bunlar söylenmediği içindir ki,
bazı sıkıntılar, tabiî burada, belki de dış politikamızın usulüne, adabına uygun olmayan bir
dille konuşuluyor. Ama, söylenmesi gerekir.
AT'ye girişimizle ilgili son komisyon raporunda üzüldüğümüz bir nokta var; bu raporun
Yunanistan ve Kıbrıs konusuna bağlantı yapması.
Siz de söylediniz Sayın Bakan.
İkinci sıkıntı verici nokta, kalkınmışlık ve kültür yönünden geri kaldığımız iddialarıdır.
Yunanistan ve Kıbrıs konusunda ben de sizler gibi düşünüyorum. AT, Yunanistan'ı içerisi
ne alırken bu notu koymuştur. Ama, kalkınmışlık ve kültür yönünden bizi geri kalmış göster
meleri, özellikle kültürümüz yönünden aşılamayacak bir sıkıntı taşır. Kültürün bir bölümü de
dindir. Bu raporu hazırlayanlar, eğer en son kararda din konusunu gündeme getireceklerse ve
Türkiye için de böyle bir konunun tartışılması mümkün olamayacaksa, bugünden yarına ted
birlerimizi almak zorundayız.
Unutmayınız ki, Yunanistan'ın AT'ye kabul edilişiyle, Türkiye, elindeki büyük kozları kay
betmiştir. Bunları bu Mecliste tartışmalıyız. Kıbrıs Barış Harekâtının arkasından konulmuş bir
notamı, hiç irdelemeden, "Bir Amerikalı generalin garantisi altında kaldırdım" diyen Türki
ye, bugün Yunanistan'la ve AT ile büyük bir pazarlık şansını kaybetmiştir.
Yıllarca düşmanlık duygularını taşıyan bir toplumun liderleri, şimdi, bir tek aleyhte oyun
bile bizim AT'ye girmemizi engelleyeceğini bilmektedir.
Ege'de 12 mil sorunu vardır. Bir gece ansızın 12 mil sorunu da gündeme gelebilir; geldi
ğinde, neler yapabileceğimizin bugünlerde tekrar tekrar söylenmesi lazım.
Akdeniz'de yaptığımız bir askerî tatbikatta, Mersin Limanının kullanılmasından dolayı,
aynı ittifak içindeki komşumuzun duyduğu sıkıntıyı biliyorsunuz.
Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım, aslında Sayın Bakanın çok güzel bir sözünü Komis
yonda tekrar ettim; ama, burada sizlerin önünde de tekrar etmeden geçemeyeceğim.
Bakınız, 18 Nisan 1988 günü Sayın Bakan ne diyor : "Dış politikanın bir ikinci özelliği
de gerçekçi olmayı gerektirmesidir. Dış politikada birtakım abartmalı sözlere ve birtakım reto
riklere yer yoktur. Yani, ihtilaflı olduğumuz kimseleri yaprak gibi titretmek, onların kafasına
gök kubbeyi geçirmek, dış politikada uygulama olamaz. Bunlar sadece iç politika kaygılarıyla
söylenmiş olan, aslında dış politikaya gerek yoktur. Dış politikayla netice alamadığınız zaman
ancak bu tedbirlere başvurabilirsiniz."
Virgülüne kadar katılıyorum, katıldığımı da söyledim; ama, Türk dış politikasıyla ilgili
-Sayın Bakanın da belirttiği şekliyle- afakî davranışlar olmuştur. Bu sözlerle o davranışları bir
leştirdiğimizde, o sözlerin söylendiği günlerde -en azından insafsızlık yapmak istemiyorum- Tür
kiye'de bir dış politikanın olmadığı anlamını çıkarıyorum.
tşte kıymetli arkadaşlarım, belki heyecanlı olabiliriz, bazı konuları gündeme getirmekte
belki sizlere uygun olmayan bir zaman mefhumu olabilir; ama, şunu unutmayınız : "Yurtta
sulh, cihanda sulh" Türk dış politikasının ve dünya sulbünün temel anahtarıdır. Bunu da en
iyi uygulayan biziz.
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Şimdi, 1936 - 1937, Hatay'ın Türkiye topraklarına katılımından sonraki...
BAŞKAN — Sayın Postacı, süreniz doldu; lütfen bitiriniz.
HİLMt ZÎYA POSTACI (Devamla) — Sayın Başkanım, teşekkür ederim.
1937'den sonra, Türkiye'de dış politika konusunda yeterli olduğumuzu iddia etmek biraz güç.
Cumhuriyetin kuruluş yılında, o sıkıntılı günlerde dünya büyük bunalımlar geçirirken dış
politikamızın parlaklığı -üzülerek söylemek gerekirse- son 50 yılda bu kadar net görünmüyor.
Bir milletvekili olarak, hiçbir siyasî hesaba katılmadan, Türkiye'de dış politikayı, kendi
politikalarımız kadar, evimiz içindeki dürüstlüğümüz kadar bu çatı altında görüşme adabını
sağlayamazsak, bundan sonra da sıkıntıların azalma yerine, büyüyeceğini düşünüyorum. Dün
yada, bir günde çok şeylerin değiştiği bir ortamdan geçiyoruz. Sayın Bakandan ve milletvekili
arkadaşlarımdan bu konuda gerekli yakınlığı görmek istiyorum.
Bu duygularla, saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Postacı.
Efendim, soru soracakları tespit ediyoruz.
Sayın Kırlı'nın yazılı soru talebi vardır.
Sözlü olarak soru sormak isteyen?..
Sayın Talay, Sayın Kangal.
Başka?.. Yok.
Soru soracakların tespiti bitmiştir.
Buyurun Sayın Talay.
M. tSTEMÎHAN TALAY (tçel) — Sayın Başkan, Sayın Bakana, öncelikle, yaptığı açıkla
malar nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum.
Bir konuda, özellikle Panama'da iki günden beri Amerika'nın bir müdahale durumunda
olduğunu bildiğimiz halde, Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin genel düşüncesi nedir, bu ko
nuya nasıl bakmaktadır; bu hususta şu ana kadar bir açıklama yapmamasını çok ilginç buldu
ğumu ifade etmek istiyorum ve bu konuda, Sayın Bakanın açıklayıcı bilgiler vermesinden mut
lu olacağımızı ifade etmek istiyorum.
İkinci sorum : Sayın Bakan, Bulgaristan'daki Türk azınlık üzerindeki asimilasyon politi
kaları uygulandıktan sonra bu azınlıkta bir direnme gücünün ortaya çıktığını belirttiler ve da
ha sonra da, Gorbaçov'la beraber, bir glastnost rüzgârının er geç bu ülke üzerinde de esebile
ceğini ve eseceğini tahmin ettiklerini söylediler. Bu iki unsuru dikkate aldığımız takdirde, Türk
iye'ye, Bulgaristan'daki soydaşlarımıza, hiçbir anlaşmaya bağlı olmadan sınırları açıp, bunları
hiçbir güvenceye dayandırmadan yurdumuza almamızın bir yanlışlık olduğuna, acaba Sayın
Bakan şu anda kanaat getirmekte midir? Hele bu gelen kişilerin (325 bin kişinin), 90 bininin
geri döndüğü, ülkede kalanların da büyük zorluklar içinde yaşadığı, Türk ekonomisine büyük
sorunlar yarattığı ve aynca, Bulgaristan'daki Türk gücünü azaltıcı etki yaptığı dikkate alındı
ğında, bu kararın, bu gelişmeler sonucunda, yanlış olduğunu Sayın Bakan kabul ediyorlar mı?
Üçüncü sorum : Sayın Bakanın, Viyana'da strateji oluşturma toplantıları yapıldığı sıra
da, Türkiye'de Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı, mevcut gelişmelerden
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Türkiye'nin bir avantaj elde edemeyeceği, mevcut stratejik durum nedeniyle dünyadaki yumu
şamanın Türkiye'ye etkisinin olamayacağına ilişkin beyanlarda bulundular. Acaba, Sayın Ba
kan da, aynı görüş ve duyguları benimsiyor mu?
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Bakan, soruların hepsine birden mi cevap vereceksiniz, yoksa teker teker mi?..
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) — Müsaade ederseniz, kısaca cevap
yereceğim.
Panama'daki gelişmeleri yakından izliyoruz. Aslında, Panama'da bugün karmaşık bir du
rum sözkonusudur. Amerikalı müttefiklerimiz de bize, bu konuda, sürekli bilgi vermektedir.
Şu anda, bir değerlendirme yapmak için bütün unsurların mevcut olduğuna inanmıyoruz. Ümi
dimiz, bu olayın uluslararası yumuşama sürecini olumsuz etkilemeyeceğidir.
İkinci soruya ilişkin olarak şunu söylemek istiyorum : Konuşmamda da ifade ettim; Bul
garistan konusunda izlediğimiz politikanın, sonuçları ve hedefleri itibariyle doğru olduğuna
inanıyorum; ancak, aynı sonucun belki daha düşük maliyetle elde edilebileceği konusunda ba
zı düşünceler olabilir, bunlar tartışmaya açıktır; ama, genel hedefi ve vardığı sonuç itibariyle
isabetli olduğunu kanıtlamış bir politika olduğuna inanıyorum.
Üçüncü olarak : Sayın Genelkurmay Başkanının görüşlerini değerlendirmek bana düş
mez; ama, isterseniz kendi görüşümü ifade edebilirim. Türkiye'nin AKKUM sürecine katılan
23 ülke içerisinde, özel konumu sebebiyle, ordusunun modernizasyon ihtiyacı sebebiyle, bu sü
rece taraf olmayan ülkelerle ortak sınırları bulunması nedeniyle, çok kısa vadede, silahsızlan
ma veya olası bir silah indirimi anlaşmasından yeterince fayda sağlayamayacağına inanıyorum.
Bu konudaki görüşlere katılıyorum; ancak, olayların temposu karşısında, daha uzun vadeli
projeksiyonlar yapmanın, görüş bildirmenin şu anda fazla bir değer ifade etmeyeceğine ina
nıyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Buyurun Sayın Kangal.
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın Panama konusunda verdiği
cevaptan, Amerika'nın bu konudaki davranışı ile ilgili verdiği bu cevaptan tatmin olmadığımı
söylemek istiyorum.
Konunun, Avrupa Topluluğu Komisyonunun Türkiye'nin üyeliği ile ilgili olarak aldığı ka
rar konusunda Sayın Cumhurbaşkanı, aynen, "Komisyon.hazırladığı raporunda, Türkiye Av
rupa ülkesi değildir diye karar vermedi; Türkiye'nin Avrupalılığı son kararla tescil edilmiştir.
Bu karar, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna üye olabileceğini tescil ediyor" diyor. Hatta, Al
man Müsteşarının demecini de buna tanık gösteriyor.
Şimdi, Sayın Bakan bu görüşe katılıyor mu? Eğer katılıyorsa, 8 Ağustos 1949 tarihinde
Türkiye Yunanistan ile birlikte Avrupa Konseyine üye olmuştu. O tarihten bugüne kadar, Tür
kiye'nin Avrupa ülkesi olduğu konusunda bir kuşkunuz mu var?
İkinci sorum, Avrupa Ekonomik Topluluğu (bugünkü ismi AT) ile Türkiye arasındaki or
taklık anlaşması 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanmıştı. Acaba, o tarihten bugüne kadar, Türki
ye'nin Avrupa ülkesi olduğu konusunda kuşkusu mu var ki Sayın Cumhurbaşkanının, böyle
bir konuyu dile getirdi?
— 524 —

T.B.M.M.

B : 54

22 . 12 . 1989

O :2

Üçüncü sorum, zaman zaman Avrupa Topluluğuna bir alternatif olarak bazı görüşler or
taya atılıyor. Bunlardan birisi, Türkiye'nin tslam Ortak Pazarı üyesi olması. Diğer bir görüş,
Türkiye'nin Amerika ve Kanada ile müşterek bir ekonomik güç oluşturup, Avrupa ve Ortado
ğu arasında ekonomik bir güç oluşturması, diğer bir görüş de; Türkiye'nin Uzakdoğu ülkeleri,
özellikle Japonya ve Güney Kore ile ekonomik güç oluşturması salık veriliyor. Sayın Bakan
bu konuda ne düşünüyor?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Bakan, isterseniz şimdi cevap verebilirsiniz, isterseniz yazılı cevap vermek hakkınız
da var. Nasıl tercih ederseniz?
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) — Müsaade ederseniz, çok kısa cevap
vereceğim.
Gerek tam üyelik müracaatımızın Konsey tarafından Komisyona havale edilmesi, gerekse
Komisyonun tam üyelik müracaatımızla ilgili görüşün açıkça ifadesini bulan hususlar, Türki
ye'nin bir Avrupa ülkesi olduğunun teyidi mahiyetindedir. Bunun aksi zaten düşünülemezdi;
sizin de ifade ettiğiniz gibi, 1963 antlaşmasına aykırı bir tutum teşkil ederdi. Bunun için, bu
ifadeyi ben, Türkiye'nin Avrupalılığının teyidi olarak yorumluyorum.
İkinci sorunuz daha çok spekülatif mahiyettedir. Müsaade ederseniz, buna cevap olarak
sadece şunu ifade etmek isterim. Türkiye Avrupa Topluluğuna tam üye olmaktan, Avrupa Top
luluğu ile ilişkilerini geliştirmekten yararlar uman ve yarar sağlayabilecek durumda olan; ama,
tek alternatifi de Avrupa Topluluğu olmayan bir ülkedir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Kırlı'nın yazılı sorusu var. Sayın Kırlı burada mı?.. Burada.
Sorunuzu okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Bütçenin görüşülmesi nedeniyle aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı tarafından
yanıtlanmasını diliyorum.
önder Kırlı
Balıkesir
1. Dışişlerince yapılan çeşitli alımlar nedeniyle yolsuzluklar yapıldığı konusundaki iddi
alar üzerinde eski Başbakan Sayın özat'ın "Ercan suçsuzdur" açık beyan ve korumasına rağ
men, kurulan türlü, çeşitli ön soruşturma ve soruşturma kurullarının raporları sonucu, arala
rında Millî Savunma eski Bakanı Ankara Milletvekili Ercan Vuralhan'ın da bulunduğu sanık
lar hakkında Memurin Muhakematı Yasası uyarınca, Dışişleri Bakanı tarafından ceza yargıla
masına esas olmak üzere resmen soruşturma açılmıştı.
Yasaya göre, sorgu yargıcı sıfatıyla hareket eden soruşturma kurulunun, Ercan Vuralhan'
ın dokunulmazlığının kaldırılması konusundaki talebi ise, Bakanlıkça eski Başbakan Sayın özal'a
iletilmiş; ancak, tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına şevki yerine, talebe iliş
kin rapor, belge ve bilgiler, yasaya, usule ve Meclis teamüllerine aykırı olarak ve bu konuda
başbakanların bir yasal hak ve yetkileri olmadığı halde kendilerince incelenmek üzere istenmişti.
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a) Bu istek yerine getirilmiş, anılan soruşturma rapor ve dayanakları Başbakanlığa gön
derilmiş midir? Gönderilmiş ise, hangi tarihte bu işlem yerine getirilmiştir? Gönderilmemişse,
bu konuda ne düşünülmektedir?
b) Hukukumuza göre, ele geçmeyen, bulunmayan ya da dokunulmazlık zırhına büründüğü için hakkında soruşturma yürütülemeyen sanıklara ait suçlama ayrılarak, diğer sanıklar
hakkında normal prosedür yürür. Hakkında soruşturma açılanlardan Ercan Vuralhan'ın mil
letvekili olması sonucu, dokunulmazlığı kaldırılmadığına ve şahsından kaynaklanan "Nev'i
şahsına münhasır özel bir statüye tabi tutulduğu" ortada bulunduğuna göre, adı geçenin dos
yası ayrılarak, diğer suçlananlar (sanıklar) hakkında düzenlenen fezleke Bakanlığınıza veril
miş midir? Verilmişse, yasa gereği, hangi tarihte Danıştaya sevk edilmiştir?
2. TÎTAŞ isimli bir şirketten, Sayın Vuralhan'Ia birlikte ortak olan iki Almana ait SCHUCA (Şuka) şirketinden alınan çelik yeleklerin Almanya'da yapılan teknik incelemelerinde kur
şun geçirdiği tespit edildikten ve bizzat Başbakanca atanan Başbakanlık Danışmanı tarafından
düzenlenen Düzyol raporunda da belirtildiği gibi, "Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan test
lerden sonra, dış temsilciliklerimizdeki çelik yeleklerin yeniden tetkiki ile hizmetten kaldırılması"
Dışişleri Bakanlığından istendiği halde, bu yazıya niçin cevap verilmemiştir?
Yetersizliği ve güvenilmezliği saptanan bu yelekler hizmetten kaldırılmış mıdır?
3. Yazılı soru önergem üzerine 28.1.1988 gün GİDA-11-776 sayılı cevapta tarafıma
"SCHUCA Şirketinden hiçbir zaman zırhlı araç alınmadığı bildirildiği, ancak bu şirketle ya
pılan müşavereyle S. Fahrzengbau adlı şirketten alım yapıldığı"
Yinelenen sorum üzerine 15.2.1988 gün GtDA-17 sayılı cevapla "SCHUCA'ya danışman
lık ya da aracılık için ücret ödenmediği, Dışişlerine hiçbir araç hediye edilmediği,"
SCHUCA sahibi Dr. Schutte'nin daha sonra yapılan seri röpartajda Milliyet Gazetesinde
yayımlanan "Dışişlerine araç hediye ettim" sözü üzerine, sorduğum soruya 14.4.1988 gün
GÎDA-7002-90-31 sayılı cevapla "Dışişlerine araç hibe edilmediği" tekrar bildirilmesine rağ
men, Düzyol raporunda "SCHUCA sahibi Dr. Schutte'nin zırhlı araç satan firmanın temsilci
si olduğu ve Dışişlerine bizzat 3 araç hediye ederek bu anlaşmanın bağlandığı" ortaya
çıkmıştır.
Bu durumda, denetleme görevini yapan bir milletvekili olarak tarafıma gerçek dışı bilgi
verildiği aşikârdır.
a) Bu uygulama, devlet ciddiyeti ve parlamentoya saygı düşüncesiyle bağdaştırılabilir mi?
b) Dışişlerine, hangi alımlar nedeniyle hangi şirket temsilcileri olan, hangi kişiler tara
fından kaç araç hediye edilmiştir?
c) Alımlarda, satıcı şirket temsilcilerinden araç hediyesi kabul etmenin yasal dayanağı
var mıdır? Yoksa, bu, Dışişlerinde bir zamanlar uygulanan bir yöntem midir? Halen sürdürül
mekte midir?
ç) Her alımda, satandan hediye araç almak, bu alım-satımlarda şaibe olduğunu ortaya
koyamaz mı?
d) Milletvekiline gerçek dışı, yalan bilgi vermenin siyasî sorumluluğu olduğuna inanıyor
musunuz?
e) Eğer memurlarınız sizi yanıltmışsa bunlar hakkında ne gibi işlem yaptınız?
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Böyle sual olur mu? Usule uy
gun mu?
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Olur, olur.
BAŞKAN — Sayın Bakan...
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) — Yazılı cevap vereceğim.
BAŞKAN —Efendim, Sayın Vuralhan'tn, kendisine sataşma olduğu hakkında bizden bir
talepleri var.
Burada bir sual var... Burada, şahsınıza bir sataşma görmüyorum. Bu, açılmış olan bir
tahkikatın Bakanlıktan sorulması hususudur. Sayın Bakan buna cevap verecekler.
Şahsınıza açılmış bir tahkikatın bazı noktalarını soruyorlar anlayabildiğim kadarıyla ve
Sayın Kırlı da bunu teyit ediyor başıyla. Burada şahsınıza bir sataşma yok. Sualler, daha ziya
de, açılmış olan bir tahkikat üzerindedir.
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :
1. — Dışişleri Bakanlığı 1990 Malt Yûı Bütçesi
A — CETVELİ
Prog.
Kodu
101
111
112
900

Açıklama

Lira

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
'
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
Dış Politikanın Yürütülmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
Dış Temsil Görevlerinin Yürütülmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul

43 938 000 000

edilmiştir.
73 250 000 000

edilmiştir.
387 544 000 000

edilmiştir.
86 068 000 000

edilmiştir.

TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

590 800 000 000

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.
2. — Dışişleri Bakanlığı 1988 Malî Yûı Kesihhesabı
BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı 1988 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :
—
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A — CETVELİ

Prog.
10i
1)1
Ov
03

112
900

Genel
ödenek Toplamı
Lira -

Açıklama
Genel Yönelim ve Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
Dış Politikanın Yürütülmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
Dış Temsil Görevlerinin Yürütülmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul

26 187 647 851
edilmiştir.
30 558 250 000
edilmiştir.
135 315 230 000
edilmiştir.
24 159 840 000
edilmiştir.

TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

216 220 967 851
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Dışişleri Bakanlığı 1988 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiş bulunmaktadır.
Böylece, Dışişleri Bakanlığı 1990 malî yılı bütçesiyle, 1988 malî yılı kesinhesabı kabul edil
miştir.
Bütçenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
B)

SAĞLIK BAKANLIĞI

1. — Sağlık Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi
2. — Sağlık Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı
a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi
2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Kesinhesabı
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, programımıza göre, Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerin^
deki görüşmelere geçiyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın milletvekilleri
ni okuyorum : Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ömer Günbulut, Sayın Mehmet Akdemir,
Sayın Nizamettin Özdoğan; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın, Ahmet Küçükel, Sayın Ba
ki Durmaz; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Türkan Akyol, Sayın öner Miski.
Şahısları adına söz alan sayın milletvekilleri; lehte Sayın Mustafa Nazikoğlu, aleyhte Sa
yın Türkan Akyol, üzerinde Sayın Halil Çulhaoğlu.
Muhterem arkadaşlar, gruplar adına konuşma süresi bir saattir. Bunu, grup sözcüleri, ara
larında, arzu ettiği gibi paylaşabilirler. Bunun takdiri gruplara ve konuşan arkadaşlara ait.
tik söz, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ömer Günbulut'ta.
Buyurun Sayın Günbulut. (ANAP sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA ÖMER GÜNBULUT (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Sağlık Bakanlığının 1990 yılı bütçesi hakkında görüşlerimi belirtmek üzere, Grubum
adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (ANAP sırala
rından alkışlar)
Partimizin iktidara gelmesinden bu yana altı yıl gibi bir zaman geçmiştir. Türk Milletinin
tarihi içerisinde altı yıl pek uzun bir süre sayılmaz; ancak, bu süreye sığdırılan hizmetler göz
önüne alındığında, kat edilen mesafenin altı yılın çok fevkinde olduğu görülür. Hükümetleri
miz, Türk Milletine, son altı yılda, otuz yılın en istikrarlı dönemini yaşatırken; cesur, atak,
yenilikçi politikalarıyla, iktisadî, sosyal ve idarî bünyede büyük değişiklikler yapmıştır. Bunla
rın değerlendirilmesi, ileride, tarihin şaşmaz ölçüsüyle yapılacaktır.
Meseleleri çözerken, esas prensibimiz, geçici, palyatif tedbirler almak yerine, kalıcı, kök
lü, ciddî uygulamalara yönelmek olmuştur. Birçok meselenin üzerine korkusuzca gidilmiş, ta
hayyül dahi edilmesi zor reformlar gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin daha ileriye götürülmesi,
milletimizin daha refaha kavuşturulması, aynı anlayış içinde çalışmanın devamına bağlıdır; birlik,
beraberlik içinde, memlekete hizmet heyecanını duyarak, büyük düşünmeye, büyük işler yap
maya bağlıdır.
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1983 yılından bu yana, sağlık alanında sağlanan gelişmeler de ortadadır. Kim ne derse
desin, kim ne kadar karamsar tablolar çizmeye çalışırsa çalışsın, gerçekler ortadadır ve bütün
bunlar tartışma götürmeyecek kadar açık bir şekilde gözler önündedir, tik olarak, sağlık sek
törünün en önemli problemlerinden biri olan insan gücü konusuna değinmek istiyorum.
Bu problemi, nitelik ve dengesiz dağılım olarak sıralandırabiliriz. Türkiye'de, sağlık, in
san gücünde nitelik problemi vardır. Çünkü, bütün sağlık personeli, tedavi edici hizmetler göz
önüne alınarak yetiştirilmiştir. Ayrıca, sağlık ekonomisti, sağlık planlamacısı, epidemiyoloji
uzmanı, sağlık hukukçusu gibi, global planlamaları gerçekleştirecek personel mevcut değildir.
Bunun yanında, sağlık işletmecisi, sağlık yöneticisi, biyomedikal mühendis ve teknisyenler de
yok denecek kadar azdır.
tnsan gücünde nicelik problemi vardır. Hekimden hemşireye, ebeden sağlık memuruna ve
akla gelebilecek tüm hizmetler sınıfında, sayısal açık vardır, tnsan gücünde dengesiz dağılım
problemi vardır. Bu, başta üç büyük metropol olmak üzere, büyük kentler ve ülkenin batı kesi
mi lehinde bir dengesizlik mevcuttur. Ayrıca, hekimler açısından diğer bir dengesizlik, uzman
sayısının pratisyenlerden fazla olmasıdır. Batı ülkelerinde pratisyenler uzmanlardan fazladır.
Çünkü, yaygın bir şekilde verilmesi gereken temel sağlık hizmetlerinde pratisyen hekimler gö
rev almaktadır.
Anlaşılacağı üzere, bütün vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararla
nabilmelerini sağlamak için, yeterli sayı ve nitelikte insan gücünün istihdamı ve yurt düzeyine
dengeli dağılımı büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de yıllarca bir sorun olarak süregelen, başta
hekim olmak üzere, sağlık personelinin sayıca yetersizliği ve dağılımındaki dengesizlik konula
rında son altı yıl içerisinde çok çarpıcı mesafeler alınmıştır. 1983 yılında Türkiye'nin hekim
sayısı 32 bin iken, 44 bine ulaşmıştır. 1983'te 11 bin eczacı varken, bugün İS bin eczacımız
vardır. 1983 yılında 44 bin olan ebe ve hemşire sayımız, bugün 60 binin üzerindedir. Yine, 1983
yılında 10 bin civarında olan sağlık teknisyeni sayımız, 1989 yılında 20 bini bulmuştur. Sayısal
artışın yanı sıra, personelin istihdamında yurdumuzun en çok ihtiyaç duyulan bölgelerine ön
celik ve önem verilerek, personelin dengeli dağılımına özen gösterilmiştir.
Kalkınmada öncelikli yörelerde görev yapan Sağlık Bakanlığı personeli olan hekim sayısı
1983 yılında 2 bin iken, yüzde 125 artışla 4 500'e, hemşire sayısı 1983 yılında 5 bin iken yüzde
22 artışla 1989'da 6 100'e, ebe sayısı 1983 yılında 3 300 iken yüzde 42 artışla 1989'da 8 bine,
sağlık memuru sayısı, 1983 yılında 1 900 iken, yüzde 32 artışla 1989'da 4 400'e ulaşmıştır.
Türkiye'de, sağlık hizmetleri yükünü önemli ölçüde omuzlarında taşıyan hekimlerimizin
sorunlarına da Hükümetimiz büyük önem vermiştir. Bu onurlu mesleğin üyeleri açısından önemli
bir şikâyet sebebi olan, mecburi hizmetin kaldırılmasına yönelik ilk ciddî adım atılmış ve he
kimlerimizin devlet hizmeti yükümlülük süreleri yarı yarıya indirilmiştir. Yakın gelecekte, bu
geçiş dönemi sonunda mecburi hizmetin tamamen kaldırılması ve yerine, özendirici, teşviklere
dayanan bir sistem getirilmesinin çalışmaları başlatılmıştır.
Ayrıca, hekimlerimizin mezuniyet sonrası eğitimleri için hazırlanmakta olan programlar
da, gerek mezuniyet sonrast yıllarda hekim kalitesini yüksek tutmak, gerek hekimlerimizi mo
tive etmek açısından son derece önemli bir adımdır.
Yardımcı sağlık personeli açığını kapamaya yönejik ciddî gayretlerimiz de meyvelerini ver
miştir. 1983 yılında 70 sağlık meslek lisesinde 14 bin öğrenci tahsil görmekteyken, bu sayı,
1989-1990 Öğretim Yılında okul olarak 147'ye, öğrenci olarak da 23 bine çıkmıştır.
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Yatırımlarımızın ve maliyetimizin azaltılması gibi avantajları bulunan ve talebi yüksek olan
gündüzlü sağlık meslek eğitiminin yaygınlaştırılması planlanmış ve bu amaçla il ve ilçe yöneti
cilerinin gayretleri ve sağladıkları destekle ülkemizde ilk defa 55 gündüzlü sağlık meslek lisesi
açılmış olup, bu liselere 3 200 öğrenci kaydedilmiş ve 1989-1990 öğretim yılına başlamıştır.
Bu konuda bir diğer önemli girişim ise, yurdumuzun turistik yörelerinde ve özellikle tu
rizm döneminde ihtiyaç duyulan, yabancı dil bilen yardımcı sağlık personelinin yetiştirilmesi
amacıyla, yabancı dilde eğitim yapan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Ankara Cebeci Sağlık Mes
lek Lisesi bünyesinde eğitimine başlamıştır.
Yine, bu konuda bir diğer önemli girişim ise, yurdumuzun turistik yörelerinde ve özellikle
turizm döneminde ihtiyaç duyulan, yabancı dil bilen personelin şu an için yeterli seviyeye gel
miş olduğudur.
Sonuç olarak, Partimizin her seviyedeki sağlık insan gücünün nitelikli yetişmesi için, çağ
daş eğitim programlarını ve teknolojisini kullanmayı temel bir prensip ofarak kabul ettiğimizi
belirtmek isterim.
Sayın Başkan, değerli üyeler, öncelikle ve önemle belirtmek istediğim nokta şudur: Maa
lesef, ülkemizde, sağlık hizmetleri denilince akla, öncelikle tedavi edici hizmetler gelmektedir.
Sağlık Bakanlığı Bütçesinin de büyük bir kısmı tedavi hizmetlerine ayrılmaktadır. Ayrıca, sağ
lık hizmeti veren diğer kamu kuruluşlarının da sağlık harcamaları tedavi hizmetlerinden art
maktadır. Bu noktanın üzerinde dikkatle duruyoruz, Çünkü, koruyucu hizmetleri ikinci plana
iterek tedavi hizmetlerine harcama yapılması, hastalıkların artışına yol açacaktır. Hastalıklar
arttıkça tedavi hizmetlerine daha çok harcama yapılacaktır. Böylece, tedavi hizmetlerine ayrı
lan pay gittikçe yükselecek, hastalıklar da gittikçe artacaktır.
tşte bu kısır döngüyü kırmanın yolu, temel sağlık hizmetlerine dayalı bir sistem geliştir
mektir; ancak, temel sağlık hizmeti kavramıyla, koruyucu sağlık hizmetleri karıştırılmamalı
dır. Temel sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra, birinci basamak tedavi
hizmetlerini ve endemik hastalıkların kontrolünü de içine almaktadır.
Temel sağlık hizmetleri, ülkenin sağlık hizmetlerinin çekirdeğini oluşturur ve genel anlamda
toplumsal ve ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Halka, temel sağlık hizmetle
rini sunmakta anahtar rolü olan sağlık ocaklarının sayısı 1983 yılında 2 bin idi. Hükümetimi
zin altı yıllık icraatı döneminde sağlık ocağı sayısı 3 281'e çıkarılmıştır. Aynı dönemde 7 055
olan sağlık evi sayısı da 10 688'e çıkarılmıştır.
Sağlık ocakları ve sağlık evlerinin tıbbî cihaz ve malzeme mevcudu, rutin hizmetleri vere
bilecek duruma getirilmiştir.
Hepimizin çok iyi bildiği gibi, çocuklara ve gençlere verilecek önem, Türkiye'nin geleceği
ni garanti altına almaktır. Hükümetimiz döneminde de çocuk sağlığı özel ve ağırlıklı bir öne
mi haiz olmuştur. Bebek ve çocuk ölümlerini azaltmak üzere, dünyaya örnek teşkil edecek ça
lışmalar yapılmıştır. 1985 yılında uygulanan "Genişletilmiş Bağışıklama Programı" diğer de
yişle aşı kampanyası, sağlık konusunda bütün sektörlerin el ele verdiği, sonuçları açısından
son derece etkileyici, Türkiye'nin uluslararası alanda takdir topladığı çok başarılı bir çalışma
olmuştur. Bu kampanyayla aşılama oranları yüzde 15-20'lerden yüzde 80-90'lara çıkmıştır.
Kampanya ertesinde de aşılama faaliyetleri aynı ciddiyetle sürdürülmüştür. Bugün Türkiye'de
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aşılama oranları yüzde 80'lerdedir. Aşı kampanyasını takiben tüm sağlık personeli, ileride hiz
met içi programlarına tabi tutularak zatürree, ishal, beslenme, büyüme ve gelişme konularında
eğitilmiştir. Bu konularda Türkiye çapında özel programların uygulanması tüm hızıyla devam
etmektedir.
1987 yılından bu yana, uygulamaya konulan program ile bebek ölümlerinin başlıca sebebi
olan zatürree ile mücadelede önemli aşamalar kaydedilmiştir. Kalkınmada öncelikli 18 ilimiz
de, zatürreede kullanılan antibiyotikler halkımıza ücretsiz olarak temin edilmektedir. Birçok
hastalığın temelinde yatan beslenme bozukluklarıylajnücadele, özellikle kalkınmada öncelikli
illerimizin kırsal bölgeleri başta olmak üzere, 0-3 yaş grubundaki çocuklarımız için 1984 yılın
dan bu yana, 3 milyon kutuya yakın mama ücretsiz olarak dağıtılmıştır.
Sağlık Bakanlığının, aile planlaması hizmetlerinde kaydettiği gelişmelere dikkatinizi çek
mek istiyorum. 1980'li yılların başında yüzde 61 olan herhangi bir aile planlaması yöntemi kul
lanma oranı, bugün yüzde 77'lere yükselmiştir ve bunun yüzde 38'inin etkili yöntemler olduğu
belirlenmiştir. 1989 yılı içerisinde sektörlerarası işbirliği çalışmalarına büyük önem verilmiş ve
aile planlaması hizmetlerinin verilmesinde ve özellikle halk eğitimi faaliyetlerinin yürütülme
sinde konu ile ilgili kurumların, gönüllü kuruluşların destekleri artırılmıştır. Aile planlaması
hizmetlerinin etkinliğini artırmak, teknik danışmanlık ve lojistik destek sağlamak amacıyla
uluslararası kuruluşlarla kurulan yoğun işbirliği sayesinde son derece önemli sonuçlar elde edil, mistir. Bugün ülkemizde aile planlaması kavramını bilenlerin sayısı yüzde 96'dır ve uygulama
üniteleri artırıldığı, ülke düzeyinde dengeli dağılım sağlandığı sürece etkili aile planlaması yön
temleri kullanma oranı daha da artacaktır. Bu hizmetlerin verildiği kurumlar olan sağlık evleri
ve sağlık ocaklarının yanında, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinin sayısı 180'den
213'e; bu konuda eğitim merkezlerinin sayısı da 15'ten 35'e yükseltilmiştir. Bu merkezlerde 1983
yılından bu yana 6 bine yakın sağlık personeli özel eğitimden geçirilmiştir. Peki, bunca anlattı
ğım faaliyet neye yaramıştır? Bütün bunlar ne için yapılmıştır? Hükümetimiz, bu çalışmalara
neden bu kadar kaynak ayırmıştır? Bu suallerin cevabı ise, elle tutulur bir şekilde neticeye etki
etmektedir.
1983 yılında binde 100'lerde seyreden bebek ölüm hızı, 1989'da binde 65'e düşürülmüştür.
Yani, iktidara geldiğimizde her 1 000 bebeğin 100 tanesi ölürken, bütün bu çalışmaların sonu
cu olarak 35 tanesinin hayatı kurtarılmıştır. Bebek ölümlerinin azaltılmasına yönelik bir diğer
önemli adım ise, Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde UNISEF ile birlikte gerçekleştirilen
1990'ların Çocuk Politikası Kongresi ve kongre sonrası başlatılan bebek ölümlerini azaltma
seferberliğidir.
Ülkemizde en önemli sağlık meselelerinden birisi de ana sağlığıdır. Düşük doğum ve loğusağlığa bağlı nedenlerden dolayı meydana gelen ana ölümlerinin azaltılması ve ana sağlığı dü
zeyinin yükseltilmesi için özel programlar uygulanmıştır. Anne ölümlerinin azaltılması, doğum
ların sağlıklı koşullarda ve sağlık personeli tarafından yapılması, doğum öncesi ve sonrası tıb
bî bakım hizmetlerinden yararlanılmasıyla mümkündür. 1989 yılında doğumların yüzde 40'ının
sağlık kuruluşlarında yapıldığı belirlenmiştir.
Gebe kadınların takibinde ve eğitiminde anahtar rolü oynayan sağlık evlerinin bütün araç
ve gereç ihtiyacı karşılanmış, ev doğumlarında kullanılacak tıbbî malzemeler eksiksiz temin
edilmiştir.
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Gebelerin izlenmesi sırasında, kansızlık tespit edilenlere ücretsiz ilaç temin edilmiş ve bu
güne kadar 1 milyon kutudan fazla anemi ilacı verilmiştir.
Gebe annelere eğitim verilmiş, sağlıklı beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla 9 bin to
na yakın süttozu dağıtılmıştır.
Bütün bunlar, iktidarımızın sosyal adalet anlayışının birer misalidir.
Sayın Başkan, değerli üyeler, tedavi edici hizmetler de Sağlık Bakanlığının önemli hizmet
lerinden biridir ve Sağlık Bakanlığının bu konu üzerinde hassasiyetle eğildiği görülmektedir.
Tedavi hizmetlerinin verilmesinde en önemli merkez ofcn hastanelerimizin sayısı 1983 yılında
708 iken, bugün 838'e, yatak sayısı 113 634'ten 131 500'e çıkmıştır. Bu hastanelerin 542 tanesi
Sağlık Bakanlığına aittir. Toplam yatak kapasitesi 67 658 olan bu kurumlarda, 6 005 uzman,
1 504 pratisyen olmak üzere, toplam 7 509 hekim, 1 290 diş hekimi, 33 621 hemşire ve ebe,
diğer personelle birlikte yaklaşık 73 bin personel görev almaktadır.
Hastalarımızın büyük şehirlere akınını önlemek maksadıyla Hükümetimiz döneminde il
çe hastanelerinin reorganizasyonu ve desteklenmesine önem verilmiştir. Göreve başladığımız
zaman, sayıları 266 olan ilçe hastanelerini 125 ilçede daha açtığımız hastanelerle bu sayı 391'e
yükseltilmiştir. Mevcut ilçe hastanesi inşaatlarının 41'inin kalkınmada öncelikli yörelerde ol
ması, kalkınmada öncelikli yörelere verdiğimiz önemi göstermektedir.
Hastanelerimizdeki tıbbî cihazların sayısal gelişimi de Anavatan Hükümeti döneminde çok
hızlı olmuş, birçok cihazın sayısı hemen hemen iki misline çıkarılmıştır.
Kronik böbrek hastalarımızın yaşamlarını sürdürebilmesi için hayatî önem taşıyan hemo
diyaliz ve transplantasyon merkezlerinin kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu
gün 13 ilimizde diyaliz merkezi mevcuttur. 1984-1989 döneminde hemodiyaliz hizmetlerinde
yüzde 60 oranında artış sağlanmış ve tedavi amacıyla yurt dışına giderek büyük miktarlarda
döviz ödemek zorunda olan hastalarımızın sayısında 1988 yılına göre yüzde 26,7 oranındaki
azalma memnuniyet vericidir.
Ayrıca, kan merkezi ve kan istasyonlarının sayısında da yüzde 35'lik bir artış olmuş, top
lanan kan yüzde 30 miktarında fazlalaşmıştır.
Ülkemizde programlı olarak acil yardım hizmetleri, 1985 yılında başlatılmış ve yurt düze
yine yayılma durumuna gelmiştir.
Sayın Başkan, değerli üyeler, yine Hükümetimiz döneminde Sağlık Bakanlığı bünyesinde
Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanlığı kurulmuştur. Diş Hekimleri Birliğinin kurulmasına dair
Kanun da bu dönemde çıkarılmıştır.
Halk sağlığını ve diş hekimliği mesleğini tehdit eden sahte dişçiler konusu da nihayet bir
çözüme kavuşmuştur. Ayrıca, İzmir'de bir diş hastanesi hizmete girmiş olup, Ankara'da uz
manlık eğitimi vermek üzere, diş hastalıkları eğitim hastanesi kuruluş çalışmalarına devam edil
mektedir.
Zaten birinci sağlık taramasının en önemli amaçlarından birisi de, Türkiye'de halen önemli
sağlık problemlerinden birisini teşkil eden ağız ve diş sağlığı konusunda kamuoyunu bilgilen
dirmek, ücretsiz diş fırçası ve diş macunu sağlayarak, halkı diş sağlığının korunması konusun
da teşvik etmektir.
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Hükümet programında, ilaç sektörünün geliştirilmesi ve rekabetin sağlanması, hayatî ilaçlar
başta olmak üzere, her türlü ilacın, her zaman ve kolaylıkla bulunabilmesi için gerekli tedbir
lerin alınacağı, kalite kontrolüne önem verileceği yer alıyordu. Bu konuda çok büyük mesafe
ler katedilmiştir.
Yüksek kaliteli ilaç üretimi için, 1984 yılında uygulamaya koyduğumuz, uluslararası GMP
kurallarıyla önceki yıllarda yüzde 20'ye varan kusurlu ve bozuk ilaç oranı, dünya standartla
rında kabul gören yüzde 8'ö düşmüştür. İlaç üretiminde kalite artışı, Türk ilaç sanayinin ürün
lerini, uluslararası pazarda aranır hale getirmiş ve ilaç ihracatımız 4-5 misli artmıştır.
Bugün, Türkiye uluslararası standartlarda üretim yapan dünyadaki 36 ülkeden birisidir.
Başta antibiyotikler, kalp-damar sistemi ilaçları, röntgen kontras maddeleri olmak üzere, her
geçen gün artan ilaç ihracatıyla, Türkiye, dünya ilaç pazarlarına girmektedir. 1988 yılında 62
milyon dolar olan ihracatımız, bu yıl 135,5 milyon dolara yükselmiştir. Anavatan Partisi Hü
kümetinin amacı, ilaç fiyatları artışı konusunda halkın menfaatini korumak ve ilaç fiyatları
nın makul ölçüler içerisinde tutulmasını sağlamaktır.
Belirtmekte yarar görüyorum, bugün, ülkemizde ilaç fiyatları Avrupa ülkeleri ve gelişmekte
olan ülkelerle mukayese edildiğinde, çok düşük düzeydedir. Ayrıca, 1985 yılında yürürlüğe ko
nulan tlaç Fiyat Kararnamesi çerçevesinde, ilaç sektörünün yıllık kârı yüzde 15 ile sınırlandı
rılmıştır.
Avrupa Topluluğuna girmeyi hedeflemiş bir ülke olarak, ilaç konularında gerekli mevzua
tın eksik olanlarının tamamlanması, olmayanlarının hazırlanması çalışmalarına ağırlık veril
miş olup, bu konuda belirttiğim diğer gelişmelerle birlikte, son derece önemli adımlar atılmıştır.
Sayın Başkan, değerli üyeler; dünya kamuoyunu meşgul eden, Avrupa ve Amerika'da önemli
bir problem haline gelmiş olan AİDS konusunda, Türkiye çok ciddî tedbirler almıştır, önce
likle bir AİDS Yüksek Kurulu oluşturulmuş, etkin bir korunma sistemi kurulmuştur. Kan ve
kan ürünlerinin AİDS yönünden kontrol edilmeden Türkiye'ye girmesi yasaklanmış; bütün en
jeksiyonların tek kullanımlık enjektörlerle yapılması sağlanmış; başta riskli turistik bölgeler
olmak üzere, ülke genelinde 75 AİDS teşhis laboratuvarı kurulmuş, bütün risk gruplarında
her altı ayda bir kan taramaları yapılmıştır.
Sıtma ile ülke çapında çok büyük mücadele verilmiş, milyonlarca insanda sıtma parazit
taramaları yapılmıştır. Sıtmayı taşıyan sivrisinekle özel yöntemlerle mücadele edilmiştir. Neti
ce çok açık bir şekilde ortadadır. 1983 yılında 67 bin sıtma vakası varken, hastalık her yıl düş
me göstermiş; 55 bin, 47 bin, 37 bin, 20 bin ve nihayet 16 binden 1989 yılında 7 bine inmiştir.
Ülkemizde yıllardır önemli bir sağlık problemi olan verem hastalığı, gönüllü kuruluşların
da desteği ile takdire şayan bir mücadele ile kontrol altına alınmıştır. Veremle mücadele içih,
verem savaş dispanserleri güçlendirilmiş, hemen hemen bütün dispanserlere yeni ve modern
mikrofilm cihazları alınmış, BCG aşısı oranları yükseltilmiş, sağlık personeli bu konuda eği
timden geçirilmiş, aşı laboratuvarlarının üretim kapasitesi artırılarak, aşı ihtiyacının tümü yer
li aşı üretimi ile karşılanır duruma getirilmiştir.
BAŞKAN — Sayın Günbulut, konuşma sürelerini aranızda nasıl taksim ettiğinizi bilmi
yorum; ama 20 dakikalık sürenizi 5 dakika geçmiş durumdasınız, hatırlatırım.
ÖMER GÜNBULUT (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan.
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Partimizin iktidarı dönemde, hava kirliliğini kontrol altına alabilmek için, taşıt araçların
dan ve diğer etkenlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi için etkin mücadele prog
ramları uygulanmaktadır.
Sayın Başkan, değerli üyeler; günümüzün önemli sağlık sorunu olan zehirlenmeler konu
sunda 24 saat hizmet veren Zehir Danışma Merkezinin kurulması takdire şayan bir gelişmedir.
Gene, Türk diş hekimlerinin kendi birliklerini kurmalarını sağlayan hukukî düzenlemeler
de gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde, hemşirelerimizin de birlik kurmalarını sağlayacak düzen
lemelerle ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Yine, Hükümetimiz döneminde, Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlarımı
zın sağlık problemlerine büyük hassasiyet gösterilmiş, sorunlar, uluslararası platformlarda di
le getirilmiştir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Hükümetimizin üzerinde hassasiyetle durduğu konu
lardan bir diğeri de, genel sağlık sigortasıdır. Hepimizin bildiği gibi, ülkemizde hem sosyali
zasyon, hem sigorta, hem de hizmetlerin serbest pazar ekonomisi içinde satın alınması sistem
leri bir aradadır. Bu dağınık yapıda, genel sağlık sigortasına geçme düşüncesi 1960'lı yıllardan
beri gündemdedir ve 1989 yılı ortalarında, Bakanlığımızın konuyla ilgili son derece somut ça
lışmaları başlatılmıştır.
Toplumu böylesine ilgilendiren önemli bir konuda, ilk kez sektörlerarası işbirliğine gidil
miş; ilk olarak haziran ayında, Türkiye'de, hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin katıldığı
bir toplantıda konu görüşülmüş ve çalışmalara devam etmek üzere komiteler oluşturulmuştur.
Dünya sağlık hizmetlerinin finansmanı üzerinde önemle durulmakta, tartışılmakta ve araş
tırmalar yapılmaktadır. Avrupa Topluluğunun 12 üyesinin sağlık hizmetlerinin finansmanı ko
nusunda standart yapıları yoktur. Türkiye de, bu noktada son derece dikkatli davranmak zo
rundadır ve Batı'nın yaşadığı tecrübelerin ışığında, iyi düşünülmüş, iyi hesaplanmış bir sistem
kurulmalıdır, önemli olan, memleket şartlarımıza uygun, Batının hatalarını tekrarlamayan,
rasyonel bir sistemin kurulmasıdır. Bu konuda da çalışmalar devam etmekledir.
Sayın Başkan, değerli üyeler, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sadece Sağlık Bakanlı
ğının değil, bütün sektörlerin bu konuda sorumluluklarını yerine getirmesiyle mümkün ola
caktır. Sağlık Bakanlığının, diğer sektörlerin de katılımıyla başlattığı, "Türkiye 1 inci sağlık
taraması" çok boyutlu bir çalışma hüviyetindedir. Bu çalışmayla, halkın sağlık düzeyinde sağ
lanacak ilerlemeler yanında, sağlık hizmeti veren kurum ve kuruşların kendilerini sınama, ek
sikliklerini fark etme ve giderme imkânı ortaya çıkacaktır. Bu tarama, sağlık konusunda ku
rumlar ve sektörlerarasında işbirliğini sağlayacak ve geliştirecek, sağlık hizmetlerine halkın katkı
ve katılımını sağlayacaktır, tilerde valiler, ilçelerde kaymakamlar, bu taramaların koordinasyo
nunu sağlamakla görevlendirilmiştir, tik önce okullardan başlatılan bu çalışmanın Sağlık Ba
kanlığında elde edilen ilk sonuçları, sağlık taramasının oldukça başarılı olduğunu göstermektedir.
Sayın Başkan, değerli üyeler, değindiğim konular, sağlık hizmetleri alanında Hükümet ic
raatının bir kısmıdır. Uluslararası sağlık ölçülerine göre sağladığımız ilerleme ortadadır. Tüm
bu başarıların elde edilmesinde vermiş olduğu hizmetlerden dolayı tüm sağlık çalışanlarına,
hekimlere, diş hekimlerine, eczacılara, ebelere, hemşirelere, sağlık memurlarına, onları yetişti
ren hocalara, idarî kademelerde görev alan tüm kişilere, kısaca, sağlıkla ilgili olarak memleke
timize hizmet veren herkese teşekkür ediyor; bu duygu ve düşüncelerle, bütçeye olumlu oy ve
receğimizi bildiriyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Sayın Mehmet Akdemir; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın Akdemir, Grubunuza ayrılan sürenin yarım saati geçmiş bulunuyor. Sizden sonra
bir konuşmacı daha olduğunu hatırlatırım. Siz, tecrübeli bir hatip olarak, herhalde konuşma
nızı ona göre telhis edebilirsiniz.
ANAP GRUBU ADINA MEHMET AKDEMtR (Gaziantep) — Hekim ağabeyimiz ola
rak, on dakika müsaade edeceğinizi ümit ediyorum.
BAŞKAN — On dakika çok zaman. Üstelik, benim ihtiyarımda olan bir şey değil. Ben
sağlık mensubu olduğum için, bir saat de müsaade ederim; ama ne usul, ne de diğer arkadaş
lar müsaade eder.
Buyurun.
MEHMET AKDEMİR (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan, riayet etmeye çalı
şacağım efendim.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Sağlık Bakanlığının 1990 malî yılı bütçesi üze
rinde konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. Anavatan Partisi Grubu adına Yüce Meclisini
zi saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, bendeniz bu bütçede, her yıl olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı ve bakan
ların başarısından ve de Bakanlığa ayrılan genel bütçe içeresindeki paydan bahsetmekden öte,
Türk sağlık sistemi ve ulusal sağlık politikamız hakkında, hem benim hem de Grubumuzun
görüşlerini arz etmek istiyorum.
Bir şey daha söylemek istiyorum; o da, Anavatan Partisi olarak, sağlık meselesine ve millî
eğitime politik açıdan bakmak istemediğimizdir.
Sayın milletvekilleri, günümüzde, sağlıklı ve eğitilmiş insanların oluşturduğu bir toplum,
ileri bir toplum olarak kabul edilmektedir. Dünyada uygulanmakta olan sağlık sistemleri, ül
kelerin yönetim sistemleri ne olursa olsun, insan unsurunu esas almak ve sağlıklı bir toplum
geliştirmeyi amaçlamak durumundadır.
Bugün, dünyada uygulanan sağlık sistemleri üç ana grupta toplanmaktadır. Bunlar;
1. Kamu yardımı sistemi,
2. Hastalık sigortası sistemi,
3. Ulusal sağlık sitemidir.
Türkiye'de sistem, bu üç sistemden herhangi birinin tam olarak özelliklerini taşımamakta
olup, karma bir maliyete sahiptir. Bir taraftan zorunlu sigorta modeli uygulanırken (SSK ve
bir ölçüde Bağ-Kur) diğer taraftan kamu yardım modeli (devlet memurları ve yetersiz gelir elde
edenler) uygulanmaktadır. Bir kısım vatandaş ise, kamu ve özel kesim tarafından üretilen hiz
metleri serbest bir şekilde satın almaktadır.
Türkiye'de uygulanan bu karma model, Cumhuriyet dönemindeki gelişmelere göre şartla
rın getirdiği bir model olmuştur.
Bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman, geçmişteki bütün olumlu gelişmelerle bir
likte, şöyle bir manzara ile karşı karşıya bulunmaktayız :
— Her biri ayrı standartta hizmet vermekte olan 30'dan fazla sağlık kuruluşu, yani çok
başlılık,
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— Bu kuruluşlar arasında etkin bir işbirliğinin bulunmaması,
— Altyapı yetersizliği,
— tnsan gücü yetersizliği,
— Altyapı ve insan gücünün dengesiz dağılımı,
—- Kaynak yetersizliği,
— Hizmet sunumundaki organizasyonsuzluk,
— Doğum oranının yüksekliği,
— Çocuk ve yetişkin ölüm oranının yüksekliği,
— Anne ölüm oranının yüksekliği,
— Ortalama yaşama süresinin dünya standartlarına göre düşüklüğü,
— Çevresel risk faktörlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etküeri,
— Sağlık sigortası kapsamının genişletilmemiş olması vesaire.
Bunları daha da artırmak mümkündür.
Sayın milletvekilleri, esasen Türk sağlık sistemi ile ilgili sorunları üç ana başlık altında
ve parantez içerisinde belirtmekte yarar görüyorum. Bunlardan birincisi, sağlık insan gücü sa
yısının yetersizliği, ikincisi finansman ve altyapı yetersizliği, üçüncüsü organizasyon eksikliğidir.
Bugün, eczacı dışındaki sağlık personelinde önemli ölçüde insan gücü açığı bulunmakta
dır. Gelişmiş ülkelerde 500 kişiye bir hekim düşerken, Türkiye'de 1 200 küsur kişiye bir hekim
düşmektedir. Bunu, diğer sağlık personeli açısından da değerlendirmek mümkündür.
Günümüz toplumlarında, sosyal güvenlik, tartışmasız bir şekilde gerekli; ancak bedeli o
nispette de yüksek bir himaye sistemidir. Bu kapam içinde sağlık sektörünün finansman ihti
yacı, bütün ülkeler için bir sorun olma niteliğini giderek artan bir önemde korumaktadır.
Sağlık hizmetlerinin finansman biçiminde, siyasal tercihler ve sosyal hedefler rol oynar
lar. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin finansmanı, kamu kaynakları, zorunlu sigorta primleri ve
kişilerin hizmet karşılığı yapmış oldukları ödemelerden sağlanmaktadır.
Nüfusun tamamının genel bir sağlık sigortası kapsamına alınmamış olması, hizmetin fi
nansmanında ve hizmetten yararlanmada farklı uygulamalara sebep olmaktadır.
Sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların yetersizliği bir yana örgütlenmedeki çok başlılık
ve hizmetlerin sağlık ekonomisi disiplininden uzak bir şekilde verilmesi, mevcut kaynakların
kullanımındaki etkinliği de azaltmaktadır.
Gayri safî millî hâsıla içerisindeki toplam sağlık harcamaları yıllar itibariyle yüzde 3 ila
4,3 arasında gerçekleşmiştir. Bu harcamaların yarıdan fazlası, kişiler tarafından bizzat yapılan
sağlık tüketim harcamalarıdır. Toplam kamu sağlık harcamalarının gayri safî millî hâsılaya oram
ise, ortalama yüzde 1,3'tür. Kamu sağlık harcamalarının yıllar itibariyle ortalama yüzde lS'i
yatırımlara, yüzde 85'i cari ve transfer harcamalarına tahsis edilmiştir. Diğer taraftan, toplam
kamu yatırımlarına yıllar itibariyle yüzde 1,1 ila yüzde 3,5'i sağlık yatırımlarına ayrılmıştır.
Gelişmiş ülkelerde gayri safî millî hâsılanın yüzde 6 ila yüzde 10'unun sağlık harcamalarına
ayrılması da göstermektedir ki, ülkemizde sağlık sektörüne ayrılan kaynak istenilen düzeyde
değildir.
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Sağlık sektörüne ayrılabilen kamu tahsislerinin yıllar itibariyle ortalama yüzde 20'sinin
koruyucu, yüzde 80'inin ise, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine harcandığı gözlenmektedir.
Bu durum; bir taraftan planlı dönemde, koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi benim
sendiği halde uygulamaların çok daha pahalı olduğu bilinen tedavi edici hizmetlere yöneldiği
ni gösterirken, diğer taraftan, sektöre ayrılabilen kısıtlı ölçüdeki kaynağın etkili bir şekilde kul
lanılmadığını da göstermektedir; ama bir şey daha görmekteyiz, Sayın Sağlık Bakanımızın bu
konularda mastır plan hazırlığı içerisindedir ve bu hazırlıklarından dolayı da kendilerini hu
zurlarınızda kutlamak istiyorum.
Değerli milletvekilleri, sağlık sistemlerinde finansman ve altyapı hususları her ne kadar
iki ayrı konu gibi görünüyorsa da, esasen, finansman sorunu, tamamen, altyapıyı da kapsayan
bir konudur. Ülkemizde sağlık harcamaları farklı kaynaklar tarafından yapılmakta ve bu du
rum kaynak kullanımındaki etkinliği azaltmaktadır. Bir yandan sağlık sektörüne ayrılan kay
nağın miktarı kısıtlı kalırken, diğer taraftan, mevcut olan kıt kaynaklar da verimli bir şekilde
kullanılamamaktadır.
Koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili olarak, gerekli altyapının oluşturulmasından dolayı,
kaynakların önemli bir bölümünün -ki, bu yüzde 80 civarındadır ve tedavi edici hizmetlere git
mektedir. Modern sağlık anlayışının esası, insanları hastalıklardan korumak ve tedavi hizmet
lerine olan ihtiyacı mümkün olan asgarî seviyede tutmaktır- koruyucu sağlık hizmetleri üze
rinde yoğunlaşması gerekmektedir.
Sağlık hizmetlerine finansman sorununa çözüm getirmenin en önemli yollarından biri de,
genel sağlık sigortasının kurulmasıdır. Halen, ülkemizde, nüfusun yüzde 55'i sağlık sigortası
kapsamındadır. Geriye kalan yüzde 45 sağlık sigortasından yararlanmamaktadır. Genel sağlık
sigortasının kurulmasıyla bu problemin de bir an önce ortadan kalkacağını ve değerli Bakanı
mız tarafından bunun defalarca söylendiğini de memnuniyetle müşahede etmekteyiz.
Değerli milletvekilleri, günümüzde, emek, sermaye, toprak ve müteşebbisten sonra, beşin
ci üretim faktörü olarak kabul edilen organizasyon, sağlık hizmetlerinin en önemli sorun bo
yutunu oluşturmaktadır. Kaynak ve insangücü kullanımındaki etkinsizlik ve diğer olumsuz
lukların en önemli sebebi, organizasyonsuzluktur, Bugün, etkin bir organizasyonun bulunma
masından dolayı, sağlık insangücü yurt sathında dengesiz dağıldığı gibi, aynı grup ve hizmet
birimi bünyesinde dahi, yanlış bir şekilde istihdam edilmektedir. Aynı şekilde, etkin bir hasta
sevk sisteminin kurulamaması ve bunun neticesinde üst kademedeki üniversite hastaneleri gibi
sağlık kurumlarında yığılma olması da organizasyonun yetersizliğindendir; ama gene memnu
niyetle müşahede edilmektedir ki, bu konu ciddî olarak master planı içerisinde ele alınmaktadır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sağlık sistemimizin köklü bir organizasyona ihtiyacı
olduğunu biraz önce arz etmiştim. Bu reorganize edilecek sağlık sisteminin amaçlarını şöylece
özetlemek istiyorum :
1. Hizmetten yararlanmada herkesçe asgarî düzeyde eşit imkânların sağlanması,
2. İnsanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini tam olarak kullanmalarını sağlamak, ha
yata anlam kazandırmak,
3. İnsanların önemli hastalık ve sakatlık olmadan yaşadıkları yılların sayısını artırarak,
hayata sağlık kazandırmak,
4. Hayatı uzatmak olmalıdır.
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Toplumun sağlığını gerçek anlamda iyileştirmenin ön şartı, yeterli su ve gıda, eğitim, sağ
lıklı konut, herkese toplumda yararlı bir rol ve yeterli gelirdir. Bunlar, esasen ekonomik ve sos
yal kalkınmanın da temelidir.
Değerli milletvekilleri, Dünya Sağlık örgütü Anayasasında sağlık, "Yalnız hastalık ve sa
katlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir" diye tarif edil
mektedir.
Hükümetler, önümüzdeki on yıl içinde başlıca sosyal hedeflerinin, insanların 2000 yılın
da, sosyal ve ekonomik olarak üretken bir yaşam sürmelerini sağlayacak sağlık seviyesine ulaş
mak olduğunu belirlemişlerdir. Kişinin sosyal ve ekonomik alanda verimli olabilmesinin temel
koşulu da, her zaman bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasına bağlı
dır. Sağlık sorunlarına toplum bilimcilerinin ilgisi son on yıldan beri giderek artmaktadır. Tüm
Batı Avrupa ülkelerinde, sağlık kesiminin sorunlarıyla, hukukçu, sosyolog, iktisatçı ve istatis
tikçi yakından ilgilenmektedir. Bugünkü aşamada konu, ulusal düzeyde çok yönlü, toplumsal
bir sorun niteliğine bürünmüştür.
1961 Anayasası, cumhuriyet döneminde, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri açısından en
önemli ilkeleri getirmiştir. Sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini devletin temel görevlerinden
ve kişilerin anayasal haklarından sayan Anayasanın hükmü uyarınca, 1961'de, "Sağlık hizmet
lerinin sosyalleştirilmesi" hakkında 224 sayılı \asa çıkarılmıştır, tik olarak 1963'de Muş'ta baş
layan uygulama, kademeli olarak 1983 yılında tüm Türkiye'yi kapsamına almıştır.
Sağlıkla ilgili, bir ilkeler yasası ve sağlık politikamızın ana kurallarını belirleyen yasaların
en önemlisi sayılabilecek bu Kanunun temel ilkeleri şunlardır; Sosyal eşitlik, hizmetin yürütül
mesinde nüfus yoğunluğu kriteri, kademeli sevk sistemi, ekip hizmeti, koruyucu sağlık hiz
metlerine öncelik, toplum katılımı, bazı ilaçların ücretsiz sağlanması, hiyerarşi politikası ve
tek elden yönetimdir. Sözü edilen Yasanın ilkelerinin doğruluğu, Türkiye'ye uygunluğu ve sis
temi kavramış yönetici ve nitelikli sağlık personelinin bulunduğu yerlerde başarılı sonuçlar el
de edileceği, Türkiye'nin değişik yörelerinde kanıtlanmıştır. Ancak, bu yasanın getirdiği kural
lar, değişmez kurallar da değildir. Bundan dolayı, hataları, modellere yüklemek yanlıştır. En
iyi model bile, yeterli eğitim görmemiş uygulayıcıların elinde başarısız olur.
Sistemin sağlıklı olarak yürütülmesinde gerek duyulan ve sağlık ekibinin başı olarak ka
bul ettiğimiz hekim ihtiyacı, 1982 yılında yürürlüğe konulan Mecburî Hizmet Yasasıyla gide
rilmiştir. Ancak, hizmete adaptasyon, bilgi ve beceri düzeyi, altyapı ve tıbbî malzeme eksikliği
de istenilen düzeyde başarı kazanılmasına etki eden faktörler olmuştur. 1987 yılında, 33S9 sa
yılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu çıkarılmıştır. Bu Yasayla, sağlık personelinin ücret politi
kası, hasta sevk zinciri, halkın sağlık güvencesi, hastanelerde işletmecilik anlayışı ve sağlık per
soneline mezun sonrası eğitim düzenlenmiş olacaktı. Ancak, bu yeniliklerin yerine getirilmesi
için kanunda yer alan ön şart, yönetmeliklerin hazırlanmasıydı. Anayasa Mahkemesinin, bazı
maddelerini iptalinden sonra, yeniden huzurunuza getirilecek olan yasanın, ulusal sağlık poli
tikamıza nasıl bir etkisinin olacağını şimdiden belirlemek erken olacaktır. Yalnız, yasada belir
tilen temel ilkelerin yerine getirilmesi, zamana, iyi bir plana, kademeli, uygulamaya, finans
kaynağına ve nitelikli insan gücüne ihtiyaç gösterecektir.
Sayın milletvekilleri, yukarıda bahsettiğim sağlık politikaları doğrultusunda, ülkemizde
yürütülen sağlık hizmetlerini değerlendirmek istiyorum :
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Cumhuriyetin ilanından günümüze dek, sağlık sorunlarına yaklaşımımız, meydana gelen
yangını söndürme anlayışı içinde olmuştur. Yani, tespit edilen veya ortaya çıkan bir sağlık so
rununu (Epidemisini) çözümlemek için tüm kaynakların ve enerjinin bu soruna yöneltilmesidir. Tüberküloz, sıtma, frengi, trahom savaş programları ile, çocuk sağlığı ile ilgili yürütülen
özel sağlık programları -aşı, ishal, beslenme- buna örnektir.
Bu şekilde, dikey olarak, sisteme entegre etmeden yürütülmesi gereken programlar elbetteki olabilir; ancak, bunlar, ülke için, acil öncelik ve önem arz eden sağlık konularıdır. Bunlar
da, gerçek ülke hedeflerini ve iş takvimini içeren bir sağlık master planı içinde olmalıdır.
1982 Anayasası, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini devlete bir
görev olarak vermiştir. Sağlık Bakanlığı ise, Anayasa, kanunlar, kalkınma planlarıyla belirle
nen ilke ve politikaları yerine getirmek, hükümet programına uygun olarak sağlık hizmetleri
nin planlanması için politikaları saptamak, hizmetlerin halka ulaştırılmasında gereksinim du
yulan kaynakları temin etmek ve verilen hizmetleri yerinde değerlendirerek, toplumun sağlık
düzeyinin yükseltilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yeri
ne getirilmesinde, nitelikli ve sağlıklı insangücü, yeterli finansman, çağdaş teknoloji ve iyi bir
yönetime ihtiyaç vardır. Kalkınma planlarında yer alan, hedef, ilke ve politikalar incelendiğin
de, bunların, olması istenilen ideal durumlar olduğu görülür. Ancak, bunların yapılabilmesi
de, yukarıda belirttiğim şartlara bağlıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini saptamada ve sağlık
hizmetlerinin değerlendirilmesinde kullanılan bazı parametreler vardır. Bu ölçütlerin başında,
bebek ölüm hızı, kaba doğum hızı, kaba ölüm hızı ve doğumdan beklenen yaşam süresi gel
mektedir. Ülkemiz için bu değerler, gelişmişlik düzeyimizle kıyaslanmayacak düzeyde yüksek
tir. 1988 Türkiye'sinde doğurganlık araştırması ve 1989 UNICEF dünya çocuklarının durumu
na göre, bebek ölüm hızı binde 64, kaba doğum hızı binde 29, kaba ölüm hızı binde 8, doğuş
tan itibaren beklenen yaşam süresi ise 65 yıldır.
Nüfusu yüzde 2,4 hızla artan ülkemizin önemli sağlık sorunları mevcuttur. Her yıl, yeni
doğan 1,5 milyon bebek ülke nüfusuna katılmaktadır. Son yıllarda Önemli düşüşler gösterme
sine rağmen, ülkemizde bebek ölüm hızı, gerek komşu ülkelere, gerekse gelişmekte olan ülkele
re kıyasla, hâlâ yüksek sayılabilir. Verilen ana sağlığı hizmetlerine rağmen, gebelik, doğum ve
düşükler nedeniyle, anne ölümleri de çok yüksektir. Senede, doktora başvurma oranı çok dü
şüktür. Toplumun sağlık eğitim düzeyi yeterli olmadığından, çevre sağlığı ve bulaşıcı hastalık
lar hâlâ önemini korumaktadır.
Sayın milletvekilleri, ulusal sağlık politikamız konusunda genel önerilerimi şu şekilde özet
leyerek sözlerimi bitirmek istiyorum.
1. Anayasamız ve sağlıkla ilgili kanunlar içinde saklı sağlık politikalarımızın net bir şe
kilde ortaya konulması gereklidir. Bu politikaların temel kriterleri ise, herkese, her yerde, her
türlü sağlık hizmetinin, eşit biçimde ve sürekli sağlanması olmalıdır.
2. Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri birlikte ele alınmalı ve sağ
lık politikasının çerçevesi böyle bir planlamaya dayandırılmalıdır.
•
3. Kapsamlı, dengeli ve öncelikleri saptanmış, esnek ve gelişmeye açık; kaynakları en iyi
bir şekilde kullanan, fiilî ve potansiyel personel gereksinimi temel ölçütler olarak alan bir mas
ter sağlık planlaması, hizmetin götürülmesi için önemli bir ihtiyaçtır.
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4. Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını sürekli kılabilecek ve doğanın
korunmasını da sağlayacak koruyucu sağlık hizmetleri, öncelikle ve önemle ele alınmalıdır. Tedavi
edici sağlık hizmetleri, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde, koruyucu hizmetleri destekler
biçimde örgütlenmelidir.
5. En iyi programlar, ancak nitelikli insangücü elinde şekillenir ve başarıya ulaşır. Bu
nedenle, sağlık personelinin okul eğitiminin, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları
nın, ülke ihtiyacına göre düzenlenmesini sağlayacak bir organizasyon mutlaka yapılmalıdır.
6. Toplumun katkı ve katılımıyla, sektörlerarası işbirliği, başarı için gereken şartlardan
olmalıdır.
7. Bu nedenle, Dünya Sağlık Teşkilatının "2000 yılında herkese sağlık Avrupa belgesi"
hedeflerine ulaşmak için; ülkelerin, verimlilik anlayışı içinde, koruyucu hizmetlere önem ve
ren, hizmetlerin yeterli ve herkes tarafından ulaşılabilir ve kabul edilebilir özelliklerini içeren
bir sağlık politikası olmalıdır.
Kişinin sağlığının korunması ve verimliliği, yüksek bir ekonomik yatırım olacaktır. Bu ya
tırım sonunda, kazanılan sağlıklı insanlar sayesinde daha başarılı ekonomik yatırımlar yapıla
bilecektir. Böylelikle, birbirleriyle ilişkili yatırımlar sayesinde, toplum, sağlıklı ve çağdaş me
deniyetin refah düzeyine kısa sürede ulaşmış olacaktır.
Sağlık Bakanlığı 1990 yılı bütçesinin, ülkemize, milletimize ve Sağlık Bakanlığımıza ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, bütçenin hazırlanmasında katkıları olan değerli kamu görevlile
rine ve Sayın Bakanımıza hürmet, minnet ve şükranlarımı belirtir, hepinizi saygıyla tekrar se
lamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına son konuşmacı, Sayın özdoğan. (ANAP sı
ralarından alkışlar)
Sayın özdoğan, çok kısa bir konuşma süreniz kalmıştır. Sizin bu durumu nazarı dikkate
alarak, konuşmanızı başından sonuna kadar okumak yerine, kısaltacağınızı tahmin ediyor te
şekkür ediyorum.
Buyurunuz.
ANAP GRUBU ADINA NİZAMETTİN ÖZDOĞAN (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 1990 malî yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz
almış bulunuyorum. Bu vesileyie, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum.
önce, kışı da olsa, sağlık sisteminin temel ilkeleri ve sağlık hizmet politikamız üzerinde
durmak istiyorum.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana, sağlık hizmetlerini devletin sağlaması ana
yasal bir hak olarak tanınmıştır. Bugüne kadar icraat yapan cumhuriyet hükümetleri gibi, Hü
kümetin, Sağlık Bakanlığının 1990 yılı bütçesiyle, Anayasanın öngördüğü hedefler çerçevesin
de, milletimize yaygın ve verimli sağlık hizmetlerinin verilmesi için, büyük bir gayret ve feda
kârlıkla çalışmalarına devam edeceği inancı içindeyim.
Toplumun, ruh, beden ve sosyal sağlık içinde yaşaması, sağlık seviyesinin yükseltilmesi, çevre
sağlığı şartlarının düzeltilmesi, halkın sağlık konusunda eğitilmesi, bulaşıcı hastalıklardan ko
runması, hastalıkların etkilerinin asgariye indirilmesi ve yok edilmesi, sağlık hizmet politika
mızın temel hedeflerindendir.
— 541 —

T.B.M.M.

B : 54

22 . 12 . 1989

O:2

Ayrıca, sağlıklı bir toplum için, sağlık hizmetlerinden, vatandaşlarımızın en iyi bir şekilde
faydalanmasını sağlamak amacıyla, sağlık hizmetlerini, eşit olarak, sürekli, dengeli ve yeterli
bir şekilde, herkese ve her yere götürmek, sağlık hizmet politikamızın diğer temel bir ilkesidir.
Bütün vatandaşlarımızı sağlık sigortasına kavuşturacak, sağlık kurumlarının ve sağlık per
sonelinin yurt düzeyine dengeli dağılımını sağlayacak, sağlık hizmetini vatandaşın ayağına gö
türecek bir sistemin geliştirilmesini sağlamak hedefimizdir.
Sağlık sisteminin ana hedefi, bireyin ve toplumun sağlıklı olmasını sağlamaktır. Sağlık
sistemi, sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim, psikolojik, ekolojik (biyolojik) ve fiziksel etkenler
den oluşan karışık bir sistemdir. Dolayısıyla, sağlık sistemlerinde, planlama, yönetim ve dene
tim başlıbaşına bir meseledir. Bu görev de Sağlık Bakanlığına verilmiştir.
Türkiye'de, sağlık sisteminin teşkilat yapısında, en üst düzeyde ülke sağlık politikasını,
saptayan, yönetim ve denetim sorumluluğunu taşıyan teşkilat, Sağlık Bakanlığıdır. Bu amaçla
3 Mayıs 1920 tarihinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulmuştur. 9.6.1939 tarih ve 3017
sayılı Kanunla, sağlık teşkilatlanması düzenlenmiştir. 8.6.1984 tarih ve 210 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilat ve görevleri yeniden düzen
lenmiştir. 2 Mart 1989 tarih ve 354 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, bakanlığın adı,
Sağlık Bakanlığı olmuştur. Bu teşkilatlanma dışında, SSK, üniversiteler, belediyeler, Millî Sa
vunma Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, iktisadî devlet teşekkülleri ve özel sektör de tedavi hiz
metleri vermektedir.
Bu noktada şunu önemle ifade etmek istiyorum : Sağlık hizmetlerini tek elde toplamakta
fayda görüyorum. Tek elden idareyle, yatak kapasitelerinden tam olarak faydalanma, personel
tamamlanması, malzeme, araç ve gereçten faydalanma mümkün olmakta ve denetlenmesi da
ha da pratik olmaktadır.
Cumhuriyet Türkiyesinde, sağlık hizmetlerinin teşkilatlanmasında, ilk sağlık bakanların
dan Refik Saydam'ın bazı adımlarını görüyoruz. Daha sonra 1946 - 1948 yıllarında Doktor
Behçet Uz'un Bakanlığı döneminde, sağlık yönetiminde değişiklikler olmuş ve hazırlanan pla
na göre, 40 köy için, yaklaşık olarak 20 bin nüfusa bir sağlık merkezi kurulması öngörülmüş
tür; fakat, maalesef bu plan da gerçekleşmemiştir. 1952 yılında, tşçi Sigortalan Kurumu, teda
vi hizmetleri için hastane ve dispanserler açarak, bu alanda, gelişmeler sağlamıştır. 1961 yılın
da 224 sayılı, Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesiy
le, bu alanda en büyük adım atılmıştır. Daha sonra, tamgün çalışılmasını öngören "Sağlık Per
sonelinin Tam Süre Çalışma Esasları" adı altında, 29 Haziran 1978 tarih ve 2162 sayılı Kanun,
tam bir fiyaskoyla neticelenmiştir. Tam Süre Çalışma Yasasıyla milyarlar boşa harcanmış ve
kısa bir süre sonra bu kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 1983 yılında çıkarılan 2514 sayılı, Bazı
Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun verdiği imkânla, hekim ata
malarının dengesiz dağılımının giderilmesi konusunda büyük mesafeler alındığı bir "gerçektir.
Yalnız, bu uygulamanın, zorlayıcılıktan ziyade, cazip hale getirilmesi gerekir. Bu kanunda ya
pılan bir değişiklikle, hekimlerin mecburî hizmet süreleri yarıya indirilmiştir. Yapılan bütün
bu yasal ve politik girişimler, genelde hekimlere ve hekimliğe yönelik olmuştur; örneğin, he
kimlerin Tam Süre Yasası, Zorunlu Hizmet Yasası gibi...
Sayın milletvekilleri, sağlık hizmetlerinin teşkilatlandırılmasını millî bir politika olarak
ele alan Hükümetimiz, burada, yalnız sağlık personeline değil, sağlıkla dolaylı ve dolaysız ilgi
si bulunan her kuruma ve kuruluşa, temel sağlık hizmetlerinin altyapısına yönelik çalışmalar
da bulunmuştur.
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Sağlık hizmetlerinin teşkilatlandırılmasında en önemli aşama olarak gördüğümüz, 1987
yılında çıkarılan Sağlık Hizmetleri Temel Kanunudur. Bu kanunun 7 maddesi Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu kanun uygulamaya girdiği takdirde, sağlık hizmetlerine
en büyük yenilikleri getireceği inancı içindeyim. 224 sayılı, Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştiril
mesi Hakkında Kanunun eksikliklerinin tamamlanmasıyla; genel sağlık sigorta sistemine ge
çilmesi, sağlık müracaat zincirinin kurulması, sağlık kütüğünün oluşturulması, özel kesimde
verilen sağlık hizmetlerinden yararlanılması ve sağlık hizmetlerinin tek elde toplanması gibi
yenilikler getirilmiş olacaktır.
Sayın milletvekilleri, muhalefetin en çok üzerinde durduğu ve eleştirdiği, Anavatan İkti
darının sağlık politikasıdır. Gerçekten, muhalefetin dediği gibi, memleketimizde sağlık hizmetleri
kötüye mi gidiyor; yoksa iyiye mi gitmektedir? Bunun üzerinde durmakta fayda görüyorum.
Sağlık hizmetlerinin gelişmesini veya gerilemesini yansıtan göstergelerden biri, sağlık kay
naklarıdır. Sağlık yönetiminin ve sağlık politikasının ana hedefi, kaynak bulmak ve eldeki kay
nakları en iyi şekilde kullanmaktır. Sağlık sisteminin kaynaklarını dört ana grupta toplamak
mümkündür; Sağlık personeli (insangücü); sağlık tesisleri, araç ve malzeme, finansman (malî
kaynak). Anavatan İktidarı döneminde, sağlık personeli ve sağlık tesisleri bakımından önemli
gelişmeler sağlanmıştır.
Sağlık hizmetlerinin gelişmesini yansıtan görtergelerden biri de, belirli bir bölgede, 1 sağ
lık personeline düşen nüfus sayısıdır.
Sağlık hizmeti, bir ekip hizmeti olmakla beraber, bu hizmetin lokomotifi hekimdir. He
kim - nüfus oranının müspet yöne çekilmesi, sağlık politikasının ana hedeflerinden biridir. Bu
müspet gelişme, ANAP İktidarı döneminde sağlanmıştır, şöyle ki; 1983'te yataklı tedavi ku
rumları 412 iken, 1989'da 542'ye, sağlık ocakları 1983'de 2 S2S iken, 1989'da 3 2Sl'e çıkartıl
mıştır. Sağlık evi sayısı 7 055*ten 1989 yılında 10 627'ye; ana çocuk sağlığı birimleri 126'dan
213'e; sağlık meslek liseleri 70'ten 147'ye çıkarılmıştır.
Sağlık Bakanlığının sağlık personeli sayısı: 1983 yılında hekim sayısı 8 429 iken, 1989 yı
lında 20 642'ye ulaşmış ve yüzde 144 artış olmuştur. Hemşire sayısı 22 605'ten 28 000'e, -artış
yüzde 38- ebe sayısı 12 502'den 26 030'a -yüzde 108 artış- sağlık memuru sayısı 7 642'den 15
319'a -artış yüzde 100- çıkmıştır.
Yine kalkınmada öncelikli yörelerimizde hekim sayısı 1983 yılında 2 000 iken, bu sayı 1989
yılında 4 500'e çıkarak, yüzde 125 artış sağlanmıştır. Ebe sayısı ise 3 300'den 8 000'e çıkarak
yüzde 142 artış sağlanmıştır.
Bu rakamlardan anlaşılıyor ki, iktidarımız döneminde, tesis ve personel bakımından çok
başarılı ve önemli gelişmeler sağlanmıştır. Sağlık personelinin sayısı artırılmış ve yurt düzeyin
de dengesiz dağılımı asgariye indirilmiştir. Yarıya yakın boş kalan hastanelerimiz, tam kapasi
te ile çalışır duruma getirilmiştir. Acil hızır servisler yaygınlaştırılmış, diyaliz ve koroner bakım
üniteleri artırılmıştır. Hastanelerimiz, çağın şartlarına, teknolojisine uygun olarak modern ci
hazlarla donatılmış ve milletimizin hizmetine sunulmuştur. Sosyalizasyon uygulamasından sonra
yapılan sağlık evleri ve sağlık ocakları, 1980 öncesi, gerek hekim, gerekse altyapı eksikliği ne
deniyle kullanılmaz hale gelmiş ve köylüler tarafından ahır ve ambar olarak kullanılmaya baş
lanmıştır. Bu durum, 1976 - 1980 yılları arasında Elazığ'da Sağlık Müdürü iken bizzat tespit
ettiğimi, üzülerek ifade etmek istiyorum.
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ANAP İktidarı, yaptığı büyük ve cesur hamlelerle, Türkiye'de, ilk defa, temel sağlık hiz
metlerinin yurdun en ücra köşelerine kadar dağılımını gerçekleştirmiştir. Elektrik, telefon, yol
ve içme suyunu köylere götürmekle, hekimin ve diğer sağlık personelinin köyde hizmet verme
sini sağlamıştır. ANAP, bu konuda gerekli transformasyonu yapmıştır.
Bugün, hekim, hemşire, ebe yokluğundan şikâyet azalmıştır; ancak, hastane ücretleri ar
tışından şikâyetler vardır. Hastane ücretlerindeki artış, tek yataklı, banyolu lüks odalarda uy
gulamaya konulmuştur. Bu lüks odaların yatak sayısı, mevcut hastane yatak sayısının ancak
yüzde Tidir ve bu özel odalardan elde edilen gelir, Maliye veya Sağlık Bakanlığına geri dönme
mekte; aynı hastanelerde kalarak, jiöner sermaye yoluyla, fakir hastalar için harcanmaktadır.Sosyal devletin gereği işte budur; zenginden alıp fakire harcamaktır.
Bütün devlet hastanelerinde, fakirlik ilmühaberi olanlardan yatak ücreti alınmamakta, bu
laşıcı hastalıklar ve bildirilmesi mecburi hastalıkların tedavisi ücretsiz yapılmaktadır. Acil va
kalara, bütün sağlık kuruluşlarımızda, ücret sorulmadan, tıbbî ve gerekli cerrahî müdahaleler
anında yapılmaktadır. Bunlara ilaveten, malî imkânı olmayan hastaların büyük ameliyatların
da kullanılan harcamalar Sosyal Yardımlaşma Fonundan sağlanmaktadır. Bir de, Üst düzeyde
teknoloji gerektiren imkânların kullanılmasından dolayı hasta için gerekli masraflar artmak
tadır. tşin aslı böyle iken, basına intikal eden ve muhalefet tarafından da politik malzeme yapı
lan bazı münferit vakalarda -ücret dolayısıyla- problem çıkıyorsa, bunun nedeni daha çok bü
rokratiktir.
Sağlık ücret politikasının çözümü, genel sağlık sigortasına geçilmekle sağlanacaktır. Ge
nel sağlık sigortasına geçilmesi çalışmalarına büyük bir hızla devam edilmektedir. 33S9 sayılı
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun uygulamaya sokulması, genel sağlık sigortasına geçilme
sine vesile olacaktır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hastaların, tedavi kurumlarına gereksiz yığılmalarını
önlemek, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin daha etkin verilmesini sağlamak için,
ilk basamak sağlık birimlerine önem verilmiş ve yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Diğer bir ted
birle, koruyucu ve ilk basamak sağlık hizmet birimlerinin yeterli düzeyde hizmet vermesini sağ
layarak, hastanelere olan akımın azalması sağlanmıştır. Bu amaçla, sağlık evleri, sağlık ocak
ları, sağlık merkezleri, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin güçlendirilmesi pro
jesinin uygulanması başarı ile sürdürülmüş, çalışmalar hızlandırılmıştır.
Elazığ İlini bu konuda örnek olarak verebiliriz. Anavatan İktidarı dönemine kadar Elazığ
İl bazında yapılan bütün sağlık evlerinin sayısı 50 iken, 1987-1989 arasında 40 sağlık evinin
yapımı gerçekleştirilmiş ve hizmete açılmıştır. 15 sağlık evinin inşaatı da devam etmektedir.
Elazığ İl merkezinde, 1987 yılına kadar 3 sağlık ocağı varken, 1987 yılından sonra 2 sağlık
ocağı yapımı daha gerçekleştirilerek, sağlık ocağı sayısı 5'e çıkmıştır.
Yine ANAP İktidarı dönemine kadar, Elazığ sağlık kurumlarında hiç ambulans yok iken,
şimdi bütün hastanelere ve bütün ilçelerin sağlık ocaklarına, Bakanlığımız tarafından ambu
lans tahsis edilmiştir.
Anavatan İktidarı dönemine kadar, Elazığ ilçelerinden yalnız Palu İlçesinde 25 yataklı devlet
hastanesi varken, yine ANAP İki idari döneminde Palu Devlet Hastanesi 50 yatak sayısına çı
karılmıştır. Karakocan İlçesinde de 50 yataklı devlet hastanesi inşaatı tamamlanmış olup, ya
kında açılışı yapılacaktır.
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Elazığ ti merkezinde 650 yataklı tıp fakültesi hastanesi yapımı hızla devam etmektedir.
BAŞKAN — Sayın özdoğan, lütfen bitiriniz.
NÎZAMETTtN ÖZDOĞAN (Devamla) — Efendim, biraz da, Sağlık Bakanlığımızın ilaç
politikası üzerine kısa da olsa durmak istiyorum.
Vatandaşlarımızın müşteki olduğu, bizin: de üzüntüyle baktığımız, ilaç fiyatlarının artışı
yanında, ilaç politikasında da olumlu gelişmeler olmuştur. Piyasada bol ve kaliteli ilacın bu
lunması sağlanmıştır. Bakanlığın, ilaç fiyatları artışları karşısında gerekli tedbirleri alması ge
rekmektedir. 1989 yılında ortalama yüzde 30 civarındaki ilaç fiyatları artışının, son 8 yıldaki
ilaç fiyatları artışlarının en düşük değeri olması, bir nebze de olsa, sevindiricidir. Buna rağ
men, hammadde üretimini çok uluslu ilaç firmalarının tekelinden çıkartıp, bizzat devletin bu
pazara girmesinde faydalı olacağı inancındayım, ilaçların -bilhassa hayat? ilaçların bulunma
dığı, karaborsaya düştüğü veya kalitenin tartışmalı olduğu 1980 öncesi dönemden, bol ve kaliteli ilaç bulunan bir döneme gelmemizdeki bu gelişmeleri de görmemezlikten gelmek mümkün
değildir.
Ayrıca, uyuşturucu ve psikotrop ilaçların suiistimalini önlemek amacıyla, hekim kontrolü
dışında kullanılmasını önlemek için, kırmızı ve yeşil reçete uygulaması, birçok dünya devletine
örnek teşkil etmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 1989 Türkiye'sinde sağlık hizmetlerinin tam ve ye
terli olduğunu söyleyemeyiz. Bunda, gelmiş geçmiş bütün iktidarların sorumluluğu vardır. Bu
nun yanında, 55 milyonluk Türkiye'mizde, 20 saniyede 1 çocuk, 1 dakikada 3; bir günde 5
bin, yılda 1,5 milyon çocuk dünyaya geliyor. Dolayısıyla, yılda 1,5 milyona yakın nüfus artışı
nın söz konusu olduğu memleketimizde, sağlık hizmetlerinin yeterli düzeyde verilmesi zorun
luluğu ortadadır.
Bütün bu olumsuz faktörlere rağmen, bugün Türkiye'de sağlık hizmetlerinin çok kötüye
gittiğini söylemek insafsızlık olur. Gerçekte sağlık hizmetleri iyiye gitmektedir. 1 313 kişiye bir
hekim, 5 676 kişiye 1 diş hekimi, 3 750 kişiye 1 eczacı, 2 950 kişiye 1 sağlık memuru, 859 kişiye
1 hemşire - ebe düşmektedir. Ayrıca 838 hastane, 133 833 yatak sayısı 32 acil servis ve sayısı
22'ye ulaşan tıp fakülteleri, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmaktadır.
Vatandaşı, doktora, ebeye, hastaneye, ameliyata ve ilaca kavuşturacak tedbirler alınmıştır.
Köy ve gecekondu bölgelerindeki yetersiz ve kötü yaşama şartları düzeltilerek, burada yaşayan
vatandaşlar, daha sağlıklı hayat şartlarına kavuşturulmuştur.
Malî kaynak, bu sene daha da artırılmıştır. Bakanlığın bütçesi, 2 trilyon 446 milyar 427
milyondur. Bu rakam genel bütçenin yüzde 3,89'u olup, buna 3418 sayılı Kanunla verilen fon
da ilave edilirse, Cumhuriyet Türkiye'sinde, ilk defa en yüksek payını almaktadır. Bu bütçeye,
ayrıca, hastane döner sermaye işletme gelirinden de ilave yapılırsa, sağlık hizmetlerine çok önemli
bir malî kaynak sağlanmış olacaktır.
1980 öncesi sağlık hizmetleri Tam Süre Çalışma Yasası ile hançerlenmiş, zaten ilaçsız olan
hastalar, bir de hekimsiz kalmıştır. Birçok ilimizdeki sağlık kurumlarında heyet teşkil edilemez
duruma düşülmüştür.
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Vatandaşların sağlık konusundaki şikâyetlerini haklı buluyoruz; ancak, o dönemin siyasî
iktidar partilerinin devamı olduğunu söyleyen şimdiki muhalefet partileri, sağlık hizmetleri
mizi eleştirirken, acaba, geçmiş politikalarını hatırlıyorlar mı? Bu şikâyetlere hakları var mı?
Takdirini milletimize bırakıyoruz.
Sayın milletvekilleri, genel sağlık sigortasını gerçekleştirmek; bölgeler arasındaki denge
sizliği asgariye indirmek; ileri teknoloji gerektiren kardiyo-vaskuler cerrahi gibi bölgesel dü
zeyde tesislerden ortaklaşa yararlanmasını sağlayan tesisler yapmak ve sağlık personelinin ma
lî durumunu düzeltmek dileğiyle, 1990 malî yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinin, Bakanlığımıza,
milletimize, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan diler, hepinize saygılar
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Küçükel. (DYP sıralarından
alkışlar)
Buyurun efendim.
DYP GRUBU ADINA AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Sağlık Bakanlığı bütçesi hakkında Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini Yüce Meclise
arz etmek için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Bütçe müzakereleri, sadece devletin gelir ve giderlerinin hesabı değildir. Hesaplar, bütün
faaliyetlerin; ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin bir neticesidir.
Bütçe, ülkemizin, kalkınma hedeflerinin neresinde olduğunu, geri kalmışlıktan kurtulma
yollarının, araçlarının nasıl kullanıldığını belirttiği gibi, anayasalarımızın maddelerinde vücut
bulan, demokrat olma, sosyal devlet olma ilkelerinin neresinde olduğunun da göstergesidir.
Bütçe, iktidarların, herkesin mutlu ve müreffeh olmasını, kişinin temel hak ve hürriyetle
rini sağlayacak siyasî tercihlerinin de göstergesidir. Hürriyetçi demokratik sistemlerde olduğu
gibi, bizde de, bütçe hakkının teminatı, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiştir. Verginin
kanunsuz toplanamayacağı gibi, vergilerin denetimsiz harcanamayacağı hesaplarının da görü
leceği yer Türkiye Büyük Millet Meclisidir.
Biz, burada, Sağlık Bakanlığının bütçesini görüşürken, tktidarın ve Sağlık Bakanlığının
icraatında, Anayasaya sadakati ve inancını, adalet anlayışını, eşitliği, hürriyet içerisinde kal
kınma anlayışını, kişinin sağlıklı yaşama hakkının, iktidarlar tarafından sağlanması inancını,
Doğru Yol Partisi olarak huzurlarınıza getirmeye çalışacağız.
Sayın milletvekilleri, çağımızda insanın yaşama hakkı mukaddes sayılmış ve güvence altı
na alınmıştır. Günümüzde ise, bununla da yerinilmemiş, tnsan Hakları Evrensel Beyannamesiyle sağlıklı yaşama hakkı kavramına ulaştırılmıştır, İnsanın sağlıklı yaşama hakkı, gerek ev
rensel, gerekse millî hukukların asla vazgeçemeyeceği bir temel hak olarak uygar toplumların
gündemine girmiştir.
Bunun başlıca nedeni, hiç şüphesiz ki, insan sağlığının ifade ettiği yüce değerdir, tşte, Ana
yasamız 56 ncı maddesinde, "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir"
der. Yine aynı maddede, devletin, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini
sağlamak amacıyla, sağlık kuruluşlarının hizmet vermesini düzenlemekle görevli olduğu belir
tilmektedir. Anayasamız, sosyal devleti, cumhuriyetin temel niteliği olarak kabul etmiştir.
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Devletin sosyal nitelikte olması, aynı zamanda devlet geleneğimizin de bir neticesidir. Ne
dir sosyal devlet? Her zaman ifade ettiğim gibi, sosyal devlet, vatandaşın tüm hayatında, sos
yal adaleti ve fırsat eşitliğini sağlayan, ona yol gösteren, onu destekleyen, onu şefkatle, güvenle
kucaklayan bir terimin adıdır. Aynı zamanda, devletin, insan haysiyetine yakışan bir hayat se
viyesine ulaşma imkânını vatandaşa sağlama görevidir ve de kişiyi insan gören, vatandaşın eği
tim ve sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sağlayan devletin adıdır da. Onun içindir ki, sağlık
hizmetlerinin, etkin, adil, erişilebilir, yaygın olması; yasalarımızda, kalkınma planlarımızda
ve bilhassa planlı dönemin hükümet programlarında amaç olarak ifade edilegelmiştir. ANAP
tktadarı da, ilk hükümet programında, bu idrakla, "Sağlık hizmetlerinden bütün vatandaşla
rımızın en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak temel hedeflerimiz arasındadır" demekte idi.
ANAP'ın ikinci hükümet programında da, "önümüzdeki dönemde sağlık hizmetlerine bü
yük önem vereceğiz. Sağlık hizmetlerinden bütün vatandaşlarımızın en iyi şekilde yararlanma
sını sağlamak birinci hedefimiz olacaktır" denmekte idi.
Sayın milletvekilleri, şu gün, ANAP iktidarının belirttiği, vaat ettiği hedeflere ulaşmak
için ya da sağlığa verdiği büyük önemi uygulamaya dönüştürmek için neler yaptığı, ne yazık
ki, hâlâ bilinmemektedir. ANAP iktidarı, 1987 yılında Sağlık Hizmetleri Temel Kanununu çı
karmıştı. Bu kanun çıkarıldığında, sağlık reformu uygulamasının, kanunî altyapısı olacağını
söylemişti ve iddia etmişti. O günün başbakanının ağzıyla, "gerekli tedbirler alınacaktır" vaa
di vardır. Akibeti nedir, bu kanun uygulanmakta mıdır, uygulanmamakta mıdır, hâlâ bu bilin
memektedir.
ANAP iktidarı, maliyet esaslarına göre yürütülen özelleştirilmiş tedavi hizmetlerinden yana
bir tutuma taraf olduğunu ifade etmektedir. Ne yazık ki, oluşturulması öngörülen sağlık işlet
meleriyle, tedavi hizmetlerinin nasıl geliştirileceğine dair, hâlâ bir bilgi verilmemektedir. Ka
rarsızlıklar ve ilke kargaşası devam ediyor; kimin ne yaptığı belli değildir.
Sayın milletvekilleri, gerçek odur ki, yaşam içinde bilinen, yedi yıllık ANAP iktidarının,
vatandaş çoğunluğu için, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama şartlarını kolaylaştırmadığı;
sağlık kuruluşlarının, vatandaşın hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlayacak
yönde hizmet vermediğidir. Temel sağlık hizmetlerinin vatandaş çoğunluğu için, erişilebilir, adil,
yaygın, dengeli olmadığı çok açık şekilde bellidir. Vatandaş çoğunluğu, tedavi hizmetlerine erişememekten, eriştiğinde de kendisinden istenen ücretin ödeme gücünün üstünde oluşundan,
hizmetin adil, yaygın olmamasından, hizmetin niteliğinden ve kendisinin hastane kapılarında
horlanmasından âdeta feryat etmektedir.
Bu nedenle, vatandaşımızın büyük bir bölümü, öldürmeyen hastalıklar için ne doktora
ne de hastaneye gitmektedirler.
Hastane yöneticileri de, kaynak personel ve ekipman yetersizliğinden dolayı şikâyet etmek
tedirler. Hizmetin, kaynaklara uygun ve verimli şekilde yürütülmediği, hemen hemen herkesin
müşterek bir kabulüdür. Yönetim sistemlerinin yetersizliği, gayretli yöneticileri dahi uygula
mada sıkıntıya sokmaktadır. Hizmette ilke kargaşası, hizmeti alanı da, vereni de, uygulayanı
da rahatsız etmektedir.
Sayın milletvekilleri, Türk siyasî tarihinin hiçbir devresinde, sağlık sorunları, vatandaşa
bu denli zahmet vermiş, çile çektirmemiştir. Günümüz Türkiyesinde en çarpık görüntü veren
manzaraların başında, hiç şüphesiz ki, sağlık hizmetleri gelmektedir. Yetersiz ve pahalı olan
bu sağlık hizmetleri, ciddî bir organizasyondan mahrumdur. Sağlık hizmetleri, adalet ölçüleri
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içerisinde dağıtılmamakta ve vicdaları sızlatan nice hastane, çile çeken doktor ve hasta manzaralarıyla doludur.
Türk Devletinin şefkati, artık, hasta vatandaşına uzanmayacak kadar katı ve insafsız hale
gelmiştir, tnsan sağlığının ifade ettiği yüce değer unutulmuş, devlet, sosyal devlet olma niteli
ğini kaybetmiştir, insanımızın sağlıklı yaşama hakkı, alınır, satılır ticarî bir meta haline getiril
miştir. Bunun vebali bugünkü İktidarındır. Hangi insaftır ki, parası olan, sağlık hizmetleri alır;
parası olmayan, sağlık hizmetini alamaz ve ölür!.. Bir tarafta, sağlıklı yaşamayı Türk insanı
nın temel hakkı sayan evrensel hukuk, millî hukuk, Anayasa; öteki yanda, sağlık hizmetlerini,
fakire de zengine de eşit oranda satan bir devlet anlayışı...
Bunun bir sebebi olmalı; evet, bir sebebi olmalıdır. Sebep, ANAP İktidarının, sağlıklı ya
şama hakkının, yüce bir değer ve Anayasa emri olduğu doğrultusunda siyasî tercihini yapmayışıdır.
Sebep, sosyal devlet ilkeleri doğrultusunda, inançlı, asgarî müşterekte birleşerek, muhale
feti ve iktidarıyla, çıkar politikalarının ötesinde, millî bir sağlık politikasını hâlâ üretmeyişi,
üretemeyişidir.
Sebep, sosyal devlet ilkeleri içerisinde, en iyi şekilde hareket etmenin, bugün için gerekli
olduğu inancının ANAP İktidarında yer etmeyişidir.
Sayın milletvekilleri, sağlık hizmetlerinin, vatandaşımıza, eşit, dengeli ve adil ulaşama
masının diğer sebeplerini çok kısa olarak izaha çatışmak istiyorum :
Sağlık sorunlarına çare bulmak için, teşhisi doğru yapmak, öncelik sırasını iyi tanzim et
mek, buna göre sistemi kurmak gerekir.
Her zaman ifade ettiğimiz gibi, yeterli ve çağa uygun bir sağlık hizmeti sunabilmek için,
sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda siyasî tercihleri yapmakla beraber, güçlü, tesirli ve verimli
bir sağlık teşkilatı, bütçeden direkt ayrılan yeterli finans kaynağı ve ihtiyaçlara cevap verecek
fizikî ve beşerî yapıya ihtiyaç vardır. Sağlık hizmeti için önem taşıyan bütün bu unsurları ince
lediğimizde, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, 13.12.1983 tarih ve 181 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye dayanarak, bugüne dek birçok kararlar almasına rağmen, aradan geçen
yedi yıl içinde, bu teşkilatın, güçlü ve verimli bir yapıya, yaptığını bilen bir kadroya, yöneticile
re ve yetkililere kavuşturulamamış olduğunu görürüz. Bu, sosyalizasyon hizmet zincirinin, ya
ni sağlık hizmetlerinin, ülkenin en ücra köşesin' götürülmesine de mani olan en etkin sebep
lerden biri olmuştur. Oysaki, sağlık hizmetlerimizdeki uygulamaları, yasalardan, yazılı politi
kalardan ziyade, yönetim kültürümüz ve yönetenlerin niteliği etkilemiştir, etkileyegelmiştir.
Sağlık hizmetlerimiz de, bugün içinde bulunduğumuz durumun birçok sebeplerinin ya
nında, dikkatlerimizi, uygulamalarımızın sebep ve niteliğine de yöneltmeliyiz. Sağlık politika
larını yönetim sistemlerine aktarmada, yöneticilerin çok büyük payı vardır. Sistemdeki aksa
maları giderecek, kaynakları, çağın ölçülerine, ülkenin ihtiyaçlarına göre, adil, verimli kulla
nım için, kamu kuruluşlarında uygun anlayış ve ortamı oluşturacak olan, yönetimlerdir, yö
netmenlerdir. Yönetim biçimine ilişkin altyapısı olmayan; işletme, üretim, pazarlama, finans
man ve muhasebe gibi temel işletme konularında hiçbir eğitimi bulunmayan hekim grubunun,
yönetimin başında görevlendirilmesi, bilimsel anlayışımıza ters düştüğü gibi, aslî görevlerinin
aksamasına da yol açmaktadır.
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Hekimlik mesleği hem uzun, hem de pahalı bir meslektir. Ülkemizde bugün hekim açığı
nın halen kapatılmamış olması gerçeği göz önüne alındığında, yüzlerce hekimimizin, sağlık
kurumu ve kuruluşlarında, sağlık hizmetleri dışında, idarî görevlerde istihdam edilmesi, aslî
görevlerinin aksamasına yol açmaktadır.
Sayın milletvekilleri, sağlık hizmetlerinin, adil, eşit, dengeli ve devamlı; herkese, direkt,
çağa uygun, insan haysiyetine, onuruna uygun verilmesini istiyorsak, bunun bir tek yolu var
dır; bütçeden, direkt finansman kaynağını vereceksiniz; yoksa, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin hâlâ denetiminden geçir ilemeyen, nereye verildiği hâlâ belli olmayan Fak-Fuk-Fonu gibi,
onurumuzu kıran yollarla değil. Zaten, geçen bu zaman içerisinde, Fak-Fuk-Fonunun bir çare
olmadığı ortaya çıkmıştır.
Kamu sağlık sektörünün harcamaları, gayri safî millî hâsılanın yüzde 1/3'üdür. Bunun
yüzde 20'si koruyucu sağlık hizmetlerine, yüzde 80'i de tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine aittir.
1987 yılında yapılmış bu araştırmaya göre, hane halkının gelirinin yüzde 2.57'si sağlık,
sağlıkla ilgili mallar ve hizmetler için ödenmiştir.
1990 yılı için, Sağlık Bakanlığına, genel bütçeden yüzde 3.89 oranında ödenek ayrılmıştır.
Bu nedenle Bakana burada teşekkür etmek istiyorum. Bu ödenek, ANAP İktidarları devresin
de alınmış olan en yüksek miktardır. 1980 yılındaki yüzde 4.2'lik miktar, bugüne kadar devam
ettirilmiş olsaydı, şu günün şartları içerisinde, 3 trilyon 870 milyar lira ek bir paraya ulaşacaktı
ki, bu, altyapıyı yapabilmek ve hatta bitirebilmek için en önemli kaynak olacaktır.
Sağlık Bakanlığının 1990 yılı bütçesi 2 trilyon 446 milyar liradır. Bu kaynağın, yüzde 70,5'i
personel; yüzde 12'si diğer cari giderler; yüzde 11,5'i yatırım ve yüzde 6*sı da transfer harca
maları olarak öngörülmüştür. Bu yeterli değildir. Yüzde 100'e varan enflasyon ve artan nüfus
göz önüne alınırsa, yüzde 12,5 oranında yatırımın yetersizliği kendiliğinden ortaya çıkar.
1984 yılından itibaren, sağlık yatırımlarının, toplam kamu yatırımları içindeki payı ve ger
çekleşmedeki oranlarına bakarsak :
Sağlık yatırımlarının, 1984'te kamu yatırımları içindeki payı yüzde 1,5; toplam yatırımlar
içerisindeki payı yüzde 0,9; 1985'te, kamu yatırımları içerisindeki payı yüzde 1,2, toplam yatı
rımlar içerisindeki payı yüzde 0,9; 1986'da kamu yatırımları içerisindeki payı yine 1,2 olmuş,
toplam yatırımlar içerisindeki payı da ancak yüzde 1 olabilmiştir. Sağlık yatırımlarının, 1988
ve 1989 yıllarında, toplam yatırımlar içerisindeki payı yüzde l'i geçmemiştir. Ancak, 1990 yı
lında, kamu yatırımları içerisindeki pay yüzde 2,7 olarak öngörülmüş; ama, toplam yatırımlar
içerisindeki payı, hâlâ yüzde 1,6 olarak hedeflenmiştir.
Konsolide devlet bütçesi içinde, sağlık harcamalarının payına baktığımız zaman :
1965 yılında yüzde 4,8; 1969'da yüzde 4,1; 1980'de yüzde 4,1 olmuş; 1984'ten itibaren in
meye başlamış, 1984'te 3,1; 1988'de 2,7 olarak gerçekleşmiş 1989'da 2,8 olacağı tahmin edili
yor; 1990 yılında da, 3,9 olarak hedeflenmiştir ki, bu oranla 1965 yılındaki rakama erişileme
miştir. Hani sosyal devlet anlayışı?..
Sayın milletvekilleri, sağlık sorunlarının çözümünde en önemli unsur olan sağlık perso
neli ve altyapının durumuna bakmakta fayda görüyorum. Devlet Planlama Teşkilatı rakamla
rına göre, ülkemizde, 1 213 kişiye 1 hekim düşmektedir. Gelişmiş Batı ülkelerinde, bu rakam,
350-500 arasındadır. Türkiye'de, 1 030 kişiye 1 ebe-hemşire düşerken; Batı ülkelerinde, 100-250
kişiye 1 ebe-hemşire düşmektedir. Yine, 3 250 sağlık ocağının, 500'ün üzerinde doktor, 600'ün
üzerinde sağlık memurunun ve 600 civarında da hemşirenin bulunmadığı anlaşılmıştır.
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10 450 sağlık evinden, 3 000'e yakınında ebelerin olmadığı, devlet istatistiklerinde belirtilmiş
tir. Devlet Planlama Teşkilatının bu yılki verilerine göre, ülkemizde bulunan 45 000 hekimin,
yüzde 50*si -geçen bütçede de söylediğim gibi- 3 büyük şehirde toplanmış, yüzde 50'si, geriye
kalan diğer vilayetlere dağılmıştır. Bu dengesiz dağılımın neticesi, istanbul'da 500, Ankara'da
509, tzmir'de 500 civarında vatandaşımıza 1 hekim düşerken; Ağrı'da 5 000 kişiye, Bitlis'te
5 278 kişiye ve Muş'ta 6 000 kişiye 1 doktor düşmektedir.
Söz konusu Avrupa Topluluğu ülkelerinde, hekim başına düşen nüfusa baktığımızda; Bel
çika'da 332, Yunanistan'da 342, Almanya'da 380, Danimarka'da 392 ve Türkiye'de (ortalama)
1 200 kişiye 1 hekim düşmektedir.
Bugün, hâlâ, yatak sayısındaki dengesizlik, yetersizlik devam ediyor. Hedef seçtiğimiz Av
rupa Topluluğu ülkelerinde, 1 yatak başına 80 veya 100 kişi düşerken, bizde 432 kişi düşmekte
dir. Yatak başına düşen nüfus, Hollanda ve Almanya'da 85, Fransa'da 90, İngiltere ve Belçi
ka'da 105'tir. Yatak sayısında, son yıllardaki yıllık artış oranımız, yüzde 1,7'dir.
Altıncı Beş Yıllık Planın göstergelerinden, Beşinci Beş Yıllık Plan dönemindeki hedeflerin
çok gerisinde kalındığını görüyorsunuz, öngörülen hedeflere bakıldığında :
1989 yılında hekim sayısını 56 200 olarak hedef almışız, gerçekleşme 45 200; aynı şekilde,
diş hekimi hedefimiz 12 900, gerçekleşme 9 750 olmuştur. Sağlık memuru ve sağlık teknisyeni
hedefimiz 26 600, gerçekleşme 18 589 olmuş; hemşire ve ebe sayısını 112 000 olarak hedef almı
şız; ancak, 63 840'a ulaşabilmişiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, aradaki fark,
çok daha yukarılardadır.
Beşinci Beş Yıllık Planın rakamlarına baktığımız zaman, bebek ölüm oranları, Danimar
ka'da binde 7, Hollanda'da, Fransa'da binde 8, Belçika ve ingiltere'de yüzde 9 olmasına rağ
men, Türkiye'de hâlâ binde 79'dur.
Anne ölüm oranlarında da benzerlik gösteren bir durum söz konusudur. Belçika'da yüzde
4, Danimarka ve Hollanda'da yüzde 7 olan anne ölüm oranları, bizde ise yüzbinde 65'tir.
Sayın milletvekilleri, bugün, üniversitelerimizde yetişen gençler, diploma almakta, mezun
olmakta; ancak, doktorluk ehliyeti kazanamamaktadırlar. Doktorluk mesleğinde yetersiz kal
dığını hisseden doktorlarımızın duyduğu ıstırabı dile getirmek burada bizim vazifemizdir. Dok
torlar, bilhassa YÖK'ün kuruluşundan sonra, üniversitesinden, bilgiden, tecrübeden, pratik
ten yetersiz mezun olduklarının bilinci içinde, mesleklerinden kopmaktadırlar.
Doktor sayısında Avrupa seviyesine ulaşmak için başlatılan gayretler yanlış planlanmıştır.
24 tıp fakültesinde, altyapı yetersizliği, teknik donanım yetersizliği ve öğretim elemanı kıtlığı
yüzünden, genç doktorlar, mesleğin temel eğitimini dahi almadan mezun olmaktadırlar?
Açılan tıp fakültelerinden, öğretim üyeleri, dershane ve eğitim hastaneleri yetersizliğine
rağmen, hâlâ, hedef olarak, 5 bin doktoru mezun etmenin gayreti içindeyiz. Bu uygulamaların
yanlışlığını ta başından beri bildiğimiz halde, hiçbir tedbir almamışız. Bunun için, yurt dışın
dan kaliteli hekim ithal etme düşüncesi bugün basındadır. Bunların yanlışlığı şu gün ortadadır.
Şunu ifade etmek istiyorum : Bugün, ne tesadüftür ki, istanbul'da çok büyük bir hasta
nenin açılışı var. Bu açılış, kimlerin ortak olduğu belli olmamakla beraber, hayırlı ve uğurlu
olsun diyoruz; ama oradaki o imkânlar, benim içinde yaşadığım, beraber çalıştığım
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arkadaşlarıma, hekimlere verilmiş olsa, onlardan çok daha kaliteli hizmet vereceklerinin inan
cı içindeyim. 90 yaşına merdiven dayamış doktorlara verilen o imkânlar, dışarıdan getirilen
ekipman, bizim hekimlerimize verilse, samimi söylüyorum, neşter gibi onları kullanırlar. Ben
onların içerisinden geldiğim için bunu söylüyorum.
ADtL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Güzel kullanırlar, güzel kullanıyorlar.
AHMET KÜÇÜKEL (Devamla) — Siz, doktorları iğne yapmayı bilmeden mezun ede
ceksiniz, kaderine terk edeceksiniz; ama, hastanelerde, dışarıdan gelen ekiplere her türlü im
kânı vereceksiniz... Bu her şeyden evvel, benim hekimlerimin onuruna vurulan darbedir. Ben,
o camiadan geliyorum, ben, üniversiteden geliyorum. 90 yaşına gelmiş adamın eli zaten neşter
tutmaz. Verin o hastanenin imkânlarını Ankara Hastanesine, Numune Hastanesine, Yüksek
ihtisas Hastanesine; neşter gibi onları kullansınlar.
Gönlümüz şunu istiyor : Bu toprak bizim. Bu insanlar bizim, bunlara o imkânı verelim.
Dışarıdan doktor ithal etmek suretiyle sağlık sorunlarımızı, doktor açığımızı halletmek müm
kün değil. Onu vurgulamak istiyorum.
Sayın milletvekilleri, koruyucu hekimliğin vazgeçilmez unsuru pratisyen hekimlerdir. Ko
ruyucu hekimlik hizmetlerinde başarı ise, hekimin iyi eğitimi, çok büyük ölçüde, sosyal, kül
türel ve ekonomik durumlarıyla ilgilidir. Sağlıklı yaşam konularında vatandaşın eğitiminin belli
düzeye getirilmesi lazımdır, ki bunu yapacak olan da pratisyen hekimlerdir.
Sağlık Bakanlığının aslî uğraş alanı, hiç şüphesiz ki, koruyucu hekimlik de olmalıdır. Bi
lindiği gibi, koruyucu hekimliğin başarılı olduğu toplumlarda, çok pahalı olan tedavi edici he
kimliğin yükü ve hastane kapılarındaki kuyruklar büyük ölçüde azalır. Ancak, mesleğin temel
eğitimini dahi almadan mezun olan doktor kardeşlerimiz, pratisyen hekim olarak kalmak iste
miyorlar. Bunun sebebi, pratisyen hekimlerin geleceğe yönelik endişesi ve halkın pratisyen he
kimlere güvensiz bakış açısıdır. Pratisyen hekimlerin problemleri askıdadır ve hâlâ bir çözüm
getirilememiştir.
ANAP iktidarı, tedavi hizmetlerinin sağlayıcı değil, kişinin tedavi ihtiyacının belli ölçüler
içinde karşılanmasında, sadece düzenleyici olmayı hedef almıştır; malî yönden desteğini çek
miştir; işsiz ve fakiri kendi kaderine terk etmiştir.
ANAP iktidarının, tedavi hizmetlerindeki önceliği ve amacı, bu hizmetlerden vatandaşla
rın, bir hak olarak, eşit şekilde yararlanmaları değil, bu kurumların ekonomik işletilmeleridir.
Kısacası, devlet hastanelerini ekonomik bir işletme, tedavi hizmetlerini de kâr, maliyet he
saplarına göre yürütülen bir hizmet olarak öngörmektedir ki, bu, geleneksel devlet anlayışımı
za terstir.
Tedavi hizmetlerinin, pazar ekonomisi kurallarının uygulanmasıyla geliştirilebileceği var
sayımı yanlıştır, örneği de yoktur. Tedavide, ihtiyacı hekim belirler. Çağdaş ve liberal düşünceli
devlet, vatandaşlarının ekonomik ve sosyal refahından sorumlu olduğu anlamda toplumcu
dur. Refah devleti, liberal demokrasilerin müşterek uygulamasıdır.
Devlet hastanelerinin, idarî ve malî özerkliğe sahip ekonomik işletmelere dönüştürülmesi,
bu hastaneleri vatandaştan tedricen koparır. 1987 yılından beri, sağlık evleri dışındaki bütün
birimlerin paralı olacağı vurgulanmakta, hastanelerde, otelcilik hizmetleri için ayrıca ücret
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alınacağı belirtilmektedir. Açıktır ki, çağdaş alanda birinci basamak örgütlenmesi gerçekleşti
rilmeden halkın bu zincire uyumu beklenemez.
Bu nedenle, herkes, gücü oranında hizmet satın alma yolunu seçecektir ki, düşünülen ve
bu yönde yapılan reformlar, reform olmaktan çıkar.
Bugün, ülkemizde, sağlık hizmetleri açısından büyük bunalımlar yaşanmasının sebebi belki
de buradadır. Netice herkes için, yani, sağlık hizmetini alanlar, bu hizmeti sunanlar, organize
edenler için de geçerlidir; rahatsızlık hepimiz içindir. Çünkü, ülkemizin insanı sağlık hizmetle
rinden büyük ölçüde yararlanamıyor ve bunun ıstırabını duyuyor. Bunun en önemli sebeple
rinden biri de sosyalizasyon zincirlerinin işlerliğini yitirmesidir.
Birinci basamak sağlık hizmetlerini oluşturan sağlık evi ve sağlık ocakları, yeterli sağlık
hizmetlerini verememektedir. Mecburî hizmetle gönderilen, fakülteden yeni mezun bir heki
min, bilgi ve beceri yetersizliği yazılan reçetelerin dahi, ilacın o yerde temin edilemediği, dok
tora, araç, gereç ve çalışması için gerekli donanım verilemediği için, orada hizmeti vermek güçleşmiştir, zorlaşmıştır. Bunun içindir ki, orada hizmeti alamayanlar, bütün imkânlarını kulla
narak, ikinci ilçe ve il teşkilatlarındaki hastanelere gitmektedirler. Hatta, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerindeki ilçelerde eczane bulamadığı için, oradan ilacı alamayacağı için, iller
deki hastanelere gitmekte ve birikimleri de beraberinde getirmektedirler.
Zaten, ekonomik bakımından, ANAP tktidarı döneminde tam bir çıkmazda olan vatan
daşlarımız, sağlıklarına, bu zorluklar nedeniyle, gereken önemi verememekte, bundan dolayı
da hastalıkları ilerledikten sonra, mecburen hekime müracaat etmektedirler. Bu zincirin çalış
maması, büyük bir olasılıkla, vatandaşı büyük illere doğru çekmektedir ve dolayısıyla masraf
ları birkaç misli artmaktadır.
Enflasyonun halka yansıması sonucu geçim sıkıntısına düşen vatandaşlarımız, sağlık ku
ruluşlarında muayene ve tedavi olabilmek için, toprağını, malını veya hayvanım satmak zo
runda kalmışlardır ve kalmaktadırlar. Bugün, şahit olduğumuz, üzüldüğümüz olaylar zinci
rinde, parası olmayan vatandaşlarımızın hastaları, hastanelerde rehin kalmış, ücretini ödeme
diği müddetçe, hasta taburcu edilmemiş, gece yarılarında, hastalar, yakınları tarafından kaçı
rılmıştır. İşte, bu acı olayların temelinde, devletin temel sağlık politikasının olmadığı gerçeği
ve sosyalizasyon zincirinin çalıştırılamaması yatar.
Ne yazık ki, basında çıkan günlük eleştiriler ve protestolar, sağlık politikalarına yön verir
olmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetiminden hâlâ geçirilmeyen Fakir Fukara Fonunun
illerdeki dağılışı ibret vericidir.
Sayın milletvekilleri, ülke sorunlarını, halka, gerçek yüzüyle değil, tıpkı ekonomide oldu
ğu gibi, sağlıkta da tozpembe göstermeye gayret, bizi bir yere götürmez. Ülkedeki sağlık so
runlarının çözüme kavuşturulması için, yardımcı sağlık personelinin yetiştirilmesi büyük önem
taşır. Bu amaçla kurulan sağlık meslek liseleri sayısı, Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın'ın ifade
ettiği gibi, 84, iken, 8 ayda 58 artırmak suretiyle 2 misline çıkarılmıştır. Bundan dolayı kendisi
ne teşekkür ediyorum; fakat, bu artış zahirîdir.
Mevcut hastanelerin yemekhaneleri veya hasta koğuşları bozularak, tamirat yapılıp, sağ
lık meslek lisesi olarak, öğretmensiz, eğitim ve öğretim nosyonu almamış kimselerle yürütülmeye
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çalışılırsa, tabiîdir ki, sağlık sorununu halletmede ana unsur olan personel, kalitesiz olarak
yetişecektir. Kendisinden rica ediyoruz, bu tehlikeli tutum muhakkak önlenmelidir.
Kırsal yörede, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde doktor görmeden ölenlerin nis
peti yüzde 40 iken, bu yetişmiş elemanlara çok şiddetle ihtiyacımız olduğunu vurgulamak is
tiyorum.
Yetişmiş sağlık personeli ise, sistemin aksaklığı, teknoloji, alet ve gereç yetersizliği nede
niyle, hastanelerde, hastaya gerektiği gibi yardımcı olamamanın ezikliğini duymaktadırlar. Sağlık
hizmetini organize edenler ise, her gün ağırlaşan sağlık sorunlarının çözümsüzlüğünün telaşı
içindedirler.
Son sekiz yılda, sağlık hizmetlerindeki yapısal problemlerin çözülmesi yerine, sağlık hiz
metlerinin yürütülmesi, Zorunlu Hizmet Yasasıyla hekimlerin üstüne yıkılmıştır. Böylece, te
mel sorunların halledilemediği sağlık politikalarında, hekimlerden mucizeler beklenmiştir.
Sayın milletvekilleri, kısa olarak, ilaç sorunlarına değinmek istiyorum : tlaç, insan sağlı
ğının vazgeçilmez unsurudur. Sağlık sorunlarının çözümünde ilacın ayrı bir önemi ve özelliği
vardır, tlaç politikalarının, sağlık politikalarının dışında tutmak mümkün değildir, onun en
önemli bir müştereğidir. Sağlıklı yaşam içerisinde, ilacın özelliği, ilacın bulunabilirliliği, ilacın
kalitesi, ilacın ucuz olması zaruretini beraberinde taşır, tlaç politikaları, sosyal devlet olma an
layışı içerisinde vücut bulmalıdır. Onun içindir ki, ilacı, yalnız bir sanayi ürünü olarak öngörmeyişimizin nedenlerinde, sosyal devlet anlayışı yatar. Hiç şüphesiz ki, devlet, o sanayiye de
gerektiği kadar önem vermelidir, bu devletin işidir; fakat, ilacın serbest piyasa ekonomisinin
şartlarında denetimsiz bırakılmış olması, oligopolik veya monopolik bir dünyayı da beraberin
de getirir ki, Türk vatandaşlarının, hatta devletin, bu ekonomik koşullarda, bugünkü gibi, ila
ca ulaşması mümkün hale gelemez. Devlet, bu dengeyi bulmak zorundadır.
İnancımız odur ki, 4.12.1984'te çıkan Fiyat Kararnamesi bir modifikasyona uğratılmalıdır. İlaçlar, devletin denetiminde, maliyet esaslarına ve kalite kontrolüne tabi tutulmalıdır. Ucuz
ve kaliteli hammadde alınabilmesinin tedbirleri alınmalı ve devlet, kalıcı ve inandırıcı, sosyal
devlete yakışır şekilde, sanayici ve ilgili kuruluşlarla elele verip, müşterek bir politika oluştur
malıdır.
Sayın milletvekilleri, yukarıda belirttiğim gibi, sağlık sorunlarını, bu çarpık yaklaşımla
çözüm bulunacağına inanmak biraz zordur. Hele, tatbik olunan ekonomik sistemin yanlışlığı
ile gündeme gelen, yüzde 100'e varan enflasyon içerisinde bunları halletmek, şu gün mümkün
değildir.
Geçen yılki bütçe görüşmelerinde ifade ettiğimiz gibi, bu yıl da, sağlık sorunlarının çözü
münün tesadüflere; halkımızın ise, kendi çilesiyle, kaderine terk edilmesinden korkarım.
Sayın milletvekilleri, insanlarımızın, insanca yaşama ve çalışma koşullarını düzenleyen,
geliştirmeyi amaç sayan sosyal ve siyasî politikaları, sağlık politikalarından bağımsız düşün
mek mümkün değildir. Çünkü, sağlık, çok faktörlü bir sistemdir, politikaları da birçok politi
kaların birleşimidir. Tâbiri caizse, bir politika mozaikidir. Oysaki, bugün Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulan sağlık bütçesinin, bu kavramı anlayıp, yönlendirici tedbiri ve pratiği be
raberinde getirdiği gerçeğinde şüphem vardır.
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Bu bütçenin sağlık alanındaki en bariz vasfı, farklı ağızların sunduğu, diğer bütçeler gibi,
adil, işletilmeyen bir devlet, buna bağlı olarak da, Edirne'den Kars'a kadar, Türk vatandaşına,
eşit ve adil bir sağlık hizmetinin verilmediğidir. Bunun göstergesi, sağlık hakkı para karşılığı
satılır alınır bir meta halinde olmasındandır. Göstergesi, Türk vatandaşına çare kapısı olmak
tan uzak, hastanelerimizde yaşanan dramdır. Göstergesi, Doğu ve Güneydoğu insanımızın kendi
kaderine terk edilmesi ve sağlık hizmetini bulmak için yollara düşeceği gerçeğidir.
Şimdi burada sormak istiyorum; hangi sağlık politikası vatandaşımızı hastane kapıların
da, doktor kapılarında, ameliyathane kapılarında beklemekten kurtaracaktır? Hangi sağlık po
litikası, bir yaşına basmadan ölen bebeleri ve gençleri toprağa gömmemeye çare olacaktır? Hangi
sağlık politikasıyla, Türk insanı, kullandığı ilacın kaliteli, güvenli ve etkili olmasını sağlaya
caktır? Ve yine soruyorum; hangi sağlık politikası, en fakirin bile, kaliteli sağlık hizmetlerin
den yararlanabilmesini sağlayacaktır?
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu görüşlerimi belirtirken, Sağlık Bakanlığı bütçesi
nin ulusumuza, devletimize ve sağlık camiasına hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinizi say
gıyla selamlıyorum (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Küçükel.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, ikinci konuşmacı, Sayın Baki Durmaz.
Buyurun Sayın Durmaz. (DYP sıralarından alkışlar)
DYP GRUBU ADINA BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri,
Sağlık Bakanlığının güzide mensupları; Doğru Yol Partisi Grubu adına, 1990 yılı bütçesi hak
kında görüşlerimizi belirtmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla
selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, geçen yıl bu kürsüden, 1989 yılı bütçesi hakkında görüşlerimizi be
lirtirken, Sağlık Bakanlığının hizmetleri alanında gördüğümüz aksaklıkları, dilimiz döndüğünce
bilginize sunmuştum. Geçen yıl karşımızda bir başka bakan vardı, bu yıl karşımızda bir başka
Anavatan Partisi Bakan arkadaşımız var. Bu yılki eleştirilerimizi, mümkün olduğunca, geçen
yılki eleştirileri tekrar etmeyecek şekilde hazırladım.
Ancak, bir tespit yapmak gerekir; geçen yıl sağlık hizmetlerindeki aksaklıkları, o kadar
yalın ve somut biçimde ortaya koyduk ki, belki iktidar ve onun mensubu olan bakanın dikkati
ni çeker ve toplumumuzun derdine bir çare olur diye. Ben, grubum adına yaptığım konuşma
da, özellikle koruyucu sağlık hizmetleri üzerinde durmuştum. Ancak, aradan bir yıl geçmesi
ne rağmen, koruyucu sağlık hizmetlerinde bugün bir iyileşme olduğunu söylemek maalesef üzü
lerek söylüyorum ki, mümkün değildir. Onun için, geçen yılki konuşmalarımız zabıtlarda mev
cuttur. Eğer, bu yılki Sağlık Bakanımız lütfedip onlara bir göz atarlarsa, memleket için, millet
için yapacakları hizmetlerde, hiç olmazsa, gördüğümüz acı gerçeklerin müspet yönde gelişme
si bakımından, bazı faydalan olur görüşündeyim.
Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 56 ncı maddesi, herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı
içinde sürdürmesini sağlamak amacıyla, sağlık kuruluşlarının tek elden planlanıp hizmet ve
rilmesi ve düzenlenmesini devlete bir görev olarak vermiştir. Devlet, bu görevini, koruyucu sağlık
hizmetlerine ağırlık vererek, tedavi edici hizmetleri de koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamla
yıcısı olarak planlayarak yürütmesi gerekir. Böylece bütün fertlerin sağlık hizmetlerinden eşit
olarak yararlanması ve genel sağlık seviyesinin yükseltilmesi mümkün olabilir.
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Devlet idaresini elinde bulunduran iktidarların, sağlık politikalarını bu çerçeve içerisinde
düzenleyerek uyguladıkları kısa ve uzun devreli programlar ile hizmetleri bir bütün olarak ele
almaları ve tüm insanlarımızı kapsayacak biçimde yürütmeleri zorunludur. Ayrıca, hizmetle
rin etkinliği, bu konuda uygulanan politikaların sürekliliğini gerektirir; altını çiziyorum, tek
rar ediyorum, sürekliliğini gerektirir. Sık sık değişen politikalar hem kaynak israfına sebep olur,
hem de sağlık hizmetlerini amacından uzaklaştırarak, bu hizmetlerden faydalanacak insanla
rın mağduriyetine ve feryadına sebep olur. Nitekim, vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri karşı
sındaki bugünkü feryadı, Anavatan iktidarlarının bu konuda tutarlı bir politikalarının olma
yışındandır. Bugünkü ve bundan önceki Anavatan İktidarı döneminde Sağlık Bakanlığının,
Anayasamızda öngörülen bir devlet politikası olduğunu, hatta hükümetlerinin dahi belirli bir
politikalarının olduğunu söylemek maalesef mümkün değildir. Altı yıl içerisinde S bakan de
ğişmiş ve her bakan, kendi kafasına göre bir sağlık politikası uygulayagelmiştir. Bir evvelki ba
kanın uyguladığı politika, bir sonraki bakan tarafından değiştirilerek, bugün sağlık hizmetle
ri, içinden çıkılmaz bir duruma getirilmiştir. Daha doğrusu, varolan sağlık hizmetleri, bece
riksiz ellerde yok olmuş ve vatandaşın mağduriyetine sebebiyet verilmiştir.
Bugün, hastane denince ıstırap içinde kıvranan, çile çeken, çaresiz insanların perişan ol
duğu kapılar akla gelmektedir. Cumhuriyet hükümetlerinin hiçbir devresinde, sağlık hizmetle
ri bu kadar dejenere edilmemiş, vatandaşların feryadı bu kadar acı olmamıştır.
Sayın milletvekilleri, devlet, millet için vardır. O millet ki, devletine karşı her türlü vecibe
lerini seve seve yapar, yerine getirir; "Askere gel" dersiniz, gelir, gerekirse canını seve seve ve
rir; "Vergi ver" dersiniz, çotuğunun çocuğunun rızkından keserek devlete olan borcunu öder.
O vergilerle yapılan hastaneler, sosyal tesisler millet için vardır. Ama gelin görün ki, bu vecibe
lerini yerine getiren vatandaşımız, bir gün hastalanmaya görsün, hastane kapısına düşmeye gör
sün; "Paran varsa gel, paran yoksa öl" deniliyor. Bu mu sizin sosyal devlet anlayışınız? Böyle
devlet olur mu?
Bugün hastaneler, vatandaşlara şifa veren, şefkatle bakılan bir kurum olmaktan çıkmış,
âdeta bir ticarî merkez haline getirilmiştir. Tedavi masraflarını ödeyemediği için cenazelerin
ve insanların rehin tutulduğu, hatta hastaların -fırsat bulduğu zaman- borcumu ödeyemeyece
ğim korkusuyla kaçtığı bir kurum haline gelmiştir.
ADÎL KÜÇÜK (Konya) — Solcu gazetelerin provokasyonu o.
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Gerçeklerin ta kendisi sayın milletvekili. Çünkü, her za
man bunun içerisinde, bir milletvekili olarak, o milletle birlikte biz de yaşıyoruz. Gerçeklere
gözünüzü lütfen bu kadar yummayınız, tşte vatandaşın feryadı bundandır.
Sayın milletvekilleri, maalesef, 22 Aralık 1989'daki Anavatan Hükümetinin, sağlık hiz
metleri ve hastanelerini ne hale getirdiğinin acı tablosu budur.
MUSTAFA NAZtKOĞLU (Rize) — Fakirim dediği zaman bedava yatıyor, fakirim dediği
zaman cenazesi bedava kalkıyor.
BAKÎ DURMAZ (Devamla) — Sayın Bakan gelsin, bu kürsüden, böyle değildir desin.
Teklif ediyorum, sizin Sayın Bakanınız gelsin biraz sonra bu kürsüde, bu söyledikleriniz gerçe
ğe uymuyor desin ve bunu millet de duysun.
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Sadece bizim bakanımız değil, sizin de bakanınız.
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Belge göster, şifahî olmaz.
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BAKÎ DURMAZ (Devamla) — Sayın milletvekili, şimdi öyle belgeler çıkarır, öyle bir ko
nuşma yaparım ki, oturduğunuz sıraların altına girersiniz. Lütfen, gerçeklere gözlerinizi yum
mayınız. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşmayalım.
Sayın Durmaz, lütfen konuşmanıza devam ediniz.
BAKÎ DURMAZ (Devamla) — Belki denilebilir ki, "bu söylenenlerin büyük çoğunluğu
Bakanlığımın sorumluluğu dışında olan hastanelerde oluyor..." Eğer böyle bir görüş içindey
seniz, özürünüz kabahatinizden büyüktür. Çünkü, Anayasanın 56 ncı maddesindeki, sağlık
hizmetleri tek elde birleştirilir, yürütülür öngörüsünü bugüne kadar yerine getirmemiş oluyor
sunuz. Böyle bir teklif geldiği zaman, Doğru Yol Partisi olarak, milletin selametini ve sağlığını
iyileştireceği düşüncesiyle, bu teklifi bütün gücümüzle destekleyeceğimizi bilmenizi isterim.
Sayın Bakan, 1990 bütçesini Plan ve Bütçe Komisyonunda sunuş konuşmasında, anaproblem olarak iki unsuru belirtiyorlar. Diyor ki, "Birinci problemimiz hastanelerdeki yığıl
malardır; ikinci problemimiz ise ücretsiz tedavi sistemidir."
Hastanelerdeki yığılmaların sebeplerini ise; birinci olarak hastanelerde modern cihazların
olmayışına; ikinci olarak da personel noksanlığı ve bu nedenlerle de hastanelerin tam kapasi
teyle çalışamamasına bağlıyor. Ayrıca, Sayın Bakan, bir itirafta bulunuyor, diyor ki, "Hiçbir
hastanede bilgisayarlı tomografi cihazı yok." Bu konuda hastaları özel sağlık kuruluşlarına
gönderdiklerini ve tüm masraflarının da devlet tarafından ödendiğini beyan ediyorlar.
Sayın milletvekilleri, şurasını çok net biçimde söyylemek istiyorum ki, devlet bu kadar
acz içerisinde midir ki, hastanelerine bugüne kadar bir tomografi cihazı alamamış olsun? Has
taneye gelen yoksul vatandaşa, "Bu cihaz bizde yok, git dışarıda özel kuruluşlarda yaptır gel"
diyeceksiniz. Bu durum, vatandaşın devlete karşı güvenini sarsmaz mı? Devleti, özel kuruluş
lara muhtaç edebilecek kadar sebepler nelerdir?
A. CENGÎZ DAĞYAR (Antalya) — Vardı da denize mf döktüler cihazları?
BAKÎ DURMAZ (Devamla) — Devletimizin itibarını bu duruma düşüren Anavatan İkti
darını huzurlarınızda kınıyor, bu iktidarın, devlet yönetiminde acz içerisinde olduğunu ifade
etmek istiyorum.
MÜNtR F. YAZICI (Manisa) — Eskiden nasıldı acaba?
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Eskiden bu kadar feryat yoktu sayın milletvekili. Eğer
sağlık hizmetleri bugünkü gibi çıkmaz içerisinde olsaydı, o zaman da feryat olurdu; olmadığı
na göre, demek ki sağlık hizmetleri bugünkü gibi çıkmaz içerisinde değildi.
Ayrıca, Sayın Bakanın söyledikleri gibi, hastaların tetkik masraflarının devlet tarafından
ödendiği de doğru olmayan bir beyandır. Tüm masrafları vatandaşlarımız kendileri karşıla
maktadırlar.
Sayın Bakan, Komisyondaki bütçe müzakereleri sırasında bu problemi yap-işlet-devret sis
temi ile çözeceklerini ifade ederek aynen şöyle demektedirler : "Elinde bu cihazları bulunan
lar, yapacağımız bir anlaşma çerçevesinde, Bakanlığımız hastanelerinde deneme çalışmalarına
başlayacağız. Kuracaklar çalıştıracağız, işleteceğiz. Para vermeden alacağız; işletmeden elde edilen
gelirlerin borcunu ödeyeceğiz, bir yılda mı öderiz, iki yılda mı öderiz, üç yılda mı öderiz, onun
hesabını yapıyoruz. Daha sonra bu cihaz bakanlığımıza devredilecek. Böylece biz -dikkat
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buyurun- herhangi bir ücret vermeden, hiçbir maddî külfet yüklenmeden, elimizdeki potansi
yeli değerlendirmek suretiyle..." öyle mi Sayın Bakan?..
SAĞLIK BAKANI HALÎL ŞIVGIN (Ankara) — önce siz bir konuşun da...
*
BAKÎ DURMAZ (Devamla) — "...Hastanelerimizi modern, tıbbî cihazlarla donatma im
kânına sahip olacağız... -ve devam ediyor- bu bizim açımızdan yeni ufuklar açacaktır."
Burada şunu belirtmek istiyorum : Sayın Bakanın dediği gibi, herhangi bir ücret verme
den ve maddî külfete katlanmadan, bu cihazlara sahip olacaklarını belirtiyorlar. Peki, sormak
istiyorum, maddî külfete katlanacak olan kimdir?
ŞtNASt ALTINER (Zonguldak) — Hasta.
BAKÎ DURMAZ (Devamla) — Bu cihazların parasını nereden alacaksınız?
Yine, Sayın Bakan, "Elimizdeki potansiyeli değerlendirerek modern cihazlara sahip
olacağız" diyorlar; bu potansiyel nerededir? Sayın Bakanın, bunu, bu kürsüden açıklamasını,
hassaten istirham ediyorum. Bizim görüşümüze göre, bu potansiyel, hastane kapılarında çare
sizlik içinde kıvranan, yığılan yoksul insanlardır. Burada şunu ifade etmek istiyorum : Ey be
nim yoksul hasta vatandaşım; hazır olun, hastane ufuklarında yeni bir soygun sistemi görünü
yor, kendinizi ona göre hazırlayın. Bunu başka türlü izah etmek mümkün değildir.
Şimdi de personel noksanlığı meselesine geliyorum : Sayın Bakan -Devlet Planlama verilerine
göre- 65 bin sağlık personeli sayısının az olduğunu, bu rakamın önümüzdeki dört yılda 100-150
bin civarlarına çıkabileceğini ifade ediyorlar. Sayın Bakan, hangi kriterlere göre ve nasıl bir
sağlık - insan projeksiyonu hesaplaması yaparak, yıllara göre, ihtiyaç duyulan doktor, hemşi
re, ebe, sağlık memuru ve teknisyen sayısını hesapladınız? Bu konuda, Devlet Planlama Teşki
latı dışında, hizmetin sorumlusu olarak, esasen sizin bir çalışma yapmanız gerekmez mi? Eğer
böyle bir çalışmanız varsa, geliniz bu kürsüden lütfen ifade ediniz; aksi takdirde bu konudaki
görüşleriniz afakî olur.
Sağlık hizmetlerinin ülke düzeyinde yürütülmesinde anafaktör, yönetim, finansman ve insangücüdür. özellikle, iyi yetiştirilmiş nitelikli insangücü başarının anahtarıdır. Hekim sayısı
nı ve niteliğini YÖK belirlediğine göre, geriye kalan yardımcı sağlık personelinin sayısını ve ni
teliğini Sağlık Bakanlığı belirler. Dünya Sağlık Örgütünce, ihtiyaç duyulan yardımcı sağlık per
sonelinin sayısının tespiti yapılırken, kurumun sayısı, güncel hazırlanmış standart kadro cet
velleri, yataklı kurumlardaki yatak sayısı ve mevcut hekim sayısının dikkate alınması gerekir
ve bu kriterler esas tutularak ihtiyaçlar tespit edilir.
BAŞKAN — Sayın Durmaz, süreniz azaldı, lütfen toparlayınız.
BAKÎ DURMAZ (Devamla) — Sayın Başkanım, Anavatan İktidarı 1,5 saat konuştu.
BAŞKAN — Efendim, ikaz etmek benim görevim; ben hiçbir parti farkı gözetmeksizin,
konuşmasını yapan arkadaşa ikazda bulunuyorum; etmediğim takdirde burada ben vazifemi
yapmamış olurum. f
BAKt DURMAZ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Ben size "Süreniz azaldı, toparlayınız" diyorum...
BAKt DURMAZ (Devamla) — Teşekkür ederim...
BAŞKAN — Anavatan İktidarı sizin söylediğiniz kadar konuşmamış, süresini 8 dakika
geçmiştir; bakınız burada gruptan arkadaşlarım var.
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BAKÎ DURMAZ (Devamla) — Sayın Başkanım, bakınız 1 dakikayı da böyle aldınız.
Bugün, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda 60 bin civarında yatak vardır. Bu yataklar
yüzde 50 kapasite ile çalıştığına göre, ortalama fiilî yatak sayısı 30 bindir. Türkiye'de hemşire
sayısı ise 30 bin civarındadır. Yani, yatak başına bir hemşire düşmektedir. Buna rağmen, ger
çek duruma baktığımızda, bazı hastanelerde hemşire yığılması, bazı hastanelerde hemşire nok
sanlığı vardır. Aynı durumu, ebe ve sağlım memuru sayısında da görmek mümkündür. Bugün,
Türkiye'de 9 bin civarında sağlık memuru vardır. Buna karşın 3 800 civarında sağlık ocağı bu
lunmaktadır; ama gelin görün ki, kırsal kesimdeki bir çok yerde sağlık memurunu bulmak müm
kün değildir. Bu dengesizliğin ortadan kaldırılmasının, sizin başta gelen görevleriniz olduğunu
söylemeye, bilmem gerek var mı Sayın Bakan?
Şimdi, bütün bu eksikliklerinizi bir yana bırakıp, diyorsunuz ki, "Personel ihtiyacını kar
şılamak üzere Cumhuriyet Hükümetleri zamanında 50 yılda 84 sağlık okulu açılmıştır. Ben
ise sekiz ayda 58 tane yeni sağlık okulu açtım" ... (ANAP sıralarından "Doğru, doğru" sesle
ri) Evet, doğru, doğru müsaade edin, aşağıda geliyorum...
MEHMET AYDIN (Samsun) — Afyon'a gelen hizmet başka bir yere gelmedi.
BAKÎ DURMAZ (Devamla) — Ve bunu devam ettireceğinizi söyleyerek övünüyorsunuz...
MEHMET AYDIN (Samsun) — Biraz da Afyon'dan bahset.
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Ayrıca, diyorsunuz ki, "Biz bu okulları ilçe ve kasaba
seviyesinde açıyoruz. Mahallî öğrenciler okullarına sabah gelecek, akşam evine dönecekler; böy
lece, velilerin uzak bölgelerdeki okula gitme, gönderme endişeleri de ortadan kalkmış olacak..."
Sayın Bakan, burada şunu söyleyeyim ki, bu varsayımınız tamamıyla yanlıştır; çünkü, çocuğu
nu okutmak isteyen Türk ailesi...
YASÎN BOZKURT (Kars) — Kime hitap ediyorsunuz? Genel Kurula mı?
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Sayın Başkan, bize hitap etsin.
BAŞKAN — Sayın Durmaz, Genel Kurula hitap edin; Hakana değil.
BAKİ DURMAZ (Devamla) — ...Okul nerede olursa olsun, uzakta veya yakında olsun
çocuğunu okula gönderir.
Nitekim, 1989 öğretim yılı içerisinde 50 binin üzerinde çocuk sağlık okullarına girmek
için müracaat etmiş, ancak bunun 5 bini alınmış ve 5 bin civarında da yedekte bırakılmıştır.
Bu nedenle, okullarının uzak oluşunu, öğrencilerin bu okullara gitmeme nedeni olarak
göstermeniz hayalî bir varsayımdır. Size açıkça söylüyorum, Türkiye'nin neresinde olursa ol
sun, bana bir okul gösterin, üç gün içerisinde, istediğiniz kadar, en uzak şehirlerden oraya öğ
renci bulayım. Var mısınız?
Sayın milletvekilleri, şunu açıklıkla ve bütün samimiyetimle söylüyorum ki, biz Doğru Yol
Partisi olarak, okul açılmasının karşısında değiliz. Bilakis...
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Vakit geçti.
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BAKÎ DURMAZ (Devamla) — Dinleyin sayın milletvekili, lütfen huzursuz olmayınız; ger
çekler karşısında lütfen sabırlı olunuz.
Bilakis, daha çok okul açılmasını ve daha çok vatandaşımızın çocuğunun, hatta her iste
yen çocuğumuzun bu okullarda okumasını ve bir istikbal sahibi olmasını isteyen bir partiyiz.
Ancak, özellikle sağlık meslek liselerinden okuyacak çocuklarımızın iyi yetişmesinin, kalifiye
birer eleman olarak bilgi ve beceri sahibi olmasının ve mesleklerini ehil kişiler olarak icra et
melerinin, hem o kişiler için, hem de hizmet ettikleri toplumun sağlığı ve esenliği için, gerekli
olduğunu düşünüyoruz.
Açtığımız 58 sağlık meslek lisesinde, öğrencilere bu nosyonları verebilmek için ne yaptığı
nız çok önemlidir. Her şeyden evvel, o öğrencilere gerekli bilgiyi verecek meslek dersi öğret
menlerini bulabildiniz mi? öğrencilerin öğrendiklerini deneyerek bilgi ve beceri sahibi olmala
rı için, gerekli laboratuvarları açabildiniz mi? Sağlık meslek liselerinde okuyan öğrenciler, teo
ri ve pratiği birlikte yürüterek nosyon kazanırlar. Bu okulları, uygulama yapabilecekleri sağlık
kurumlarıyla, yani hastanelerle bütünleştirebildiniz mi? Bu hastanelerde, uygulama yapacak
gerekli potansiyeller var mı?
Bütün bunları hazırlamadan, politik düşüncelerle, uyduruk binalarda "Bir müdür, bir mü
hür, işte sana bir okul" zihniyeti ile açtığınız ve her türlü eğitim ve öğretim şartlarından yok
sun bu okullardan mezun olacak çocuklarımıza, vatandaşın sağlığını nasıl emanet edeceksiniz?
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Zamanın ne kadar geçtiğini biliyor musun? Sorun, ona
göre konuşmanıza devam edin.
BAKt DURMAZ (Devamla) — Doğum yaptırmasını bile bilmeyen, bu beceriyi kazana
mayan bir hemşireye, bir ebeye, Türk anasının sağlığını nasıl teslim edeceksiniz? Enjeksiyonu
bilmeyen ve bu beceriyi kazanamayan bir hemşireye, bir hastanın sağlığını nasıl emanet ede
ceksiniz? Şunu açıkça söylüyorum ki, altyapısız, eğitim ve öğretim şartları hazırlanmadan, ta
mamen politik düşüncelerle, alelacele açılan bu okullar, faydadan çok, insan sağlığına zarar
getirecektir.
A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Açandan Allah razı olsun.
BAKt DURMAZ (Devamla) — Sağlık hizmetlerini tahripten başka bir işe yaramayacak
tır. Gelecekte, bu tahribatın vebalini ağır ödeyeceğinizi belirtmek istiyorum.
Sayın milletvekilleri, burada başka bir konuya, özellikle dokunmak istiyorum. O da, yine
sağlık meslek liselerinde, veyahut da açılacak kurslarda, kısa devrede yardımcı sağlık personeli
yetiştirilmesi konusudur. Hepiniz biliyorsunuz, geçen yıl mahallî seçimler yapılmadan, mart
ayında, kısa devreli kurslarla yardımcı sağlık personeli yetiştirmek için bir imtihan yaptınız.
öyle bir planladınız ki, bunu seçimin arifesine getirdiniz. Bir defa da tehir ederek, öyle sanıyo
rum ki, 20 veya 22 Martta Türkiye'nin belirli bölgelerinde bu imtihanı yaptınız. 70 000 öğrenci
buna müracaat etti. Bir kız çocuğu tek başına gidemez; ya annesiyle, ya da babasıyla gitti.
Bir gün gidiş, bir gün geliş, bir gün orada kalış; oldu üç gün. Bu vatandaşı Uç gün yollara dök
tünüz. Ne kadar vatandaşı? 150 - 200 bin vatandaşı. Çoluğunun çocuğunun rızkından keserek
yol parası yapıp, çocuğunu imtihana götüren bu vatandaş, "acaba çocuğum kursa gider de
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bir ekmek sahibi, bir meslek sahibi olur mu" diye umutlandı. Aradan 26 Mart seçimleri geçti;
ama gelin görün ki, politik mülahazalarla, vaatlerle yaptığınız bu imtihan, belirlenemeyen bir
nedenle, sonradan, iptal edildi. Sayın Bakanın buraya çıkıp, bu imtihanın neden iptal edildiği
ni, gerekçeleriyle beraber açıklamışını istirhan ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
Daha sonra, merkezî imtihan sistemi de olmadan ve Türkiye çapında da ilan edilmeden
bazı şehirlerde tekrar, bazı kişilerin çocuklarını çağırarak, bu kursları devam ettirir hale geldi
niz. Bu çelişkiyi de Sayın Bakan lütfen burada izah etsin. Eğer sağlık personeline ihtiyaç var
idi ise, o 70 bin öğrencinin içerisinden -aldığımız bilgilere göre- 5 bini imtihanı kazanmıştı.
Niçin iptal ettiniz?.. Eğer sağlık personeline ihtiyaç yok idi ise, sonradan bu kursları niye açtınız?..
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Zamanınızın ne kadar geçtiğini Başkandan bir sorun da
ondan sonra konuşmanıza devam edin.
BAŞKAN — Sayın Durmaz, toparlayın lütfen.
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Evet, toparlıyorum Sayın Başkanım.
Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan yine bütçe görüşmelerinde sunduğu raporda, "Biz has
taneleri tekrar ücretli sisteme dönüştürdük" diyor. Gerekçe olarak da, "Kimin paralı kimin
parasız olduğunu tespit edemiyoruz, ücretsiz tedaviye devam edilmesi halinde, hastaneler felç
hale gelip çalışamaz noktaya ulaşacaklardı" buyuruyorlar. Yoksul vatandaşların tedavilerinin
ücretsiz yapılması için de, vali ve kaymakamların görevlendirildiğini ve oradan yoksulluk için
belge istediklerini belirtiyorlar.
Bir hasta düşününüz ki, acilen tedavi olması gerekiyor ve bu kişinin tedavi ücretlerini ödeme
güçlüğü vardır... Bu vatandaş önce hastaneye değil de vali veya kaymakama gidecek. Vali veya
kaymakam bunun mal varlığının olup olmadığını mahallesinden, tapu idaresinden, bağlı bu
lunduğu esnaf teşekküllerinden soracak ve karar verecektir.
MÜNlR F. YAZICI (Manisa) — SHP adına mı konuşuyorsun?
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Türkiye'deki bürokrasi çarkını biliyorsunuz. Böyle bir iş,
en azman bir hafta veya on gün alır. Bu hasta vatandaşın, acaba bu süre içerisinde, bekleme
sabrı var mıdır veya yakalandığı dert, bu süre içerisinde onun hayatına mal olmayacak mıdır?..
Bu, çıkar yol değildir sayın milletvekilleri. Bu görüş, bile bile vatandaşı ölüme terk etmektir.
Buna sebebiyet verirseniz, Allah indinde, hayatını kaybeden yoksul vatandaşın vebali altından
kurtulamazsınız.
Yine Sayın Bakan, biz gübreye, benzine sübvansiyon yapıyoruz, onun kaynağını buluyo
ruz, ama tedavisiz ücrete sübvansiyon, kaynak bulamıyoruz diyorlar. Oysa Sayın Bakan kay
nağını bulmuş, farkında değil. Sizce kaynak, vatandaşın nesi var nesi yoksa sattırmak, son
kuruşuna kadar elinden almaktır. O da yetmezse, elinden borç senedi alıp vatandaşı icraya ver
mektir. Daha olmazsa, cenazeyi veya hastayı rehin alıp, "Getir parayı, kurtar kendini" demektir.
Bundan iyi kaynak olur mu sizce?.. Çünkü, sizin politikanızda, benzin ve gübre, bu metaları
kullanan insan varlığından ve sağlığından çok daha önemli bir yer tutuyor. Maddeleşmiş ve
nasırlaşmış politikanız, insan varlığına ve sosyal değerlere gözünü kapamış, gerçekleri göre
mez duruma gelmiştir, "ölen ölür, kalan sağlar bize yeter" görüşünüz devam ettiği sürece,
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milletin ahından kurtulamazsınız. Bir gün gelir öyle bir şamar yersiniz ki, 26 Martta
yediğiniz şamarı dahi ararsınız (DYP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından "Aaa!.."
sesleri)
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Tansiyonun yükselecek... Bağırma kardeşim.
BAŞKAN — Sayın Durmaz, lütfen bitiliniz.
BAKÎ DURMAZ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan.
Sayın Bakan, ücretsiz tedavinin tek çıkar yolunun sağlık sigortası olduğunu söylüyor. Bun
dan evvelki sayın bakanların da ağzında bu sakızdı. Onlar ne yaptı ki, siz ne yapacaksınız?..
Onun için, bu görüşünüzü ciddiye almak dahi mümkün değildir.
Burada şunu önemle açıklamak istiyorum ki, biz Doğru Yol Partisi oiarak iktidara gelir
gelmez; insan sağlığına gerekli değeri verecek, tüm insanlarımıza hastane kapılarını açacak,'
ücretsiz tedavilerini yapabilecek sağlık sigortasını bütün yönleriyle uygulamaya koyacağız. Bu
konudaki genel sağlık sigortası, tüm detaylarıyla hazırlanmış, Yüce Meclise takdim edilmiştir;
fakat, gelin görün ki, Anavatan İktidarı bu yasa taslağını komisyonlarda bekletiyor, bir türlü
Genel Kurula indirip müzakere imkânı sağlamıyor.
Sayın milletvekilleri...
BAŞKAN — Sayın Durmaz, lütfen...
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Lütfen... Bitiriyorum diyorsunuz, ama ben kalan yazılarınızı görüyorum,
eğer onların hepsini okuyacaksanız...
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Bitiriyorum.
BAŞKAN'— Lütfen...
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Başkan, ne kadar zaman geçtiğini hatibe söyleyiniz.
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Üç dakikam geçti.
BAŞKAN — Hayır!
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Benim de saatim var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Saate dikkat etmekteyim. Konuşmanıza saat 18.00'de baş
ladınız, şu anda saat 18.35 oldu.
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, Sayın Ba
kan bu yıl okullarda bir sağlık taraması yaptırdı. Bu çalışmasını da, yepyeni bir çalışma
gibi, kamuoyuna, basın ve televizyon kanalıyla, bir reform niteliğinde sundu. Oysa,
Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 3 üncü ve 164 üncü maddelerinde, bu hizmetler, Sayın
Bakanın rutin hizmetleri arasındadır. Eğer, sizden evvelki sayın bakanlar bu maddeleri
çalıştırmamışlarsa, vebali Anavatan İktidarına aittir. Siz, çalıştırdığınız için, size teşekkür
ederiz.
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Kamuoyuna şov yapma, ne olduğu belli olmayan kişilere plaket dağıtmak, diş fırçası da
ğıtmak, ondan daha ötesi koruyucu hijyenden mahrum binlerce çocuğun problemlerini ortaya
çıkarmak, bugün utanç duyulacak bir meseledir. O, ne yaptığı belli olmayan kişilere plaket da
ğıtacağınıza, her türlü kötü politikalarınız karşısında dahi, hâlâ sağlık hizmetlerini dimdik ayakta
tutan hekimlere, sağlık personeline, köydeki ebeye o plaketi veriniz. O zaman sizi tebrik ederiz.
(DYP sıralarından alkışlar) Koltuğunuzun gücü, sağlık personelinin yaptığı hizmetlerle, sağlık
hizmetlerinin ayakta durmasına bağlıdır.
Sayın milletvekilleri, konuşmamın son bölümünde birkaç konuya kısa kısa değinmek is
tiyorum...
MÜNtR F. YAZICI (Manisa) — Sayın Başkan, hatibe bir şey söyleyin.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Birkaç konuluk mesele kalmadı.
BAKt DURMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, başlıklar halinde efendim. (ANAP sırala
rında sıra kapaklarına vurmalar)
BAŞKAN — Sayın Baki Bey, bırakınız zamanı aşmayı, sayın milletvekillerinin tahammül
hududunu aştınız (ANAP sıralarından gürültüler)
A. CENGÎZ DAĞYAR (Antalya) — Soyadı "Durmaz"; onun için durmaz.
BAKt DURMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, sabırsızlanmayın, merak etmeyin bi
tiriyorum.
BAŞKAN — Zamanınız çok geçti efendim.
BAKt DURMAZ (Devamla) — Anavatan iktidarları zamanında uygulanan yanlış politikalar
sonunda, vatandaşın beslenmesi bir sorun haline gelmiştir. Bugün 3 milyon aileden 1,5 milyonu
nun evinde, sağacağı bir hayvan dahi yoktur. Milleti bir bardak süte, bir kaşık yoğurda, bir dilim
peynire muhtaç ettiniz. Bu vatandaşı nasıl besleyeceksiniz? Yaygın bir beslenme bozukluğu vardır.
Annelerin yüzde 70'inde kan eksikliği vardır. Nüfusumuzun yüzde 80'inde beslenme bozukluğu
vardır. Milletimizi, tek başına tahılla beslenmeye mahkûm ettiniz; bunun sorumluluğu size aittir...
BAŞKAN — Lütfen, Baki Bey... Lütfen bitiriniz.
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Beyefendi durmaz; Sayın Başkan, ancak siz durdurursanız, duracaklar.
BAŞKAN — Efendim, ben durduramıyorum, görüyorsunuz ikaz ediyorum, benim göre
vim ikaz etmek.
Baki Bey, lütfen bitiriniz efendim.
BAKt DURMAZ (Devamla) — Bitiriyorum efendim.
Çevre sorunları öyle, ruh sağlığı öyle... Bugün, nüfusumuzun yüzde 25'inde, ekonomik
sıkıntılar nedeniyle, günlük sıkıntıların etkisiyle ruh sağlığı bozuklukları vardır.
Ana çocuk sağlığı başlı başına bir âlem. Bugün burada Anavatan Partisi İktidarının sayın
sözcülerinin belirttikleri gibi, verdikleri rakamlar toz pembe değildir. 1 000 çocuktan, 80'i da
ha bir yaşına gelmeden ölüyor. Yüzbin anneden 200'ü hâlâ doğumlar sırasında ölüyor. (ANAP
sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Baki Durmaz, hareketleriniz başka arkadaşlara örnek olmalı, sizden
sonra çıkacak olan arkadaşın vaktini nasıl kısıtlayabilirim? Beni çok müşkül durumda bırakı
yorsunuz.
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BAKÎ DURMAZ (Devamla) — Lütfen efendim... Bitiriyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Ama, beni çok müşkül durumda bırakıyorsunuz!
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri... (ANAP sıralarından sıra kapakla
rına vurmalar) Tabiî, onurumuza dokunuyor, nasırınıza dokunuyor : Sabrediniz... Milletin içine
çıkmıyorsunuz, hiç olmazsa burada milletin derdini dinleyin. (DYP sıralarından alkışlar)
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri...
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Milletvekiline karşı saygıyı öğren.
BAŞKAN — Sayın Durmaz... Bir usul meselesi...
BAKİ DURMAZ (Devamla) — İlaç sorunu; sağlıkevi ve sağlık ocaklarının içerisinde bu* lundukları durum; personel durumu... (ANAP sıralarından gürültüler)
YILMAZ SANÎOĞLU (Ordu) — Saygılı ol. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, buraya
saygılı olmak zorundasın, terbiyesizlik etme.
BAŞKAN — Sayın durmaz, lütfen efendim...
BAKÎ DURMAZ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın başkan.
BAŞKAN — Lütfen efendim...
BAKİ DURMAZ (Devamla) — ... konusunda... (ANAP sıralarından gürültüler) Sayın
Başkan, bitireceğim; susturunuz lütfen.
. BAŞKAN — Aman efendim; bana kaç defa ''bitireceğim" dediniz...
BAKf DURMAZ (Devamla) — Bitiriyorum efendimm.
BAŞKAN — Arkadaşlar, bitiriyorlar, genel kurulu da saygıyla selamlıyorlar... Buyurun
bitiriniz Sayın durmaz.
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, bitiriyorum efendim.
Koruyucu sağlık hizmetleri sisteminden bahsetme imkânı bulamadım. Sözümün başında
dediğim gibi, geçen seneki konuşmalarımda bundan bahsetmiştim. Esas olan, hastanelerdeki
yığılmanın sebebi odur. Köydeki sağlık evinden, sağlık ocaklarına kadar teçhizatlarını yapar,
gerekli yardımı yapar; o sistemi çalıştırırsanız, hastanelerdeki yığılmayı önlemiş olursunuz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüyorum ki, Anavatan iktidarının milletvekilleri,
milletin içine çıkıp, dertlerini bilmedikleri için, burada, milletin içine çıkan, dertlerini buradan
ifade eden insanları da dinleme sabrına sahip değiller.
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Sen ne biliyorsun?
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Buna rağmen 1990 yılı bütçesinin, Türk Milletine, sağlık
camiamıza, hayırlı olmasını temenni ediyor, Allah'ın bu millete acıyarak, sizin elinizden kur
tarmasını istiyorum.
Saygılar sunarım efendim. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Türkân Akyol; buyurun.
(SHP sıralarından alkışlar)
SHP GRUBU ADINA TÜRKAN AKYOL (İzmir) •>- Sayın Başkanım, saygıdeğer millet
vekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlayarak başlıyorum. Sağlık Bakanlığımızın 1990 bütçesi
üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun Görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda
bulunuyorum.
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Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri, sağlık politikaları üzerinde, 1989 - 1990 plan
bütçe eleştirilerinde ve bu ana kadar dinlediğimiz tüm konuşmalarda değinilmeyen bir noktayı
vurgulamak istiyorum. îzin verirseniz, "Anavatan Partimizin temel politikalarının içinde, sağ
lığın yeri nedir?" gibi bir yaklaşımla başlamak istiyorum.
Anavatan Partisi, programlarının ifade biçimiyle, milliyetçi, muhafazakâr bir partidir ve
Türkiye'yi serbest piyasa ekonomisi içinde kalkındırmayı hedeflemiş olup, 1983 yılından beri,
Parlamento çoğunluğuyla İktidarda bulunuyor. Anavatan Partisinin özellikle ekonomi mode
li, aslında 1980'de başlar. Partisinin kurucu liderliğini ve iki dönem Başbakanlığını yapmış olan
Sayın Turgut özaPın (bugün Cumhurbaşkanı) bu temel politikaları 1980'de, 24 Ocak kararla
rıyla başlamıştır.
Her seferinde, hepimize gayet açık ve net bir şekilde anlattıkları bu ekonomik modelin,
bizi eriştirdiği noktayı hepiniz biliyorsunuz; ama, dört cümleyle tekrarlamak istiyorum.
1989 -1990 yılı eşiğinde, ortalama yüzde 75 enflasyon, ciddî bir hayat pahalılığı, giderek
büyüyen bir işsizlik, son derece önemli ve tehlikeli boyutlara ulaşan bir gelir dağılımı dengesiz
liği. Türkiye'de en az gelire sahip en alt düzeydeki yüzde 40 inşamıza gayri safı millî hâsıladan
düşen miktarın sadece 300 - 325 dolar oluşu gerçeği ve bütün bunların yanında da, her Türk
vatandaşının, 1 milyon 805 bin Türk Lirası borçlu hale getirilmiş olması...
Bu gerçeğin içerisinde, bir başka ilkeleri daha vardı: Dönemin Sayın Başbakanının -şimdiki
Sayın Cumhurbaşkanımızın- söyledikleri gibi, önce ekonomik büyüme, ondan sonra sosyal po
litikalar... Bu gerçeğin somut sonucu, geçen yıl ve 1989'da daha ciddî boyutta önümüze çıkı
yor sayın milletvekilleri.
Doğrusu bu büyük bir sürpriz olmamalıydı; ama, özellikle Beşinci Beş Yıllık Planda, en
karamsar, en olumsuz sonuç, Sağlık Bakanlığının sonucudur. Her beş yılda giderek artan so
runlar, giderek bozulan denge, verilerde ve sayılarda giderek olumsuzluk göstergelerinin büyü
müş olması, açıkça gösteriyor ki, Anavatan Hükümetinin sosyal politikaları ülkeyi çok talihsiz
bir Sonuca getirmiştir. Eğitim de bir ölçüde böyledir, büyük ölçüde böyledir; ama, en ağır ve
tehlikeli olanı sağlık sorunlarımızdır. Çünkü, bunlar, insanların doğal yaşam hakkını tehdit
eder ve insanları ölüme, dönüşü olmayan bir sonuca götürür. Ben, olaya böyle bakarak, sağlık
politikalarımız konusunda da bir küçücük hatırlatma yapmak istiyorum.
Sayın milletvekilleri, bugün canlı doğan her 10 bebekten l'i,4 üncü yaşını tamamlayamadan ölüyor. Her 100 bin anneden -benim sayıla im 70'ti; ama biraz sonra arz edeceğim, size
sunacağım beni rahatlatan çok önemli bir belgem var- 210 tanesi, sadace doğum fonksiyonuyla ilgili nedenlerle kaybediliyor. Bu sayı, gelişmiş, sanayileşmiş ülkelerde, sadece 2 ila 6 arasın
dadır. Ayrıca sayın milletvekilleri, bu sayı, sadece hastanelerde ölen analarımız esas alınarak tes
pit edilen sayı; gerçeği de bilmiyoruz. Bu veriler, dünya Sağlık Teşkilatı, Birleşmiş milletler ve
onların alt komisyonları ve alt gruplarında da mevcut verilerdir ve bu veriler, bir ülkenin, geliş
mişlik ya da geri kalmışlık indeksleridir, göstergeleridir. Sağlık verileri dikkate alındığı zaman,
Türkiye - utanarak söylüyorum- dünyanın en geri kalmış ülkeleri arasında yer alır; 172 ülke
arasında 30, 31 veya 33 üncü sırada yer elır.
Sayın milletvekilleri, biz bunu hak etmedik, biz buna müstahak değiliz; parti politikaları
nın sonucunu insanlar hayatıyla ödüyorlarsa, bir gün, bunun hesabı sorulmalıdır; sorulacaktır.
Size bu bilgileri vermeden önce, parti olarak, gerçekten Türkiye'deki mevcut bütün ista
tistikleri taramaya çalıştık; birçoklarını da zaman zaman bildiriyoruz.
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Neden olay bu boyuta geldi? Bu istatistikî verilerdeki ağır yükselme nereden kaynaklan
dı? Çünkü, Türkiye'de sağlık sorunları daima olmuştur, bir miktar olacaktır da; ama bu ka
dar vahim bir boyuta erişmesi yenidir, yılımızdadır.
Ortaya çıkan somut gerçek şu : Anavatan Partisinin bir sağlık pokitikası yoktur, kesinlik
le yoktur. Anavatan Partisi, 1983'ten günümüze altı yıl boyu, hep, sağlıkta ortaya çıkan gün
lük sorunları söndürmeye yönelik bir politika izlemiştir, hiçbir ulusal sağlık politikası yoktur.
Kendini "Millî ve muhafazakâr" diya tanımlayan Anavatan Partimizde, bu, günlük çözümler
de devamlı bakan değiştirmeye neden olmuştur. Arkadaşlarım söylediler, ben de tekrar etmek
durumundayım, altı yılda beş bakan değişti. Hepsinin değişmesini gerektiren nedeni, günlük
sorunlardaki, kamuoyuna yansıyan, geçici başarı oranına bağlıyorum; bir parçacık başarısız
olduysa, ki olmamaları mümkün değildi, yeni bir bakan, her yenisiyle yeni bir dizi sorun...
Böylesi bir politikanın izlendiğini, Cumhuriyet tarihinde çok sık gördüğümüzü söyleyemeyiz
sayın milletvekilleri.
Sebep neydi?.. Sebep, önce ekonomiyi büyütmek, sonra sosyal politikalardı. Ekonomide
ne noktaya geldiğimizi anımsatmak istedim; ama sağlıkta da bugün fevkalade güç ve tehlikeli
bir noktanın eşiğindeyiz. Birincisi, temel bir politika oluşmaması; ikincisi, çok sık değişen kad
rolar; üçüncüsü ve en önemlilerinden biri, sağlığa, hiçbir zaman gerçekçi bir bütçe payı ayrıl
maması... Çünkü, sağlık hizmetleri, pahalı hizmetlerdir. Çünkü, sağlık hizmetleri, tüketici hiz
metleridir. Çünkü, Türkiye gibi nüfusu hızla artan, iç göçleri ve buna bağlı nüfus hareketleri
çok hızlı olan bir ülkede, sağlık sorunları, diğer ülkelerden daha da büyük bir bütçe payını
gerektirir.
Bu gerçeklere rağmen, 1985'ten günümüze -1980'den günümüze; ama 1985'ten sonra- çok
ciddi düşmeler görülmüştür ve bu oranlar yüzde 2,3'e, 2,9'a kadar inmiştir; bütçeden, bu yıl
yüzde 3,9 diye bir sayı hatırlıyorum; fakat bir başka rapordan bilgiler arz edeceğim, orada da
daha farklı.
özetle : Sağlığa bütçeden yeterince pay ayrılmamıştır. Ülke gerçeklerine uygun bir sağlık
politikası seçilmemiştir; hizmet olarak, sadece günlük yangınları söndürmeye yönelinmiştir. tşte,
bugün bu noktaya gelinmiştir. Sağlık Bakanlığımız, şimdi yeni bir arayış içinde; sağlık hizmet
lerini sigortalamakla bir politika uygulayacaklarını sanıyorlar.
Sayın milletvekilleri, hepiniz çok iyi bilirsiniz, sigorta bir kaynak yoludur, finansman yo
ludur, sağlık hizmetleri için para bulmak yoludur. Otomobil sigortasından hayat sigortasına,
yangın sigortasından hırsızlık sigortasına kadar; sigorta bir politika değildir. İnsanlar, sağlık
hizmetini satın almak için sigortaya girerler ve bir gün muhtemel bir rahatsızlıkta, bu hizmetin
bedelini sigorta kendi yerine ödesin diye de aydan aya prim öderler. O halde, bu, bir politika
olamaz; bu, bir kaynak bulma yoludur.
Sayın üyeler, sigorta konusu tekrar ve ciddi bir biçimde gündeme niye geldi? Çünkü, Hü
kümetin son derece vahim ve ağır bir kaynak sorunu vardır. Bir yerlerden kaynak bulunması
lazımdır, tşte bu "Bir yerler" de insanlanmızdır. Başta, hiçbir sosyal güvencesi olmayan yüzde
40'a yakın insanımız, sağlık vergisi gibi, sigorta primi niteliğinde yeni bir vergi ödeyecekler.
Böylece de Sağlık Bakanlığına kaynak oluşturacaklardır. Sağlık Bakanlığımız da bu kaynak
oluştuğu zaman tüm sağlık sorunlarının bir anda biteceğini zannediyor, tşte bu yanılgı, bizi,
yeni ve çok tehlikeli bir biçimde "sağlıkta sorunlar" zincirinin eşiğine getirmektedir.
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Sayın milletvekilleri, şunu çok açık ve net bir biçimde anlamalıyız; Türkiye gibi, Anaya
sasında "Sosyal devlet ilkesi" yazan bir ülkede, sağlık politikası mutlak olarak sosyalleştirme
politikası olmalıdır. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi politikası, zaten 1961 yılından 4967
yılına kadar kesintisiz olarak Anayasamızda ve Sağlık Bakanlığının politikası olarak gündem
deydi; ama sonra bir talihsizlik oldu... Ben, gelmiş geçmiş tüm partilerin, bu konuda yaptıkla
rı haksızlıkların da hesabının sorulması gerekir diye düşünüyorum. Bu politikanın temel ilke
leri, birbirine ters düşen, birbirinin aksi kanun düzenlemeleriyle mütemadiyen biçim değiştir
di; nihayet bu sistem ve bu politika çalışmaz hale getirildi. Sonunda da "Sağlık hizmetlerinin
sosyalleştirilmesi Türkiye'ye uygun bir politika değildir" dedirtilmek istendi.
Hatırlarsanız, Türkiye'de, çok kısa süreli koalisyon hükümetlerinin dışında, 1961 yılın
dan 1980 yılına kadar çok büyük bir ağırlıkla sağ ekonomik politikalar iktidarda oldu. Bu te
mel politikalardan hiçbiri, devlet bütçesinden kaynak sağlayabilmeyi yeğlemediler. O nedenle,
sağlık hizmetleri bir keşmekeş içerisine atıldı, Bu sefer de, 1983 yılında değişik bir sisteme gi
dilme ihtiyacı belirdi ve -daha önce de dediğim gibi- kısa vadeli önlemlerle birtakım çareler
aranmaya çalışıldı. 1987 yılı başında da "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu" adı altında bir
kanun çıkarıldı.
Aslında bu kanun da, yine, yeni bir politika getirmiyordu. Bu kanun, para ve kaynak sağ
lamak için iki temel ilke getiriyordu : Birincisi özel ve genel sigorta; yani genel ve zorunlu sağ
lık, sigortasına geçişten önce özel sigortaları özendirmek. İkincisi de sağlık hizmetlerini paray
la satılır hale getirmek. Bu olay Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez oluyordu. Devletin, ya
ni Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının kurum ve kuruluşlarında seyyar ve yataklı tesislerinin
bütününde sağlık hizmetleri parayla satışa çıkarıldı. Sağlık hizmetleri, devletin ve Sağlık Ba
kanlığının kurumlarında ilk kez bu biçimde satışa çıkarılıyordu. O güne dek bu kurumlar; ödeme
gücü olmayan, gelir düzeyi çok düşük insanlarımızın bir tür güvencesiydi ve hizmet çok mü
kemmel olmasa bile, insanlarımız; kapıda ölmekten, ölüsünü hastaneden alamamaktan, do
ğuran eşini para ödeyemediği için hastaneden çıkaramamaktan korkmuyordu. Çünkü onlara,
devletin hastanesi sahip oluyordu.
Biz bu yasayı Anayasa Mahkemesine götürdük. Yasa, Anayasa Mahkemesinden haklı ne
denlerle geri döndü; ama o günden beri de yerine bir yenisi konamadı. Sağlık Hizmetleri Te
mel Kanununun Anayasa Mahkemesinden dönmesinden günümüze üç sene tamamlanmak üzere.
O halde, sağlık hizmeti yalnız kaynakla da düzeltilmez, sayın milletvekilleri. Sağlık hiz
meti, her şeyden önce, bizim gibi gelişmekte olan, ciddi sorunları bulunan, çok geniş bir yüze
ye dağınık olan ve hızla çoğalan bir ülkede, bir tek biçimde çözümlenir; o da, her kişiyi önce
hasta olmaktan korumayı temel almalısınız. Hasta olmaktan korumanın önlemleri, kişinin ya
şadığı yer ve yöreden başlamak üzere, ancak sonuca etki yapacak bir çare olabilir; yani bir
başka deyimle koruyucu sağlık hizmetlerini, insanlarımızın, ailelerimizin, kişilerimizin yaşadı
ğı yere götürürsünüz ve aşılarla, sağlık eğitimi, beslenme eğitimi ve de ana ve çocuk sağlığı
ve aile planlamasıyla önce onları korursunuz. Bütün bunlar, insanlarımızın hasta olma tehli
kelerini büyük ölçüde azaltır.
Ondan sonra, ta en uç bir köyden ve ilçeden tedavi olmak için büyük illere gelip gitme
zorunluluğu nedeniyle, hem işgücü, hem malî açıdan çok büyük bir ekonomik kayıp doğuran,
bu olumsuz, hastaneye başvuru trafiğini önlersiniz. Böylece, hastaneler daha rahat hale gelir
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ve ancak hastaneler, tedavisi gereken hastaların hizmetine bırakılır. Bu zincir içinde bunu ta
mamlarsanız, o zaman, kaynağı tasarruf ederek de mükemmel hizmet yapabilirsiniz, uzun müd
dettir bunu söylüyoruz, hiç mi hiç duyuramadık ve maalesef anlatamadık! Hâlâ, "Temel so
run para bulmak ve temel çözüm yeri hastaneler" diye mütalaa ediliyor. Sayın Sağlık Bakanla
rımızın, en son Sayın Bakanımızın söyledikleri hep hastane hizmetlerine yönelik. ANAP hü
kümetlerinin altı senede 5 Sağlık Bakanından, koruyucu hekimliğe ilişkin hiçbir önlemi bugü
ne dek duyma şansına erişemedik; çünkü koruyucu hizmetlerin kapsamı çok geniştir. Koruyu
cu hizmetler bir örgüt ister. Koruyucu hizmetleri en küçük ilçeden ve köyden tek başına başlatamazsınız; önce, bir sağlık altyapısı ve örgüt gerekir. Türkiye'de bu örgüt büyük ölçüde vardır
sayın milletvekilleri. Sosyalleştirme döneminde, aşağı yukarı yirmibeş yıl boyu sağlık ocağı,
sağlık evi, küçük hastaneler, merkez üniteleri kurulmuştur; ama bunlar hiçbir zaman amacı
doğrultusunda işletilcmemiş, hiçbir zaman değerlendirilip kullanılamamış, hiçbir zaman ye
terli sayıda ve yetenekli kadroların eline bırakılamamıştır. Çünkü, çok büyük bir hemşire açığı
vardır, çok ciddi bir destek sağlık personeli eksiği vardır. Bu ülkede, köy ebelerinden başka
analara hizmet edecek çok az sayıda insan vardır; kırda, köyde ve kasabada. Analarımızı yıllar
ve yıllar köy ebelerinin eline bıraktık. Bunların hastaneye erişebilenlerinin de yüzbinde 210'unu
zaten kaybediyoruz. Anadolu'nun pek çok yerinde, bebek ölümleri kayda bile geçmemiştir. Türk
iye, dünyanın en büyük sayıda bebek ölümünün ayıbını taşıyor. Gerçekten bunlara müstahak
değiliz.
Şimdi sigorta uygulamasına geçerken, bütün bu hazırlıkları size belli bir plan içinde sun
maya hazırlanırken, birkaç gün önce ecnebi bir kadro aracılığıyla bir bilgi sahibi oldum; Sayın
Bakanımızdan önce açıkça sormak istiyorum. Elime bir belge verdiler; Price Waterhouse diye
bir tngiliz firmasının "Türkiye'de Sağlık Verileri" isimli raporu sayın milletvekilleri, sanıyo
rum otuz küsur ingiliz'e yaptırılan ve Türkiye'nin sağlık altyapısını, sağlık koşullarını, nüfus
hareketlerini, hastane, yataklı tesis, poliklinik, hemşire, ebe, aklınıza gelecek her şeyi, insanla
rın nasıl beslendiğini, neden öldüğünü araştıran bir rapor. Talihsizliğe bakın sayın milletvekil
leri, bu araştırma bir tngiliz şirketine veriliyor. Kim tarafından?.. Sağlık Bakanlığımız tarafın
dan. O tngiliz şirketinin danışmanlarının ismini, zamanım çok sınırlı olduğu için okumuyo
rum; ama danışmanlar şunlardan oluşuyor : Sağlık Bakanlığımızın 4 müsteşarı, bütün genel
müdür ve şube müdürleri, 1 özel bakan danışmanı, Yüksek ihtisas Hastanesinin Başhekimi,
bir doğumevinin baştabibi, bir de Kızılay'ın Sayın Başkanı; bunlar da danışmanlar. Bu, sadece
sağlıkla ilişkili bu verileri nereden, nasıl toplandığını da anlatmaya çalışacağım... Danışılan
kitleler, artı, bu tngiliz grubunun yaptığı çalışmanın kaynakları; sizin (Türkiye'nin) verileriniz,
Nüfus sayımı istatistikleri, Devlet Planlama Teşkilatı verileri; arada çok seyrek, 300 - 500 - 700
vaka ile sınırlanmış bir iki üniversite çalışmasının sonuçları ve de devletimizin bugüne kadar
Meclisteki bütçe konuşmalarına kaynak teşkil etmiş olan normal kaynak kitapları... Bu say
dıklarım ve artı bu kadrolara ne kadar para ödendiğini Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum.
Bu araştırma bir tngiliz şirketine ihale ediliyor ve Türkiye'nin insan yapısı, sağlık sorunları
ve bunların çözümü için önrapor hazırlatılıyor... Bu raporların arkası gelecek sanıyorum; ya
bancılardan aldığım bilgiye göre, bu iş çok geniş kapsamlı ve sadece önbilgiymiş bu çalışma.
Ama, hazin olan şudur : Bu raporun ortaya çıkardığı gerçekler, Türkiye'de muhalefete men
sup bir milletvekili olarak benim size ifade etmekten utanç duyduğum gerçekler.
"Muhalefet partisi olarak" diye vurgulamamın nedeni şudur : Muhalefet, 6 yıllık, hatta
9 yıllık geçmişi olan bir iktidar partisinin sorunlarını bulmaktan hep mutlu olur; ama ben
— 567 —

T.B.M.M.

B : 54

22 . 12 . 1989

O:2

bundan utanç duydum. Çünkü, bunlar, benim söylediklerimden de çok daha ağır rakamlardır.
Bu tngiliz kadrosunun söyledikleri şudur : "Sizin nüfus sayımlarınıza inanılmaz, bunlardan
çıkan istatistikleriniz gerçek olamaz; çünkü, çok değişik veriler birbiriyle karşılaştırılmış ve bu
nunla hiçbir sağlıklı sonuca varılamaz; bunları bir yana koyun" diyorlar.
Sağlık hizmetleri personelinin kadro açığını ortaya çıkarıyorlar; örneğin, yüzde 36'ya va
ran bir temel sağlık personeli kadrosu boştur. Sayın ANAP sözcülerinin beni dinlemelerini di
lerdim; çünkü, 60 bin küsur ebe, şu kadar artırılan vesaire diye bazı sayılar verdiler; bunları
elimdeki raporla karşılaştırıyordum, gerçekten hazin bir sonuç ortaya çıkıyor. Bunların birkaç
tanesini vermek istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Akyoi, 8 dikaka zamanınız var.
TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
özetle söylemek istiyorum : Bu raporun kapsamındaki gerçekler, tahmin ettiğimizden de,
bugüne kadar bildiğimizden de vahim. Çünkü, her şeyden önce, bize verilen istatistik verilerin
nerelerden nasıl alındığını, gerçeğin çok daha olumsuz olması olasılığını ortaya çıkarıyor. De
mek ki durum, şimdiye kadar gördüklerimizden de vahimdir.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin bunların nezdinde oturtulduğu yer, ancak 35 inci sıra
dır. O Türkiye ki, mütemadiyen, sağlık bütçesine ayrılan pay azalıyor, mütemadiyen sosyal po
litikaları ikinci plana itiliyor ve bu arada ekonomisi de diz boyu batıyor. Bunun bedelini şimdi
kim ödeyecek?..
Sayın Bakanımıza sormak istiyorum : Bu analizlere dayanarak yapmak istediğiniz, sigor
ta primi ödeyecek altyapıyı tespit etmek mi? Bu iş son derece basittir; Bağ-Kur'un, kamu hiz
metlisinin, işçilerimizin ve emeklilerin sayısı bellidir Türkiye'de; Sayın Bakan da bunu çok iyi
bilir. Bunların yapısı mı incelenmek isteniyor?..
Kars'ın bir köyünden, Ardahan'ın bir kasabasına, Trakya'nın bir uç yerinden, Karadeniz'in
bir dağ köyüne kadar, benim insanım nasıl yaşar, benim insanım ne yer, benim insanımın kül
tür düzeyi nedir? tçecek suyu var mıdır, kullanacak tuvalet bulur mu? Her şeyden önce bir
tuvalet kavramını anlatabildik, ya da onlara verebildik mi, çatısı akmayan bir damda oturan
kaç kişimiz vardır?.. Bütün bunları bize İngilizler öğretecek... öyle sanıyorum... Yani, aklıma
başka bir laf gelmiyor.
Üstelik, bunlar nasıl bir araştırma yapmışlardır? Hani bir dönemin barış gönüllüleri var
dı, köy köy dolaşarak büyük bir feragatla Anadolu'da eğitim hizmetleri yaparlardı; sonra, "Bun
ların temel amaçları nedir?" diye çok dedikodusu yapıldı, öyle bile olmamış; sadece kendi
verilerimiz üzerinde kendi sorumlularımız -başka bakanlıklardan da değil- doğal olarak Sağlık
Bakanlığının sorumlu en üst düzey bürokratlarının danışmanlığı içerisinde yapılmış, ayrıca,
maliyet hesapları için de ekonomistler karışmış. Kim yaptırmış?.. Sağlık Bakanı. Kime, kimin
aracılığıyla yaptırmış?.. Devlet Planlama Teşkilatının aracılığıyla yaptırmış.
Devlet Planlama Teşkilatımız şimdi bir başka bakanımıza bağlıdır; Sayın Işın Çelebi bu
rada olsalardı, soracaktım; bu konuda bilgileri elbette vardır. Ama benim güvendiğim, inandı
ğım, "Mensubu bulunan arkadaşlarımın geçmiş görevleri" diye onlarla gururlandığım Devlet
Planlama, bu sorumluluğunu yerine getiremedi de, bir başka yabancı firmaya ihale etmek du
rumunda mı kaldı? Buna kaç para ödenmiştir? Neresinden tutmamı bekliyorsunuz?.. Her
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biri ayrı ayrı insanın onurunu kırıcı bir gerçek. Bize inanmayan, verilerimizi sağlıklı toplayamayan, kendi devlet kurumlarına itimat edemeyen, Türkiye'de insanının sağlık sorunlarını yalnız
para diye gören ve sonuçta yeni bir keşmekeşe Türkiye'yi götürmek için de, sigortayı bir umut
diye bekleyen bir yönetim... Bundan son derece üzüntü duyduğumu ve son derece de utandığı
mı söylemek isterim.
Bu Türkiye'de 70 yılda mükemmel doktorlar yetişmiştir. Bugün mevcut 40 bin doktoru
yetiştirenler, yurt dışından gelmedi; bütün bunlar, Türkiye'deki tıp fakültelerinden yetişmiş ele
manlarca yetiştirildi; kuşaklar ve kuşaklar... Bugün buraya geldik. Ama bu rapor bana, "Tür
kiye'de hâlâ Güneydoğu'da 3,5 milyon trahom var" diyor. Bu miktardaki trahom, ancak dün
yanın en geri kalmış ülkelerinde vardır.
Konuşmamı size bir sistematik içinde sunamadım, bağışlayın; çok üzüldüğümü söylemek
istiyorum. Sayın Bakandan, bu rapora kaç para ödendiğini öğrenmek istediğimi söylüyorum.
Bu kadar kaynağa meraklı olan -haklı olarak, ihtiyacı olduğu için ayrılmamış- ama bu kadar
da kaynak savurganlığı olan bir hükümet nelerle kaynak savurdu, biliyorsunuz. Çok söylen
di... Batık bankaları kurtarmak, vergi iadeleri, hayalî ihracatlar, batık şirketler... Bunları tek
rar etmekten utanıyorum; sayılarını da çok iyi bildiğimi söyleyemem. Ama, bütün bunlarla
kaynak ziyan eden bir iktidar, 9 yılda memleketinin temel sağlık sorunlarına daha eğilemiyorsa, daha bir politika oluşturamıyorsa; söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum.
Efendim, geri kalan S dakikalık süremi de -biraz ters olacak ama- ilaç konusuna vermek
istiyorum. Sigorta için bütün belgeleri, bilgileri Sayın Bakana sunmak isterim; o yanlışta lüt
fen çok dikkatli olsun diye, Ama, bir de ilaç konusu var.
Deminden beri anlatmaya çalıştığım, koruyucu ve tedavi edici tüm hizmetler için yapılan
altyatırım masraflarının bir tek temel sonucu vardır, o da hastalığı sağlığına kavuşturmak, hasta
kişiyi korumak. İkisinin de son noktası ilaçtır. Eğer bir kişi, o ilaca erişemiyorsa, yapılan tüm
yatırımlar, verilen bütün emekler ve hizmetler boşa gitmiştir. Hükümetimizin ilaç konusunda
ki son kararları da son derece ağır olmuştur.
ilacın, 1984 kararnamesi evveli, üç yıl içerisindeki artış miktarı yüzde 134 iken, tamamıy
la kontrolsüz ve serbest bırakılmasıyla, üç yıl içerisinde fiyatlara birdenbire yüzde 98 ila yüzde
298 arası bir artma getirmiştir.
Sayın milletvekilleri, bugün, sosyal güvencesi olan memur ve emeklisi, işçi ve emeklisi,
artık ilaca katkı payı olan o yüzde 10'u, yüzde 20'yi bile ödemekten acizdirler. Mecliste, o say
gıdeğer hizmetlerini bize veren personelimiz, bu yüzde 20'den bilir misiniz ki yakınırlar. O yüzde
20'ye katılmak çok güç olduğu için, en ucuz antibiyotik, en ucuz öksürük şurubu, yada çocu
ğunun veya eşinin ağrısına en ucuz ilacı almak isterler.
O halde, güvence altında olan kitlenin bile ödeme gücü bu derecede ise, 20 milyon nüfu
sumuz, belli olmayan bir gelirle, müzmin bir biçimde aç yaşamaktadır; bunların ilaca erişmesi
imkânsızdır. Devletin, ilacı mutlaka kontrol altına alması lazımdır İlacın fiyat sisteminin yeni
den elden geçirilmesi gerekir. Özellikle, en önemli etken olan fıyatlandırmada hammaddenin,
mutlaka ve devlet eliyle ithal edilmesi, en ucuzunun getirilerek, mümkün olan oranda ilaç fi
yatlarının dengelenmesi lazımdır. Sayın Bakan beni eleştirmişlerdi; "Bizim kabahatimiz yok,
Türk parası düştükçe, hammadde fiyatlarına ödediğimiz dolar artıyor. Dolayısıyla fiyatlara
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tesir ediyor" diye. Sayın Bakan bilirler ki, Türk parasının değerini ben düşürmedim. Kendile
rinin partisinin sorunudur; doğrudur, paranın değeri çok vahim bir biçimde düşmüştür. Ama,
bu düşmeyi halkımıza yansıtamayacak tek yer ilaçtır ve Sayın Bakanın da görevi ve sorumlulu
ğu, ilaç konusunda halkının yanından olmaktır; gerekirse sübvansiyon uygular, gerekirse daha
ucuzunu, ithal eder, daha ucuzunu imal eder; ama herhalde bunun da yapılması gereğine ina
nıyorum.
Çok dar bir süreye birçok konu sığdı; beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür edi
yorum, saygılarımı sunuyorum Sayın Başkanım. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, son konuşmacı Sayın öner Miski; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar)
SHP GRUBU ADINA'öNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,
Sağlık Bakanlığının saygıdeğer yöneticileri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 1990
Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşmelerine başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlarım.
Sayın milletvekilleri, konuşmama başlarken, 1990 yılının sığlık hizmetleri açısından so
runlarla dolu bir yıl olarak yaşanacağını üzülerek belirtmek istiyorum. Anavatan Partisinin
sağlıksız politikası, sağlığa yeterli değeri vermemesi, sağlık sorununun çözümsüzlüğüne neden
olmaktadır. Hepimizin de bildiği gibi, Anavatan Partisi, ekonomik gelişmeyi insan sağlığın
dan önde görmekte ve tercihini bu yönde kullanmaktadır Sağlığa yapılacak harcamaları bir
tüketim saymakta, o nedenle de bu alana ödenek ayırmakta pek istekli olmamaktadır. "Paran
varsa sağlığını alırsın, paran yoksa sağlığını satın alamazsın" felsefesi, Anavatan Partisi İkti
darının sağlığı ticarî unsur olarak görmekte oluşunun, sağlığı pazardan alınan bir meta olarak
görüşünün sonucudur.
Arkadaşlar, sağlık politikasından, bugün, Anavatan Partisinin politikasızlığı nedeniyle hal
kımız perişan olmuştur. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfından sağlanacak yardımlar
la, vatandaş, sağlığını satın almaya çalışmaktadır, elini, devletine açmaya zorlanmaktadır. Şimdi,
belli tespitleri yapmak istiyorum.
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Kanunu, 1987 yılından bu yana uygulamaya konulmadığı
gibi, sağlık alnındaki mevzuat kargaşalığına devam edilmektedir. Sağlık eğitim programları uy
gulanan kamu kuruluşlarında insangücü açığı devam etmektedir.
Çevre, su, gıda kaynaklı ve mevsimsel çıkan bazı hastalıklar, altyapı yetersizlikleri nede
niyle, toplum sağlığım tehdit etmeye devam etmektedir.
Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve çevre sağlığı hizmetleriyle, ağız, diş sağlığı, ruh sağlığı,
trafik ve iş kazalarının önlenmesi, acil müdahale, rehabilitasyon ve zararlı alışkanlıklarından
korunma hizmetlerindeki yetersizlikler de devam etmekledir.
Tedavi hizmet birimlerinde, modernizasyon ihtiyacı devam etmektedir. Ülkemizde 10 bin
kişiye 24.3 yatak düşmekle birlikte, mevcut yataklar yüzde 59 gibi düşük bir kapasiteyle kulla
nılmaktadır. özellikle 50 ve daha az yataklı hastanelerde uzman hekim ve yardımcı sağlık per
sonelinin sayısının yetersizliğiyle, araç-gereç eksikliği nedeniyle kullanım oranı yüzde 25-30 se
viyesinde kalmaktadır.
Yurt düzeyinde yatak ve personel dağılımında denge sağlanamamakta, koordinasyonsuz
luk nedeniyle personel, araç-gereç ve bina imkânları etkin bir şekilde kullanılmamaktadır, ya
takların yüzde 37'si, hekimlerin yüzde 57'si üç büyük ilimizde bulunmaktadır.
Sağlık insangücü açığı, koruyucu ve ilk basamak sağlık hizmetlerinin yeterli düzeyde ve
rilmesini engellemekte ve hastanelere olan hasta.akımının artmasına neden olmaktadır.
'
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Kalkınmada birinci derecedeki öncelikli yörelerde, sağlık yardımcı personel açığı yüzde
27 seviyesindedir.
Üçüncü sınıftan itibaren tıp fakülteleri öğrencilerinin hastanelerde ve yaz aylarında sağlık
ocaklarında staj yapma uygulamaları yeterince yaygınlaştırılamamıştır.
Aile hekimliği ve halk sağlığı ihtisas programlarının yaygınlaştırılması ve halk sağlığı okul
larının açılması ihtiyacı devam etmektedir. Halen nüfusun sadece yüzde 55'i sağlık güvencesindedir; yani, yüzde 45'i sağlık güvencesinin dışındadır.
tlaç fiyatlarında yüksek orandaki artışlar, özellikle, sigortasız ve fakir hastaların zorlan
masına neden olmaktadır.
Sağlık ocaklarının 421'inde hekim, 836'sında hemşire, 360'ında sağlık memuru, 3 169 sağlık
evinde de ebe bulunmamaktadır. Dengesiz beslenme de, özellikle belli bölgelerde ve nüfus grup
larında gebe ve emzikli anneler ile çocukların ve gençlerin sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.
Sağlık ocaklarındaki durum ise; 1989 yılı için 3 559 sağlık ocağı planlanmıştır. 1989 yılı
içerisinde gerçekleşen 3 251 sağlık ocağıdır; bu 3 251 sağlık ocağının 720'sinin kendi binası
yoktur. Ayrıca, 421'inde de hekim yoktur. 10 627 sağlık evinin 7 704'ünün kendi binası yok,
3 169'unda da ebe yoktur.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sanırım, Sayın Bakanın bu tespitlere bir itirazı ola
maz. Çünkü bunlar, kendi hükümetlerinin hazırladıkları altıncı Beş Yıllık Planın 1990 yılı prog
ramında aynen bulunmaktadır. Peki, bu kadar, büyük sorunları olan Sağlık Bakanlığı bu büt
çeyle nasıl esenliğe çıkacaktır? Sorunlar nasıl çözülecektir?
Bu bütçe, herkesin bildiği gibi, bir borç ödeme bütçesidir. Bütçe açığı şimdiden 10.1 tril
yon liradan fazladır. Sağlık Bütçesinin yüzde 71.5'u,l trilyon 750 milyar lirası personel giderle
rine ayrılmıştır; ancak yüzde 12.5'u, 304 milyar lirası yatırım harcamalarına ayrılmış bulunmaktadır. Bütçe açığını kapatmak için yapılacak kesintiler, personel giderlerine dokunmaya
cağı için, zaten çok az olan kaynakların tümü kuruyacaktır.
Sayın Bakan çıkıp, "Biz, bu açığı fon ile karşılayacağız" diyebilirler. Ancak, bu fondan
gelen gelirler beklenilenin çok altındadır. Bakınız, Sağlık Bakanlığı Bütçe raportörlerinin bu
konuda verdikleri raporda, 1989 yılında 198 milyar lira beklenen fon gelirlerinin, beklenen öde
nekler toplanmadığından, ağustos ayı itibariyle 77 milyar Kra olarak gerçekleçtiğini ve bunla
rın da yatırımlarda aksamalar doğuracağını, bu nedenle, yatırımların fon gelirlerine bağlan
mamasını belirtiyorlar; Bu tespiti de yapan, Anavatan Partisi Üyesi parlamenterlerdir. Bunun
la açıkça, fonlarla ciddî bir biçimde sorunlara çözüm bulunamayacağı vurgulanıyor.
1980'li yıllarda bütçeden sağlığa ayrılan paylar çok düşmüş ur. Anavatan Partisinin ikti
dar olduğu son altı yıl ortalamasında, konsolide bütçeden yüzde 2. 69 oranında pay sağlık için
ayrılmıştır.
Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisinin halkın sağlığına ilgi göstermemesi, daha önce
likler vermemesi, bu sorunların birikmesine neden olmuştur. Bu kısır bütçeyle bu sorunlar çö
zümlenemez. Bu bütçeyle, yapımı gecikmiş sağlık evleri, sağlık ocakları plan ve program he
defleri doğrultusunda yapılamaz. Bu bütçeyle, tedavi hizmetleri veren hastanelerimiz araç ve
gereç yönünden modernize edilemez. Bu bütçeyle, hastanelere yığılım önlenemez. Bu bütçeyle,
sağlık ocaklarının personel, araç ve gereç sorunları çözümlenemez. Bu bütçeyle, koruyucu sağlık
hizmetleri; aile planlaması, ana ve çocuk sağlığı ve teemel sağlık hizmetlerinde kalite artırılamaz.
Sayın milletvekilleri, bütçe raportörleri bu bütçe tasarısı için verdikleri raporda bizim gö
rüşümüze aynen katılıyorlar; gerçek çözümler içinde yüzde 2-3'l ük artışlar yerine, daha ger
çekçi artışların olması gerektiğini belirtiyorlar.
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Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda "Sağlık Bakanlığı Bütçesi dışında SSK ve BağKur gibi kurumların da sağlık harcamaları var. Bunu da bütçeye ilave edersek, sağlığa ayrılan
bu oran artar" dedi. Oysa Bakanın önce şunu bilmesi lazım: SSK ve Bağ-Kur, konsolide bütçe
dışında kurumlardır. Bunların kendi bütçeleri içindeki sağlık payını sağlık bütçesine ilave et
mek, geri kalan kısmı hesaba katmamak, en azından, ucuz kurnazlık olur. Ne yaparsa yapsın
Sayın Bakan, konsolide bütçede sağlığın payı yüzde 5'Ieri bulmaz.
Sayın milletvekilleri, şimdi de diğer uluslarla sağlık harcamamızı karşılaştıralım.
Amerika Birleşik Devletler i'nde kişi başına sağlık harcaması 1 S17 dolar, Fransa'da 865
dolar, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde 113 dolar, Bulgaristan'da 84.6 dolar; biz de
ise 20 dolar bile değil.
Sağlık içinde, millî gelirden, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 10.9, Federal Alman
ya'da yüzde 8, Japonya'da yüzde 5.2, Srilanka, gibi geri kalmış bir ülkede yüzde 2,5 pay ayrı
lırken, bizde ise millî gelirden sağlık için ayrılan pay, sadece ve sadece yüzde 0.87; yani, yüzde
1 bile değildir.
Genel bütçeden ayrılan pay, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 10,7, İsviçre'de yüzde
20, İtalya'da yüzde 11,5, bizde ise yüzde 3.9 civarındadır; o da bu sene olmuştur.
Bu bütçeyle, dağlar gibi sorunları olan ülkemiz sağlığına nasıl çözüm getirirsiniz?
Hükümetimiz, bu konuya ciddî yaklaşmamaktadır. Her bütçede karşımıza yeni bir Sağlık
Bakanıyla çıkmaktadır. 5 yılda 5 Sağlık Bakanı... Sayın Şıvgın, umarım, önümüzdeki bütçede
yine karşımıza Sağlık Bakanı olarak çıkar. Bu, Hükümetin sağlık konusuna ne ölçüde ciddî
yaklaşımı olduğunun bir görtergesidir.
Sorunlar hep aynı kaldığı, hatta giderek ağırlaştığı için, bir önceki bütçede yönelttiğimiz
eleştirileri tekrarlıyoruz; ama, bunları eski bakana değil, bir yeni bakana tekrarlıyoruz. Biz,
halkın haklı isteklerini burada söylemekle yorulmayız; ama, sayın bakanlar bunları dinlerken,
çözüm getiremedikleri için, üzülmüyorlar mı?..
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan hükümetleri zamanında ülkemizde gelir da
ğılımı bozulmuş, emeği ile geçinenlerin millî gelirden aldığı pay yüzde 50 oranında azalmış,
bu kesim yoksullaşmıştır. Enflasyon ve zamlar vatandaşlarımızın yaşamında dayanılmaz sıkın
tılara neden olmaktadır. Sağlıklı aile yuvaları çatırdamakta, çocuğunu yeterince doyuramayan, okutamayan, eğitemeyen sağlıksız bir toplum yapısı oluşmaktadır.
Toplumun üzerine karabasan gibi çöken bu olumsuzluklar, elbette toplumun sağlığını ve
ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir.
Bugün için hastalanmak büyük bir lüks olmuştur. Hasta, tanısını koydurmak için büyük
paralar ödemektedir. İlacını alıp tedavi olmak için de, yine büyük-paralar ödemektedir. Bu
kadar pahalı bir şeyi satın almak, lüks değil de, nedir?
İstanbul'da büyük bir hastanenin yetkilisi, vatandaşların parasızlıktan hastaneye geleme
diklerini, onun için yatakların boş olduğunu; İstanbul Tabip Odaları ise, hastaların parasızlık
tan doktor muayenehanelerine gidemediklerini bildiriyor.
İşte ANAP'ın felsefesi: "ölen ölür, kalan sağlar bizimdir."
Bugün, toplumun yüzde 55'i sağlık güvencesi altındadır. Bu kesimin yansına yakını BağKurluların, sağlık hizmeti almada ne gibi sıkıntılar içinde olduklarını hepimiz biliyoruz. SSK'da
bir hastanın doktor muayenesi için birkaç dakika ayrıldığını biliyoruz. Hastanesi olmayan yer
lerde sigortalıların çektiği sıkıntıyı da biliyoruz. Sağlık Bakanı birazdan çıkıp "Bu kuruluşlar
bizim teşkilata bağlı değil" diyebilir; ama, sağlık konularında kendilerine yasalarla verilen,
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ulusun sağlık sorunlarını çözme görevini göz ardı edemezler. Ulusumuz bir bütündür, bu gö
rev de tüm bireyler için Sağlık Bakanına verilmiştir. Burada şunu söylemek istiyorum: Ülke
mizde kullanılamayan atıl kapasiteler hovardaca harcanırken, öbür yandan, büyük şehirlerde
hastanelere yığılmalar olmakta, istenilen nitelikte sağlık hizmeti üretilememektedir, verileme
mektedir. Bu da, koordinasyon eksikliğinden, yetkileri hakkınca kullanamamaktan kaynak
lanmaktadır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; büyükşehir hastanelerine yığılmalar, hasta sevk zinci
rinin sağlıksız olmasından kaynaklanmaktadır. Sağlık ocaklarında, dispanserlerde, sağlık hiz
meti yeteri ölçüde verilebilse, bu yığılmalar kesinlikle oluşmaz. Halkın sağlık yönünden eğitil
mesi, koruyucu sağlık hizmetleri ve birinci kademe tedavi edici hizmetler burada çözüleceği
için, hastanelere akın durur.
Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın "Mobil Sağlık Hizmeti Projesi'nin bir yararı olma
yacağını üzülerek belirtmek isterim.
Türkiye'nin sağlıkta en büyük sorunu, çocuk ölümleri ve doğurganlık çağındaki kadınla
rın hastalıklarıyla, koruyucu sağlık hizmetleridir. Bu hizmetlerin en iyi şekilde verilmesi, ya
kın sağlık desteği ile olur. Sağlık ocaklarının kırsal alanda ve hastaya en yakın yerde yapılması
nın da nedeni budur, mantığı budur. Günübirlik, göstermelik mobil hastane, mobil sağlık oca
ğı ciddî bir çözüm getirmez. Bu tarzda mobil hizmet, sağlık sorunlarını çözmüş ülkelerin, dış
ülkelerde prestijlerini yükseltmek için başvurdukları birer reklam kampanyalarıdır. Amerika'
nın Orbis'i ve diğerleri gibi.
Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmalarında, Orbis gittikten sonra, ame
liyat sonrası çıkan komplikasyonların, ameliyatı yapan ekiple, ameliyat sonrası bakımı yapan
ekibin aynı olmamasından kaynaklandığını beyan ettiler. Peki, bizde de durum aynı olmaya
cak mı?.. Sayın Bakana, bu noktada şunu hatırlatmakta yarar görüyorum: Ülkemizde kaynak
larımız kıt; reklam yatırımları yerine, bu kıt kaynakları rasyonel yatırımlara harcayınız. Seyyar
hastaneler yerine, sağlık ocaklarını, hastaneleri araç ve gereç yönünden takviye ediniz. Sağlık
ocaklarında çalışanlara vereceğiniz araçlarla, yörelerini daha iyi taramalarını sağlayınız. Bu
şekilde, daha kalıcı ve yararlı hizmetler verirsiniz.
Doğuya sağlık ocağını yapıyor, lojman yapmıyorsunuz, gerekli araç ve gereci vermiyorsu
nuz, yardımcı sağlık personeli yok... Oraya giden doktor, bu imkânsızlıklar içinde sızlanmaya
başlıyor, en kısa zamanda da, kendini başka yere naklettirmeye çalışıyor. Böyle bir yere, mobil
ekiple haftada bir, iki gün uğramakla sağlık hizmeti vermeyi planlıyorsunuz... Olmaz Sayın
Bakan, bu olmaz!..
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen yıl bu kürsüden Sağlık Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşlerimi belirtirken, yapılması düşünülen sağlık master planın gerçekleştirilmesi işini
Bakanlığın ve Planlamanın bir yabancı firmaya vermeyi düşündüğünü söylemiştim. Türkiye'
de, ülkenin koşullarını iyi bilen sağlık planlamacıların olduğunu, bu konuda, yabancılardan
çok daha iyi master plan yapacaklarını da belirtmiştim. Türk Tabipler Birliği Merkez Heyeti,
Devlet Planlama Teşkilatına ve Sağlık Bakanlığına, master planını Dünya Bankasının verdiği
fiyatın yarısına, döviz yerine Türk Lirası karşılığında yapacağını belirttiği halde, sağlık master
planının yapılması, dövizle Price Water Hause Firmasına verildi. Bu firma, şu anda, 186 mil
yon Türk Lirası karşılığı döviz aldı. Tuttuğu Türk danışmanlarla sağlık verilerini toplamaya
başladı ve daha, ne hedefleri, ne de öncelikleri belirleyebildi. Bu mu sizin milliyetçilik
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anlayışınız? Bu işi yapacak nitelikte ulusal uzmanlar mevcutken, siz gideceksiniz, işi yabancıya
vereceksiniz, arkasından da milliyetçi geçineceksiniz...
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sağlıkla ilgili örgütlenme, personel ve finansman ko
nularında partinin görüşlerini satırbaşları halinde açıklamak istiyorum.
Konuşmanın başlarında açıkladığım gibi, ülkemizde sağlık alanındaki en önemli sorun,
çocuk ölümleri ve doğurganlık çağındaki annelerin hastalıklarıdır. Bu sorunların çözümü, ya
kın sağlık desteğini gerektirir. Bu nedenle, 224 sayılı Yasa ile "Sağlık Hizmetlerinin Sosyalizas
yonu Modeli" seçilmiştir. Bu modelin uygulandığı Çubuk Sağlık Eğitim Araştırma Bölgesin
de, bebek ölüm hızı binde 159'dan, 1988 yılında binde 56,4'e; ana ölüm hızı yüzbinde sıfıra
düşmüştür. Sağlıklı koşullarda doğum oranı, yüzde 48'den, yüzde 89'5'e çıkmıştır. Etkin aile
Planlaması yapanların oranı, yüzde 37'den yüzde 58'e çıkmıştır. Bölgede yaşayan yurttaşların
sağlık ocaklarında kişisel sağlık fişleri, hastanelerde kişisel sağlık dosyaları tutulmuş, halk,
sağlık konularında eğitilmiş, çevre koşulları düzeltilmiş, bağışıklık kazanma oranı yükseltil
miştir. Difteri, tetanos, çocuk felci, çocuk çağda veremin kökü kazınmıştır. Kızamık, kontrol
altına alınmış, boğmaca da çok nadir görülür olmuştur. Çubuk'ta verilen sağlık hizmetleri,
nitelik ve nicelik yönünden Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Burada ulaşılan hedefleri,
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin ileriki yıllar hedefleri olarak saptamaktadır.
Bu anlattıklarım Türkiye'ye 224 sayılı Yasaya dayanan sosyalizasyon modelinin ne kadar
uygun olduğunun yaşayan tanığıdır. Sayın Bakan, seçim bölgesi olan Çubuk'ta sosyalizasyon
uygulamasının ne kadar başarılı bir uygulama olduğunu, sanırım kendileri de bu kürsüden be
lirtmek isteyeceklerdir.
Türkiye için sağlık örgütlenmesinde sosyalizasyon modelinin tartışmasız devam ettirilme
si, bu modelin sağlıklı işleyebilmesi için Bakanlıkça gerekli desteğin malî yönden ve personel
yönünden verilmesi şarttır. Bu konuda gerekli eğitimin yapılması ve bu modele inanmış kadro
ların görevlendirilmesi şarttır.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, Türkiye'de sağlık hizmetlerini bu sosyalizasyon mo
deli içinde uygulayacağımızı, burada tekrarlamayı bir görev sayıyorum.
Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; sağlık insangücü sorunlarına ilişkin görüşlerimi sun
mak istiyorum.
'
Sağlık hizmeti, hepimizin de bildiği gibi, bir ekip hizmetidir. Bu ekipteki aksaklıklar hiz
mette aksaklık doğurur. Geçen yılkı bütçe konuşmamda bu kürsüden değinmiştim. Tababet
ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair 1219 sayılı Kanun ile 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu, zamanlarının en modern sağlık yasaları idi. O tarihlerde olmayan, sonra gelişen
yeni sağlık meslek grupları oluştu. Bunlar, şu anda sağlık alanında hizmet vermeye başladı.
Bakanlığımız, bugüne kadar bunların yasalaşması için herhangi bir girişimde bulunmadı. Fiz
yoterapist, diyetisyen, biyokimyacı, odiolog ve bunun gibi sağlık alanlarında yeni meslekler
var. Sağlık, bir ekip hizmetidir; Bakanlıkça bu konu bir an önce sonuçlandırılmalıdır. Türki
ye'de sağlık mesleklerinde kişinin çalışabilmesi, 1219 sayılı Yasa gereği, üniversiteden alınan
diplomaların Sağlık Bakanlığınca onanması koşuluna bağlanmıştır.
Geçen yıl bu kürsüden ifade etmiştim. Sağlık Bakanlığımız, ne YÖK'e, nede hiçbir üni
versiteye kendi çalıştıracağı hekim, eczacı, diş hekiminin bilmesi gerekli ve vazgeçilmez bilgile
ri kapsayan bir eğitim anahtarı listesi vermemiştir.
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Üniversiteler arasında, bir doktorun, eczacı ve diş hekiminin, hangi bilgi ve becerilerle
donatılması gerektiği konusunda görüş birliği yoktur.
Sağlık ocağı hekiminin, diş hekiminin hangi bilgilerle donatılmış olacağı, yeni planlanan
aile hekiminin hangi bilgilerle donatılmış olacağı, Sağlık Bakanlığınca hızla bilirlenmelidir. Yok
sa, 1219 sayılı Yasanın verdiği yetki kullanılmamış, yasa ile verilmiş bu görev yerine getirilme
miş olur.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sağlık meslek grupları arasında eczacıların, emsallerinin
gerisinde bir özlük hakkına sahip olmaları, sağlıkta ekip hizmeti anlayışına ters düşer. Eczacıla
rın yüklendikleri sorumluluklar, ürettikleri sağlık hizmeti, diğer meslek gruplarından daha az
değildir. Diğer sağlık mesleklerindekiler temininde güçlük zammını 1 175 ve 1 100 alırken, ecza
cıların bu zammı 100 olarak alması, özel hizmet tazminatlarını emsal meslek sahipleri yüzde 35,
yüzde 32 alırken, eczacıların yüzde 25 almasının mantikî bir izahı olamaz. Sayın Bakanın bu
konuda Plan ve Bütçe Komisyonunda verdiği sözü yerine getireceğini, eleman teminindeki güç
lük zammını 1 100'e ve özel hizmet tazminatını yüzde 32 düzeyine getireceğini ummak istiyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sağlık emekçileri, kısa bir süre önce hizmetteki aksak
lıkların halkın yararına çözülmesi için, özlük haklarının kazanılması için bir dizi yasalar için
de uyanlarda bulundular; ben de bu uyarıların izleyicilerinden biri idim. Herşey yasal sınırlar
içinde ve meslekî dayanışma ile yürütüldü. Ankara Valiliği ve yargı, konuyu kendi açılarından
değerlendirdiler. Yargı, bu eylemlerin yasalara aykırı olmadığını karara bağladı. Bu uyarılar
dan sonra, sağlık emekçilerinin özlük haklarında bazı olumlu düzenlemeler getirildi. Sağlığa
konsolide bütçeden ayrılan pay, yeterli olmasa bile, bir miktar artırıldı. Yani, Sağlık Bakanı,
yapmak isteyip de yapamadıklarını, bu eylemlerden aldığı güçle çözümledi.
Yasaların dışına çıkmayan, yargı ile aklanan meslek odası temsilcilerine, şimdi Sağlık Ba
kanı teşekkür edeceği yerde, soruşturma açtırmaya başladı. Burada Sağlık Bakanına soruyo
rum: Hani insan hakları, mesleklerin örgütlenme hakkı, düşüncesini özgürce söyleme hakkı?..
Hükümetinizin açıkladığı politikalar bunlar değil mi?
Bu soruşturmalardan, aslen hukukçu olan Sayın Bakanın acaba haberi yok mu? yargının
akladığı bir olay için soruşturmanın hukukla bağdaşmayacağını, Sayın Bakan da en az bizler
kadar bilirler.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sağlık finansmanı için görüşlerimi açıklamak istiyorum.
Sağlık, herkesin doğuştan kazanılmış hakkıdır. Ülkenin kalkınmasında en önemli faktör
insandır. Sağlığa yapılacak yatırım da, Ülke kalkınması için yapılacak en verimli yatırımdır.
Bu nedenle, bunun devlet tarafından yeteri bütçe ödeneği ayrılarak karşılanması lazımdır.
Bunun için, sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik yönünden en üst düzeyde ve parasız ola
rak halka SHP iktidarı sunacaktır.
Sayın Bakan, sağlık sigortasıyla finansman sorununu çözmeyi planlıyor. Sormak istiyo
rum; Sağlık Sigortasının en büyük destekçisi devlet olmayacak mı? Bu iş için ayrılan fon, be
lirli tüketim mallarına KDV ve belli hizmetlerden kesilecek paralarla oluşmayacak mı? Bu da
dolaylı vergi değil mi? Bu paraları fonda toplamak niye? Bunları neden tek havuzda toplayıp,
sağlık için ayrılacak bütçeye koymuyorsunuz?
Sayın milletvekilleri, konsolide bütçede yapılan harcamalar sizlerin denetimi altındadır,
kamunun denetimi altındadır, ya fonlar?.. Bunları kim denetleyecek? Sağlık için harcanan pa
raları denetlemek bu Meclisin hakkı olmalıdır. Sağlık Sigortası için, benden önce konuşan ar
kadaşım geniş açıklamalarda bulunduğu için bu konuya değinmeyeceğim.
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Sayın milletvekilleri, ülkemizde kontrolsüz kullanılan tarımsal ilaçlar nedeniyle, tükettiği
miz sebze ve meyvelerle doğrudan zehirleniyoruz; Çevreden, havadan, yediklerimizden zehir
leniyoruz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve Çevre Müste
şarlığı arasında koordinasyonsuzluk sürmekte, kimin neyi denetleyeceği belli değil. Bu kuru
luşların elinde yeterli araç - gereç var, ama koordinasyon yok, metot yok; boşa harcanan para
ve zehirlenen halk...
Sayın milletvekilleri, ilaç konusunda, ilacın pahalılığı konusunda çok şey söylendi. Hükü
metimiz, ilacın bulunabilmesini önemsiyor. Sayın Bakana diyorum ki; tlacın bulunabilmesi kadar,
belki ondan da önemlisi, ilacın alınabilmesi ve kullanılabilmesidir. Bunun için, Hükümetin
gerçek bir yaklaşımla ilaca ciddî bir çözüm getirmesi gerekir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanın ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, bu
bütçe ile çok zorlanacaklarını biliyorum ve onlara sabırlar diliyorum.
Bundan birkaç gün önce, çok eski bir olaydan dolayı, Sayın Cumhurbaşkanı "Meclis özür
dilemelidir" dedi; Meclisin neden olmadığı bir olay hakkında adres yanlış verildi. Aslında, Mec
lis, gerçekten özür dilemelidir... özür dilemelidir; ama, halkın sağlığına bütçeden bu kadar
ufak pay ayırdığı için!..
Sözlerime son verirken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski.
Buyurun, Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sağ
lık Bakanlığına 1990 malî yılı bütçe tasarısı ile ayrılan ödenek miktarı, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerden sonra 2 trilyon 633 milyar 217
milyon TL. olarakbelirlenmiştir. Bu rakam, son yılların Sağlık Bakanlığı bütçesine getirdiği
en büyük oranı teşkil etmektedir.
Değerli konuşmacı arkadaşlarımızın yapmış oldukları konuşmalara cevap verebilmek ba
kımından, hazırlamış olduğum konuşma metnini arkadaşlarımıza dağıttım. Bu metin üzerin
de konuşma yapmayacağım, onu özellikle belirtmek istiyorum.
Bu vesileyle Türkiye'de sağlık açısından, iktidar, muhalefet ve ülke olarak genelde yapma
mız lazım gelen belirli çalışmalar var. Bunları, şu veya bu sebeple politik arenalarda kullanma
dan, 55 milyon insanımızın sağlık hizmetlerinin, gerçekten ileri Batı ülkelerinde uygulanan sağlık
standartları seviyesinde hizmet verebilecek tarzda düzenlenmesi gerekiyor.
Tabiatıyla, gerek SHP'ye, gerekse Doğru Yol Partisine mensup değerli milletvekili arka
daşlarımız, hem Bakanlığımızın bütçesi üzerinde, hem de genelde ülkenin sağlık problemleri
konusunda eleştirilerde ve birtakım tespitlerde bulundular. Bu eleştirilerinden dolayı mutlu
yum; çünkü, meseleleri demokratik bir ortamda tartışmamız lazım ki, gerçekçi sonuçlara ula
şabilelim. Size göre, bize göre mesele olmaz; Türkiye'nin, dünyanın gerçeklerine göre mesele
lerinin çözülmesi lazım.
Şimdi, bazı tespitleri sağlam yapmamız lazım. Şu anda mevcut meri mevzuatımızı uygu
luyoruz. Mevcut meri mevzuatı ne zamandan beri uyguluyor uz?.. Burada milletvekili olarak,
değerli hekim, eczacı, diş tabibi, şu veya bu sebeple sağlık alanında çalışmış arkadaşlarımız
var. 1961 yılından bu tarafa yasal bir düzenleme ile Türkiye'de sağlık hizmetleri veriliyor.
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Bu sağlık hizmetlerinin verilmesinde iki ana değerlendirme var, iki ana kaynak var. Bunlardan
birincisi, sağlık hizmetlerinin, sağlıkevi ve sağlık ocaklarında ücretsiz verilmesini öngören ve
ücretsiz hizmet verilmesi için gayret gösteren bir çalışmamız; diğeri ise, yine aynı dönemlerde,
aynı tarihlerde birer gün ara ile çıkmış olan iki yasal düzenleme ile, hastanelerde döner serma
ye kurmak suretiyle, hastalardan veya hastaneye gelenlere üretilen ve verilen hizmetin karşılı
ğında para alınmasını öngören sistemdir. Bu iki sistem de, Anavatan Partisi ve Anavatan İkti
darı tarafından getirilmedi. Bizi burada eleştiren Doğru Yol Partisine mensup arkadaşlarıma
özellikle seslenmek istiyorum : Süleyman Bey on yıldan fazla Başbakanlık yaptı; Eğer bu yan
lışsa, niye bu sistemi değiştirmedi? Bu sistem çarpıksa, Jbunu niye değiştirmediniz?
Meseleleri burada akılcı olarak tespit etmemiz lazım. Şu anda dünyada ağırlıklı olarak
iki sistem var. Bu sistemlerden biri - Doğu bloku ülkeleri uyguluyorlar - koruyucu sağlık hiz
metlerine ağırlık veren ve halkın bu hizmeti bedava olarak satın almasını sağlayan bir sistem
dir. Bu ülkelerde tedavi hizmetleri, ileri Batı ülkelerinin çok gerisindedir. Geçtiğimiz eylül ayı
içerisinde Sovyetler Birliğine bir ziyarette bulundum; Moskova ve Leningrad'ta bu sistemleri
incelemeye çalıştım. Doğu Bloku ülkeleri, Rusya başta olmak ütere, Polonya, Macaristan, Ro
manya ve Bulgaristan'da "Temel sağlık hizmetleri" dediğimiz koruyucu sağlık hizmetlerine
gerçekten önem vermişler ve belli ölçüler içerisinde belli bir standardı yakalamışlar; bunu ka
bul etmek lazım. Ama, buna karşılık, gelişen hastalık türlerinin ileri derecede tedavisinde tek
nolojiyi yakalayamamışlar. Bu da, Batı ülkelerinde uygulanıyor; başta Batı Avrupa ülkeleri ol
mak üzere de, en ileri derecede Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanıyor. Bu tarafta
da koruyucu sağlık hizmetleri ihmal edilmiş. Fakat ülkemiz, çok güzel bir şansı eline geçirmiş
olmasına rağmen; sağlık hizmetlerinin temel yapısı üzerine bu iki temel görüşü - biraz önce
arz ettiğim tarzda bir taraftan halka sağlık hizmetlerinin bedava sunulmasını sağlayacak tarz
da, sağlıkevi, sağlık ocağı gibi kuruluşlarda, yani "sosyalizasyon" dediğimiz uygulamayı, bir
taraftan da hastanedeki hizmetlerden para alınması suretiyle döner sermaye sistemi içerisinde
hastane tedavi hizmetlerindeki gelişmeyi sağlayacak yapıyı elde etmesine rağmen, uygulama
mız maalesef böyle olmamış. Ne öbür taraftaki sistemi tam uygulayabilmişiz, ne de bu tarafta
ki sistemi tam uygulayabilmişiz; Uygulamak mümkün değil ki, bu noktalara gelmişiz. Doğru
olmamış... Doğru olmadığı şuralardan belli; Geçtiğimiz yıllarda da, 1960'larda da, 1970'lerde
de, 1980'Ierde de, 1990'Iarda da Türkiye'nin gündeminde sağlık vardı; bundan sonra da ola
cak. Çünkü, sadece ülkemizin gündeminde değil, dünyanın gündeminde sağhk var. Sağlık prob
lemi her zaman olacak; Ancak, biz buna nasıl cevap vereceğiz, nasıl bir sistem bulmamız la
zım ki, biz bu meseleyi çözelim ve bir daha partiler arasında çekişme mevzuu olmasın?.. Onun
için çalışıyoruz. Onun için, Türkiye'nin bir millî sağlık politikasına ihtiyacı var; bakan değiş
mekle, iktidar değişmekle, hükümet değişmekle değişmeyecek bir politikaya ihtiyacımız var.
tşte, bunun için bir çalışma yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene bunu huzurunuzda tartışa
cağız, kamuoyunda tartışacağız; sizlerin destekleriyle ve oylarıyla kabul görürse, artık bundan
sonra bakan değişmekle, hükümet değişmekle değişmeyecek sağlık politikalarına kavuşmuş
olacağız.
Meselemizin en önemli taraflarından birisi şudur; sağlık hizmeti, bir ekip hizmetidir; sağ
lık hizmeti, tek başına hekimin, tek başına doktorun yapacağı bir hizmet değildir. Şu anda
ülkemizin bulunduğu şartlar içerisinde, Devlet Planlama Teşkilatının verilerine göre, ebe ve hem
şire açığımız 65 bin, sağlık memuru açığımız 34 bin. Bu açık nereden kaynaklandı, niye bu
noktalara geldik?., biz, bü açığı kapatmak için süratli hareket etmek zorundayız. Süratli hareket
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etmediğimiz takdirde, önümüzdeki yıllarda bu açık oranı gittikçe artacak ve burada istediği
miz kadar şu veya bu bütçeye şu veya bu imkânı koysak, sağlık hizmetlerine bütçeden iki kat,
üç kat da pay ayırsak; yeterli elemanımız olmayacağı için, kaliteli sağlık hizmeti sunamayacağız.
Peki, hakikî manada kaliteli sağlık hizmeti verebilecek elemanları yetiştirmeden bunu na
sıl yapacağız?.. Onun için, süratli bir şekilde hareket ederek, sağlık meslek liselerini açmak
zorundaydık. Çünkü, sağlık meslek liseleri 4 yıllık eğitim yapıyorlar. Bugün aldığımız öğrenci
lerimizi ancak 4 yıl sonra mezun edeceğiz. Veriler, bugünün verileri; 4 yıl sonra ise, ihtiyaçları
mız artacağına göre, demek ki yine aradaki açığı kapatamayacağız.
Doğru Yol Partisine mensup çok değerli arkadaşım geldi, burada birtakım eleştiriler ge
tirdi. Aslında ben, o eleştirilerini belli ölçüler ve belli bir anlayış tarzı içerisinde değerlendiri
rim. Kendisine cevap da vermek isterdim; ancak, bir hususu belirtmek istiyorum; Değerli ar
kadaşımız konuşmasını yaptıktan sonra bir kalp krizi geçirdi, şu anda hastanelerimizden bi
rinde tedavi görüyor. "Geçmiş olsun" diyoruz, acil şifalar dileğimizle birlikte, takip ediyoruz;
hekim arkadaşlarımız yanındalar. (Alkışlar)
Ancak, şunu söyleyeyim ki, eğer böyle bir rahatsızlık geçirmemiş olsaydı, konuşmamın
tarzı ve üslubu değişik olacaktı; onu söyleyeyim, Onu Özellikle belirtmek istiyorum; Çünkü,
ayrıca üzmek istemiyorum. Ben, kendisine daha detaylı bilgileri sunacağım.
Bir hususu da özellikle belirtmek istiyorum. O da şu : Çalışmalarımıza baktık; Türkiye'
deki sağlık meslek liseleri 1939'da açılmaya başlamış, faaliyetleri belli bir trend çizerek geliyor.
Bu trendlerin öyle bir yeri var ki; herkes geçmiş siyasî yapıya sığınıyor da onun için söylüyo
rum, geçmiş siyasî yapıya sığınıyorsanız, o zaman bugünkü sağlıktaki problemlerimizin ana
kaynaklarında, son 10 yılın, 20 yılın, 30 yılın yapılmayan çalışmaları yatar. Eğer onlar yapıl
mış olsaydı, biz bugün burada bazı problemlerle karşılaşmazdık, huzurunuzda da tartışacağı
mız konular farklı olurdu. Biz daha hâlâ 1960'Iarın, 1970'lerin şartlarını tartışıyoruz. Tabiî,
bu tartışmalar siyasî manada yapılabilir ama, vatandaş nezdinde nereye gelir; Şundan dolayı
onu takdirlerinize bırakmak istiyorum. Batı, bir sağlık sigortası sistemi uyguluyor, bunun sı
kıntılarını yaşıyor. Doğu Bloku ülkeleri, koruyucu sağlık hizmetlerindeki başarısını tedavi hiz
metlerinde gösteremediği için, tedavi hizmetlerine ağırlık veren bir çalışmayı sergiliyor; Batı
dan, Amerika'dan uzmanlar getirtiyor, onlarda da daha yeni yeni birtakım hastaneler kurul
maya çalışılıyor; bizden de ilaç alıyorlar. Eğer Doğu Bloku ülkeleri tedavi hizmetlerine ağırlık
vermiş olsalardı, ilaç sanayileri gelişmiş olur, şimdi bizden ilaç almazlardı. Onu özellikle be
lirtmek istiyorum. Belirli koruyucu hekimlik dalındaki ilaçlarda ihtisaslaşmışlar, Tedavi edici
hastalıkların ilaçlarıyla ilgili sanayilerini geliştirememişler ve biz onun için, geçtiğimiz yıllar
da, bu sene ve önümüzdeki sene, Sovyetler Birliği başta olmak üzere, Doğu Bloku ülkelerine
100 milyon doları aşan ilaç ihracatıyla karşı karşıyayız; Bu, 1990 yılında büyük miktarda'artış
gösterecek. Sadece Sovyetler Birliğine 1990 yılı için yapılan Bağlantı, şu anda 100 milyon dola
rı buluyor ve yeni bağlantılar da yapmamız söz konusu.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin geliş
mesinde, elbette Atatürk zamanından bu tarafa bu konuda gayret gösteren herkesin emeği var;
başta sağlık bakanları olmak üzere. Her dönemde, her kademede görev alan değerli personeli
mizin bu konuda gayretleri var; bunların hepsine şükranlarımı sunuyorum. Hangi siyasî yapı
da olursa olsun, hangi düşüncede olursa olsun, bu konuda gayret gösteren değerli bakan
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arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum; ancak, şunu belirtmek istiyorum ki; Türkiye, Cum
huriyetimizin ilk yıllarında, özellikle Büyük Atatürk'ün başta bulunduğu yıllarda, sağlık ala
nında çok önemli gelişmeler kaydetmiş. Savaştan çıkmış, bitkin, parasız pulsuz olmamıza, fa
kir olmamıza rağmen, Batılı ülkelerle yarışta, onlardan geri kalmamışız; öyle müesseseler kur
muşuz ki, Batı ülkelerinin standartlarını yakalamışız. Mesela, bir Hıfzıssıhhamız var; kurul
duğu devirlerde, Avrupadaki benzerleriyle eşit faaliyet sürdürmüş ve aynı anlamda, aynı de
ğerde hizmetler üretmiş; ama bugün aynı değerde değil. Buraya nereden geldi?.. 960'larda,
970'lerde ve 980'lerde uyguladığımız politikalardan geldi. Şimdi, yeniden değerlendirip, revize
etmek zorundayız; Çağın ileri teknolojisini uygulayacak tarzda, burayı yeniden değerlendir
mek durumundayız ve bu çalışmaları yapıyoruz.
Batı ülkelerinde özellikle uygulanan sigorta sistemlerini ve özellikle Ortak Pazara müra
caat etmiş olmamız dolayısıyla, Ortak Pazar ülkelerindeki bütün uygulamaları gözden geçir
dik, bir şablonunu çıkardık. Sigortaya geçmemiz gerekiyor; neden?..Bunu arz etmek istiyorum.
Hasta ile hekim arasında para konuşmasını kaldırmamız gerekiyor. Hasta ile hekim ara
sında parayı kaldıracak, bu tartışmayı kesecek bir tek ilacı var bu işin; sigorta. Sigortadan baş
ka formülü olan varsa getirsin, onu tartışalım, onu da değerlendirelim. Ama, Amerika'yı yeni
den keşfetmeye gerek yok; sigorta keşfedilmiş ve Batı ülkelerinde çalışıyor; ancak Batı ülkeleri
de sigortadan rahatsızlar, sigortanın yapısından rahatsızlar, sigortanın uygulanış tarzından ra
hatsızlar. Sigorta, belli ölçüler içerisinde sıkıntı meydana getiriyor. Biz, yapacağımız çalışma
larda, sigortanın bu rahatsızlıklarını bizim uygulamamız içerisinde görmememiz için, alterna
tif çözümler arıyoruz. Bunları tartışacağız, konuşacağız; ama şimdi siz, "Bu iş sigortayla da
olmaz, onunla da bu iş olmaz, bununla da bu iş olmaz" derseniz, o zaman insanın aklına
şu geliyor: siz demek istiyorsunuz ki, biz Türkiye'nin sağlık problemini çözmeyelim ki, siz oy
alabiiesiniz. Siyasî maksatlarla eğer böyle düşünüyorsanız, fevkalade ayıp yapıyorsunuz de
rim, insanlarımıza karşı iyi düşünmüyorsunuz derim. Çünkü, çare bulmak zorundayız. Hem
çare istiyorsunuz, hem de bulunan çarelerin çözümsüz olduğunu söylüyorsunuz, hem de orta
ya çare koymuyorsunuz... Sizinki ne biçim çaresizliktir? Biz, çareyi getiriyoruz; ama getirdiği
miz çare üzerinde tartışmak yerine yeni bir görüş, yeni bir düşünce getirmek yerine , tenkit
ediliyor ama, çözüm yok... Çözümsüzlük...
Meslek lisesi açıyoruz, "Bu açılmaz" deniyor; peki, personeli nereden getirelim? Değerli
milletvekilim, biz nereden getireceğiz sağlık hizmetini?
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Çözüm, sağlık sosyalizasyonu.
ÖNER MtSKÎ (Hatay) — Koordinasyonsuzluk da mı çözümsüzlük?
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Şimdi, olayı bir boyutunda tartışmıyo
rum, bütünüyle tartışıyoruz.
Şimdi, bir hususu dile getirmek isterim: Burada, Sağlık Bakanlığının Bütçesi tartışılıyor;
ama, dile getirdiğiniz şikâyetlerin yüzde 90'ı Sağlık Bakanlığının ürettiği hizmetlerle ilgili de
ğil. Rehin olayından bahsediyorsunuz; rehin olayı, devlet hastanelerinin hiçbirisinde gerçek
leşmemiştir. Böyle bir rehin olayını getirseniz, ben, o devlet hastanesinin başhekimini ve ilgili
lerini görevden alırım. Bu mümkün değildir.
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Sayın Bakan, Sayın Durmaz'ın hastasıydı 2 milyona kefil
oldu; kendine sorun.
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SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Böyle bir olay yoktur.
özellikle şu hususu vurgulamak isterim : Şu anda rakam da vereyim; bakın hesabını çı
kardım...
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika müsaadenizi rica edeceğim.
Muhterem arkadaşlar, çalışma süremizin bitmesine iki - Uç dakika kaldı. Bu itibarla, Sağ
lık Bakanlığı bütçesinin bitimine kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum;
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Bakan, devam edin.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
1979 yılında üretilen hizmetler olarak bir değerlendirme çıkardım, müsaadenizle onu kı
saca arz etmek istiyorum : Ücretsiz poliklinik sayısı 11 315 827;ücreti 10 125 197. Birim fiyatla
rı itibariyle ve Bakanlık fiyat tarifesine göre, alınması lazım gelen bedel miktarı 339 milyon
474 bin lira. Bunun, o günkü üniversitefiyatlarıylaaynı olduğu görülüyor; yani, üniversiteler
le devlet hastaneleri arasında bir fark yok, fiyatları eşit. Yani o seneki iktidarın halka sunduğu
sağlık hizmetinin ücretsiz olan bölümü 1 milyar değil, milyon rakamlarında.
Şimdi gelelim 1989 yılına : Bu yılda ücretsiz poliklinik sayısı 24 849 946; ücretli olanlar
21 904 912. Birim fiyatlarıyla değerlendirmeleri yapılmış ve bunun alınması lazım gelip de alın
mayan bedeli - toplam olarak söylüyorum - 329 milyar 269 milyon liradır. Bu şu demektir :
Bakanlığımız, bu kadar bedeli halkımızdan almamış demektir. Burada değerli bir arkadaşım
benim Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığım bir konuşmayı okudu, şöyle söylemişim : Sağlık
alanındaki üretilen hizmetlerin parasının halktan alınmadığı zaman bir kaynaktan desteklen
mesi lazım. Nasıl gübrede, nasıl benzinde sübvansiyon yapılıyorsa, bunu kullanan ödemiyor;
ama, bir kaynaktan ödeniyorsa, sağlık alanındaki üretilen hizmetlerin ücretini bizim hastane
miz vatandaştan almadığı zamanda hastanelerimize bir kaynaktan aktarılması lazım.
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Benzine sübvansiyon yapılmıyor artık, kâr ediliyor.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Hem herhangi bir kaynaktan aktarma
yapmayacaksınız, hem de parasız olsun diyeceksiniz. O zaman bizim hastanelerimiz hizmet
veremez, bu çalışma yürümez, bu mantıklı değil.
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Mesele sizin meseleniz değil, bu siyasî bir tercih mesele
si, sizin hiçbir kabahatiniz yok. Siz siyasî tercih yapamadığınız takdirde zaten hastanelerinizi
çalıştıramazsınız, mesele oradan kaynaklanıyor.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Efendim, "siyasî tercih" de... Ülke men
faatleri açısından da belli bir şeyi yapmamız lazım. Şunu diyebilirsiniz ; Türkiye'de hastanele
rin hepsinde tüm hastalar ücretsiz tedavi görecek, tamam; peki, burada yapılan hizmetlerin
parasını kim karşılayacak? (SHP sıralarından "Bütçe" sesleri) Bütçe... Bütçeye bunları koymamışsanız?..
TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Koyun, efendim.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — "Koyun efendim"le değil...
Sayın Akyol, hatırlarsanız aynı şeyi size Plan ve Bütçe Komisyonunda da sordum, bunun
çözümü, sigorta, sağlık sigortası. Hatta şunu sordum : 12 Mart Muhtırası veriliyor, 12 Mart
Muhtırasının gerekçelerinden birisi... O günkü iktidara diyor ki, "Neden sağlık sigortasına geç
medin?"
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TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Sayın Bakanım, neden sağlık hizmetleri düzeltilmedi diyo
rum... Yanlışınız var.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim, eğer karşılıklı konuşursak bugün sabaha
kadar burada oluruz.
SAĞLIK BAKANI HALlL ŞIVGIN (Devamla) — Dedim ki: Neden sağlık sigortasına geçilmediğinin gerekçesinden birisi - birçok .gerekçesi var...
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Muhtıracıların gerekçeleri hep böyledir zaten; havadan...
SAĞLIK BAKANI HALÎL ŞIVGIN (Devamla) — Sayın Akyol, ben Sağlık Bakanı olun
ca, sağlık sigortası üzerine bir çalışma yapmak istedim, acaba benden önceki bakan arkadaş
larımın bu konuda bir çalışmaları var mı diye araştırırken, özellikle sizin çalışmalarınızı araş
tırdım, size ait bir araştırma, çalışma bulamadım...
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Tabiî efendim, biz sosyalleştirmeyi savunuyoruz. Sigonta
sizin sisteminiz.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Sayın akyol bana aynen şu cevabı verdi
: "Ben sağlık sigortasına inanmıyorum..."
TÜRKÂN AKYOL (izmir) — Tabiî.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Bunun üzerine ben dedim ki: "O za
man o günkü iktidar sizi nasıl sağlık bakanı yaptı?
TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Sigorta değil ki.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Hem "neden sağlık sigortasına geçme
diniz?" diye o günkü hükümete muhtıra veriyor, hem de sağlık sigortasına inanmayan birini
sağlık bakanı yapıyor, yani sizi nasıl sağlık bakanı yaptılar diye de serzenişte bulundum. Tabiî
o benim meselem değil.
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Sayın Bakanım yanlış değerlendiriyorsunuz, sağlık sorun
ları diye, sigorta diye değil.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Neyse efendim, karşılıklı konuşmaya
gerek yok, ayrıca konuşuruz.
TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Ama, yanlışsınız...
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Sonra bana gönderdiğiniz bir dokü
manda, Cumhuriyet Halk Partisinin sağlık sigortasını savunan metinleri elime geçti. Muhtelif
kurultaylarında savunmuşlar. Tabiî siz de onun devamı olan bir partide şu anda SHP'de mü
cadele veriyorsunuz...
TÜRKÂN AKYOL (izmir) — Olabilir, o bizi bağlamaz.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Tabiî o sizin meseleniz. Siz sigortaya
inanırsınız, inanmazsınız; ama ben şunu söylüyorum : Sigortanın alternatifi düşüncenizi koy
manız lazım. Yapılan hizmetlerin bir bedeli var. Bu bedeli bir yerden karşılamanız lazım. Şöyle
veya böyle, hastaneler hizmet üretiyorlar. Eğer herkese ücret almadan hizmet yapılacaksa bir
problem yok; ama, bu hizmetlerin karşılığını hastaneler kime fatura edecek, sınırı ne olacak,
boyutu ne olacak, nereye kadar olacak? Bu ülke bunu da tartışmış ve 1961 yılında cevabını
bulmuş...
ÖNER MlSKt (Hatay) — Siz tarihte kalmışsınız; Eskidendi onlar...
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SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Demiş ki: Sağlık evi ve sağlık ocakla
rına gidenlerin hizmetleri ücretsiz, hastaneye gelenlerin ise, sosyal güvenlik şemsiyesinde olanlarınkini hangi sosyal güvenlik şemsiyesinde ise, o -Emekli Sandığı gibi, SSK gibi, şimdi Bağ
- Kur gibi- karşılayacak. Peki, sosyal güvenlik şemsiyesinde olmayan vatandaşlarımızın duru
mu ne olacak -buradan hep eleştiriyorsunuz ya, bazı üniversite hastanelerimizde rehin alma
olayları olduğu için-, biz ona sağlık sigortası ile çözüm getiriyoruz; siz tabiî karşı çıkıyorsunuz.
Niye?.. Biz bu yolla, bu vesileyle halkın hastalandığı zaman artık doktorla, hastaneyle para
konusunu sigorta ile kaldıracağız. Tabiî bu sistem işinize gelir veya gelmez; ama, bunu dünya
uyguluyor, biz de inşallah tartışıp uygulama alanına koyacağız.
Burada tartışılan meselelerden birisi de ilaç konusudur ve bu konu özellikle sık sık günde
me geliyor. "tlaç fiyatları artıyor, ilaç fiyatları artmasın" konularında Çeşitli sözler söyleni
yor. tlaç fiyatları konusunda Sağlık Bakanlığının fonksiyonu nedir, bunu açık açık konuşmak
ta yarar var. Ben bütün milletvekili arkadaşlarıma bundan önceki ve bu seneki ilaç konusunda
ki uygulamaları içeren küçük bir metin gönderdim, zannediyorum bütün arkadaşlarıma ulaş
tı. Orada, yapılan faaliyetleri, Hükümetimizin görüşlerini, düşüncelerini ve uygulamalarını açıkça
anlattım.
Şimdi, ilaç konusunda mesele şudur : tlaç üreten fabrikalar üretecekleri ilacın piyasaya
arzında Bakanlığa fiyat talebinde bulunuyorlar. Bakanlık "Fiyatı uygundur, değildir" diye bir
tercihte bulunabilir, bu tabiî o günkü yapıya göre şekillenebilir; ancak, ilaç üreten firma, tüc
car, işadamı veya sanayici ilacına uygun gördüğü fiyatı, Bakanlığın vermemesi halinde zarar
edeceği bir ilacı piyasaya çıkarmamayı düşünecektir. Bu konuda Bakanlığın alternatifi var mı,
yani o ilaç piyasaya çıkmadığı takdirde Bakanlığın bir ilaç fabrikası var mı ki ilacı piyasaya
sürebilsin veya o kabul etmediği fiyatın altında yurt dışından ucuza getirebilme şansı var mı
ki, getirebilsin. Bütün bu olaylar, şimdi bizi tenkit eden arkadaşlarımın iktidar dönemlerinde
de aynı şekilde olmuştur. Bu durum karşısında beni, Hükümetimi tenkit ediyorlar; ama, açık
ça söyleyeyim onların bu durumda bizi tenkit etmeye hakları yok; ne SHP'nin bizi tenkit et
meye hakkı var, ne de DYP'nin bizi tenkit etmeye hakkı var. Bu konuda, yoksunuz.
Konuşmalar sırasında, bir arkadaşımız, "Elimde öyle vesikalar var ki yüzünüz kararır"
dedi. Ben şimdi size çıkarayım, sizin yüzünüz kararsın...9 Ocak 1979 tarihli gazete haberi :
İlaç yok hastaneler kaderlerine terk ediliyor. Hayatî önem taşıyan 100'ü aşkın ilaç piyasada
bulunmuyor. Bulunmayan ilaçlar arasında, kalp, damar, sinir, şeker, mide, bağırsak, göz, ku
lak ve beyin hastalıkları ilaçlarıyla vitaminler, ağrı kesiciler ve kan durdurucular da var. Birçok
eczacı, masraflarını karşılamak için, eczanelerinde ilaç dışında çeşitli mallar satmaya başladı
lar." Ama, şimdi eczanelerimizde ilaç satılıyor ve her çeşit ilaç var.
Yapı farklı olmakla beraber SHP'li arkadaşlarımın da konuşmaya hakları yok dedim; ku
sura bakmayın. Onlar döneminde çıkan bir haber: "Dört İlde 43 doktor daha istifa etti." Tam
Gün Yasasını siz getirdiniz, doktorları mecbur ettiniz. "Ya muayenehanende çalışacaksın ya
hastanede çalışacaksın" dediniz...
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Çok olumlu bir yasa; Doğrusu da budur.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Doğrunun o olmadığını ben anlataca
ğım size şimdi...
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Asit yağacak mı Sayın Bakan? Oraya gel î
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SAĞLIK BAKANI HALÎL ŞIVGIN (Devamla) — Oraya da geleceğim, sizin hayatınızı,
sağlığınızı da korumak zorundayım; oraya da geleceğim... (SHP sıralarından alkışlar)
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay)'— Ama, güneş açtı..
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Siz sağlığınızı düşünmeyebilirsiniz; ama
sizi düşünmek zorundayız; çünkü, bu ülkeye sizin gibi muhalefet lazım... (ANAP sıralarından
alkışlar)
Devam ediyorum, 5 Temmuz 1979'da bir haber : "Tam Güne uyan personelin maaşları
büyük kesintiye uğruyor."...
t. ÖNDER KIRLI ( Balıkesir) — O malî mesele efendim.
SAĞLIK BAKANI HALÎL ŞIVGIN (Devamla) — Sizin söyledikleriniz hangi meseleydi?
Devam ediyorum, 7 Temmuz 1979 Tarihli Tercüman, "Birçok ilde sağlık hizmetleri durdu."
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Efendim, geçmiş hükümetlerin yanlış uygulamalarını dile
getirmeye gerek yok.
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Haberlerin hepsi Tercüman Gazetesinden Sayın Bakan.
SAĞLIK BAKANI HALÎL ŞIVGIN (Devamla) — Ben bir örnek buldum, gene 1 Tem
muz 1979 tarihli : "Doktor da bulamayacağız" diyor...
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Biraz da Cumhuriyet'ten ver, Milliyet'ten ver Sayın Bakan.
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Gazetelere pek itibar etmezdiniz ya!
SAĞLIK BAKANI HALÎL ŞIVGIN (Devamla) — Efendim, çok konuştuğunuz bir konu
vardı, "Hastanelere zam yapıyorsunuz" diye. Bununla ilgili olarak 12 Haziran 1979 tarihinde
çıkan bir haberde uygulamalarınızdan güzel bir örnek verilmiş, "Hastane ücretleri yüzde 500 1 000 artırılıyor."
ÖNER MÎSKÎ (Hatay) — Peki, artmış mı?..
SAĞLIK BAKANI HALÎL ŞIVGIN (Devamla) — Artmış tabiî, artmış.
ÖNER MÎSKÎ (Hatay) — Yok efendim, artanı yok.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Arttığını da getireyim göstereyim. Si
zinle görüşürüz, açık oturumda da konuşuruz.
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Bakan, Tercüman kültürü bu kadar olur.
SAĞLIK BAKANI HALÎL ŞIVGIN (Devamla) — Cumhuriyet geliyor, sırada, biraz ya
vaş ol. Ben özellikle bekledim, sizi biraz tahrik edeyim diye.
Cumhuriyet : "Doktorlar ay başında direnişe geçiyor." (Tarih, 31 Ocak 1980)
ÖNER MÎSKÎ (Hatay) — Doğru.
NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Sayın Bakan, yani 1980'den öncesi kendisini aşağı atı
yor diye siz de mi atacaksınız?
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, çok müdahale oluyor ve zaman uzuyor. Neccar Bey,
lütfen...
SAĞLIK BAKANI HALÎL ŞIVGIN (Devamla) — Şimdi, şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet
ten çok istiyordunuz da, onun için söyledim. "Tabipler Birliği : Gensoru, Sağlık Bakanı îslamoğlu'nun uygulamalarını sergileyecek" demiş. Yani, iki taraf... (SHP sıralarından "O tara
fa, o tarafa" sesleri) Bak, o taraf.
Şimdi, ben bu sayıları çoğaltabilirim; ama bundan vazgeçiyorum. Bu kadar yeterli oldu
ğunu zannediyorum. Diğer gazeteler de var, bu kadarı kâfidir diyorum.
Şimdi şuraya gelelim...
MUSTAFA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Bakan, 1980 olmasaydı ne söyleyecektiniz?
BAŞKAN — Sayın Gökbel, lütfen... Lütfen...
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SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Efendim, şimdi, bu dönemin iktidarı
olmadığınız için -kusura bakmayın- eski dönemde ne yaptığınızı millete hatırlatmamız lazım.
Yani, gelirseniz ne yapacaksınız, onu söylememiz lazım; milletimiz ona göre karar versin.
Şimdi asite geliyorum. "Şehirleri pırıl pırıl yapacağız" dediniz, "Biz daha iyi yaparız"
dediniz. Şimdi...
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Ona hiç gelme Sayın Bakan. Yalan söylediniz halka.
BAŞKAN — Sayın Tez, lütfen...
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Şimdi konuşacağız, elimizde veriler var.
Şimdi dinle...
İBRAHİM TEZ (Ankara) —- 2 nci kademe tedbirleri uygulayacağız dediniz, kent halkını
kandırdınız. Ankaralı, Ankara'yı sizden daha çok seviyor.
BAŞKAN — Sayın Tez... Sayın Tez...
EROL AĞAGİL (Ankara) — İbrahim gibi bir adam bağırıyorsa, doğrudur. İbrahim'i bile
söylettiniz.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla).— Değerli arkadaşlarım, şimdi...
-1 SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Zehirleniyoruz diye dışarı çıkamıyorsunuz.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Ankara'daki 3 milyon insanımızın siz
de içindesiniz, ben de içindeyim. Sağlığın politikası olmaz, politika yapmayalım. Yani, hava
daki şartlar SHP'liyi yaralar, Anavatanlıyı yaralamaz; Anavatanlıyı yaralar, SHP'liyi yarala
maz, Doğru Yolluyu yaralamaz diye bir kaide yok. Zarar bir gelirse hepimize gelecek. Hep be
raber aynı yerde yaşıyoruz.
Hava kirliliği var. Hava kirliliğini oluşturan sebepleri benden önceki yönetici arkadaşla
rım, Bakanlıktaki ilgili arkadaşlarım da araştırmışlar, ilgili kurum ve kuruluşlar da araştırmış
lar; belli bir noktaya gelinmiş. Ne denilmiş? "Ankara'nın bir daha kirli havayla karşı karşıya
kalmaması için tedbir alınması lazım" denilmiş. Ne tedbiri alınması lazım? Kaliteli yakıt kul
lanılması lazım. Eğer kömür kullanılacaksa, fuel-oil kullanılacaksa, en azından, bunların in
san sağlığına zarar vermeyecek tarzda yapılaşmış olması lazım. Bunun için de, bizim iktidar
dönemimizde, ûzal Hükümetleri döneminde, Ankara'ya dışarıdan kömür getirilmesi ve getiri
len bu kömürün halka ucuz bir şekilde dağıtılması için sübvansiyon yapılmasına karar alınmış.
Bu kararlar uygulanmış. Ankara iki-üç yıl tertemiz olmuş. Sizin de, bizim de...
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Geçen yıl bundan daha kirliydi.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Sizin de, bizim de yaşadığımız bu gü
zel şehir, geçtiğimiz birkaç gündür, birden bire yaşanmaz hale geldi.
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Rüzgâr azdı da ondan.
TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Sis, sis...
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Elbette bunda hava tabakasının oluş
turduğu atmosfer şartları var; ancak, kirlilik ayrı şey, sis ayrı şey. Sisle kirliliği karıştırmayın.
Sis ayrı şeydir, kirlilik ayrı şeydir. Sisde önünüzü göremezsiniz; ama kirlilik, zehirli bir hava
tabakası oluşturuyor ki, ölçümler belli, ölçümleri ben yapmıyorum, kendime göre de ölçmü
yorum, özel alet de bulmadım.
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Çankaya'da da var Sayın Bakan.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Özel bir alet de getirmedim. Türkiye'
de Sağlık Bakanlığı, 71 ilimizden 3'ü hariç, hepsinde bu ölçümlemeyi yapıyor. Yapılan bu ölçümlemelerde, Dünya Sağlık Teşkilatının verilerine göre ayrı, Avrupa ülkelerinin kabul ettiği
standartlara göre ayrı değerler kabul edilmiş. Biz de belli bir standart kabul etmişiz... Havada
ki S02ve PM konusundaki değerlere göre 1 inci kademe, 2 nci kademe, 3 üncü kademe, 4 üncü
kademe diye uygulama tedbirleri konulmuş. Şimdi, belirli bir yere gelince 1 inci kademe uygu
lanır... Ben sizi fazla rahatsız etmek istemiyorum; bakılmış ki, Ankara'daki atmosfer şartla— 584 —
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rında bir değişiklik var. Değişiklik ne? Kirli havanın dağılmasını önlüyor, üzerimizde kalması
nı sağlıyor. Yeniden havayı kirletmeye devam edersek; yani, kaloriferler, sobalar, bacalar, eg
zozlar çalışmaya devam ederse kirlilik oranı artacak ve öyle bir noktaya gelecek ki, insan sağlı
ğı açısından ciddî bir tehlike boyutuna ulaşacak.
Ankara Valiliğini uyardım; 2 numaralı tedbiri uygulamaya koydular. Bu arada da, Sağlık
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı arkadaşımız, kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplan
tısı yaptı. Basın toplantısında, hava kirliliğini oluşturan sebepleri sayarken; kalitesiz yakıt, ya
ni özellikle linyit kullanılırsa, bu, hava kirlenmesine sebep olur, egzoz gazları buna sebep olur,
bir de atmosferde oluşan şartlar bunun dağılmasını önler diye bir açıklamada bulunmuş. Sa
yın Büyük Şehir Belediye Başkanımız da "kalitesiz yakıt'\ yani linyit lafına fazla takılmış; tepki
gösterdi, "Hayır, kömürden değil" dedi.
ALÎ PINARBAŞI (Konya) — Yarası olan gocunur.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Olayı da inversiyonla izah etmeye kalktı.
Olaya, şu belediye başkanı şu partiden, bu belediye başkanı bu partiden şeklinde bakamam ben ve siz, kabul etseniz de etmeseniz de sizin de Sağlık Bakanınızım, Belediye Başkanı
da, ben kabul etsem de etmesem de benim de Belediye Başkanım; ben de burada, bu şehirde
yaşıyorum ve Uç milyon insanı da düşünmek zorundayım. Dolayısıyla, Sayın Karayalçın'la bu
rada bir ihtilafımız oldu, kömür lafından fazla alındı, kömür değil dedi. Tedbirleri aldık. İyi
ki, almışız ve uygulamışız, tki gün içerisinde iyi bir uygulama oldu.
Bu arada da Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünden bize bir not geldi. Not
şu : "Havadaki nem oranı yüzde 97'ye ulaştı, tnverziyon yapısı da öyle bir noktada ki, nem
oranı bir puan daha artarsa, havadaki bu yapılaşma asit yağmuruna dönüşebilir."
Ben bunu, Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünün gönderdiği bu metni, aynı sa
atte, aynı dakikalarda, ilgili arkadaşlarıma görev vererek basına dağıttırdım, kamuoyunun bun
dan bilgisi olması lazım dedim.
Allah göstermesin, böyle bir olay olsa, ertesi gün hepiniz bana haklı olarak hücum edersi
niz; niye sen tedbir almadın, niye kamuoyuna bilgi vermedin, niye kamuoyunu ikaz etmedin
diye; ama ben kamuoyunu ikaz ettim, şimdi de "Niye ikaz ettin?.. Asit de yağmadı" deniyor.
Ben yağması için değil, yağmaması için tedbir aldırdım. Bunun için baha teşekkür etmeniz
lazım. (ANAP sıralarından alkışlar)
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Asit yağacak dediniz, güneş açtı.
1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Tedbir aldık da ne yaptık; evlerden mi çıkmadık?.. Nasıl
tedbir alacağız; çadır mı gereceğiz?..
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Bakın efendim, şunu söyleyeyim, tşin
doğrusu şudur : Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bir açıklamada bulundu ve "Geçen
sene bir yılda yakalanan kaçak kömür miktarı 229 tondu, biz bu sene, 1,5 ay içerisinde 448
ton kaçak kömür yakaladık" dedi. Yani, bu ne demektir?.. Biz iyi çalışıyoruz...
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Demek ki siz yakalamamışsınız, göz yummuşsunuz.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Televizyonu iyi seyretmişseniz, şöyle
dediğimi hatırlarsınız : "Sayın Belediye Başkanımızın bu hareketini takdir etmek lazım ama,
yeterli değil demek ki. Herhalde o kadar.çok kaçak var ki, o kaçaklardan bu hava kirliliği oluyor."
Alınan tedbirlerden sonra hava kirliliği süratle düştü. Sis var; ama, kirlilik oranı azaldı.
ölçümler burada, ölçümleri de dağıtabiliriz. Yine sis var, ama havanın kirlilik oranları aynı
değil. Çünkü, bütün devlet daireleri, bütün kurumlar, bütün kuruluşlar, uygulanan plan gere
ğince kaloriferlerini belli saatlerde yakıyorlar, tek-çift plaka uygulaması devam ediyor. Bunları
kaldıralım, kirlilik oranları ve tehlike boyutları aynı noktalara gelir.
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Bir diğer husus da şudur. Bir mantık tabiî. Ben de bu olayla ilk defa karşılaştığım için...
Değerlendirmelerde Ankara'nın ortalamasını almaya çalışıyoruz. Bana göre Ankara ortalama
sını almak yanlış. Neden yanlış?.. Tehlikeli olan semtler var, tahlikeli olmayan semtler var. Teh
likeli semtteki ortalamayla, değerle, tehlikeli olmayan semtlerdeki değerleri alıp, bunun ortala
masına göre hareket edilemez. Ciddî olarak risk altında bulunan semtlerimiz vardı. Bahçelievler bu risk sınırındaydı. Gerek PM ölçmede, gerekse S0 2 Ölçmede değer olarak bizim aletleri
mizin bir sının vardır. Bütün bu sınırlar aşıldı bazı yerlerde. 1 000 değeri'var, 1 000 değerinin
üzerinde ölçemiyoruz, aletimiz müsait değil. 1 000 değeri aşılmış; ama, hâlâ biz bundan dolayı
tenkit ediliyorsak, ben bunu bir talihsizlik olarak görürüm ve basit bir politika olarak görü
rüm. Basit politika yapmayalım, tnsan sağlığı açısından almamız lazım gelen tedbirler var. Sa
dece belediyenin değil, bütün ilgili kurum ve kuruluşların alması lazım gelen tedbirler var; ama,
şu anda en önemli uygulamayı belediye yapıyor. Kaçak kömür konusu belediyenin konusudur;
ama, onunla da yetmeyecektir, daha başka tedbirlerin alınması lazım ve bu tedbirleri almadı
ğımız takdirde Ankara'da yaşamamız zor olur, bu mecliste toplanmamız zor olur. Bunu ben
huzurunuzda ifade etmek istiyorum ve bunun için de hükümetimiz elinden gelen her türlü gayreti
göstererek, destek vermeye hazırdır ve her türlü desteği vermiştir. Bunu da burada huzurunuz
da ifade etmek istiyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu arada, halkın sağlığı yönünden önem verdiğimiz
ve en önemli konulardan birisi olarak gördüğümüz bir uygulamamızdan bahsetmek istiyorum :
Şu anda yaklaşık 400 bine yakın ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımız sağlık tara
masından geçirilmiştir. Bu sağlık taramamız da, çeşitli vesilelerle tenkit konusu ediliyor. Tabiî,
edilecektir. Mesele şudur : Muhalefet-iktidar yapısı içerisinde hiçbir zaman muhalefet, iktida
rın yaptığı işlere doğru dememiş, hep karşı çıkmış. Bu tepkiyi de, bunun tabiî neticesi olarak
görüyorum. Onun için değerlendirmeyi beraber yapacağız, "yalnız şunu ifade edeyim : Biz bu
sağlık taramalarımızı şimdi ilkokul, ortaokul ve liselerde yürütüyoruz. Okulların taranması ta
mamlandıktan sonra, köyler, mahalleler de tek tek taranacaktır ve hedefimiz bir yıl içerisinde
55 milyon insanımıza ulaşmak olacaktır. 55 milyon insanımıza ulaşmanın zorluğunu biliyo
ruz, güçlüğünü biliyoruz. Şundan dolayı biliyoruz : 1985 yılında yapılan aşı kampanyası -orada
sadece aşı vardır- tek başına aşı olmasına rağmen, başarı oram yüzde 85'tir. Bu taramada ise,
hem aşı var, hem bütün kontrollar var, hem sağlıkla ilgili olarak -göz, kulak, boğaz dahiliye
gibi- muayeneler var, hepsi var; bunda bizim hedefimiz 55 milyon insana ulaşmaktır. Tabiî,
bu hizmeti verebilmek için, şu andaki uygulamalarımızın hepsi pilot uygulamalardır. Ocak ayın
dan itibaren, pilot uygulamaların hepsi, ana uygulamalar haline dönüşecek ve bütün Türkiye'
de; iller, ocak ayından itibaren bu pilot uygulamaların değerlendirmesini yaparak nerede nok
sanlıkları var, nereyi takviye etmeleri lazım, ne gibi tedbirler alması lazım, ne yapmaları lazım,
bunları kararlaştıracaklardır. Biz de, Bakanlık olarak ve ilk defa Türkiye'de çok söylenip de
başarılamayan, sağlık sektöründe ilk defa sektörterarası işbirliğini gerçekleştiriyoruz. Kimler
katılıyor? Devlet hastanelerimizdeki, sağlık ocaklarımızdaki doktorlarımızın dışında, üniver
site hastanelerimizdeki doktorlarımız hatta öğrencilerimizin tamamı bu faaliyetlere iştirak ede
ceklerdir; ama, boyutlarını tespit etmek şartıyla ve onların da çalışması yapılıyor. Sağlık Ba
kanlığı dışındaki bütün bakanlık hastaneleri iştirak ediyor. Millî Savunma Bakanlığımıza ait,
Silahlı Kuvvetlerimize ait askerî hastanelerimiz, sigorta hastanelerimiz iştirak edeceklerdir, özel
bütün hastanelerin de iştirakları sağlanacaktır, yani sektörler arası büyük bir işbirliği içerisin
de gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu Türkiye tarihinde ilk defa yapılan bir olaydır. Nasıl aşı
— 586 —

T.B.M.M.

B : 54

22 . 12 . 1989

O :2

kampanyası, dünya çapında örnek bir ülke gösterilmişsek, hedefimiz, bu sağlık taramasında
da dünya çapında örnek bir ülke haline gelmektir. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. (ANAP
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Bu sağlık taramamızdan çok küçük bir örnek vermek istiyorum; çünkü, değerini bazı ar
kadaşlarımız anlamamakta ısrar ediyorlar, anlasınlar diye söylemek istiyorum.
Türkiye'de Özel bir banka, çalışanlarına, hiçbir ölçü kabul etmeden her türlü sağlık hiz
metlerini sunmaktadır. Her türlü sağlık hizmetlerinin verilmesi için gerekli bütün tedbirleri al
mış olan bu bankanın mensupları hergün çocuklarını istediği doktora götürebilir, üniversite
hastanesine götürebilir, devlet hastanesine götürebilir, özel hastaneye götürebilir. Böyle bir im
kânı olan, ilkokulda okuyan bir çocukta, bizim taramalarımızda -eğer görmeseydik- ileriki se
nelerde -Allah göstermesin- kısır olma ihtimaliyle karşılaşacak bir rahatsızlık tespit ediliyor
ve olay annesine intikal ettiğinde, hayretler içerisinde kalmış ve bu hayretini bir arkadaşımız
vasıtasıyla bize bildirmiştir. "Ben her gün doktora gidebiliyorum, bu imkânım var; buna rağ
men, benim çocuğum ileride kısır olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirdi" diyor, tşte sağlık
taraması böyle önemli bir çalışmadır ki, fevkalade fazla Örnekleri olan bu tip hastalıkları, ra
hatsızlıkları yakalamıştır ve gerekli tedavilerini de yapıyor.
Biz, bu taramada ne yapıyoruz? Elimizdeki kıt imkânlarla, her türlü sağlık hizmetini ver
meye çalışıyoruz. En çok ağız ve diş sağlığına önem veriyoruz. Arkadaşlarımız, karşılıklı parti
çekişmesi haline getirmeden, bazı tıbbî gerçekleri dile getirselerdi, daha rahat tartışırdık. Nasıl
dış politikada beraber hareket ediyorsak, sağlıkta da öyle hareket etmek zorundayız; çünkü,
beraber hareket etmezsek -Ankara'daki hava kirliliği bunun bir örneği- bu bataklıkta Allah
korusun, beraber boğuluruz. Onun için, hep beraber tedbir almamız lazım. Yani, bu işin bera
ber götürülmesi lazım geliyor.
MUSA GÖKBEL (Muğla).— Sayın Bakanım, diş politikasında size katılıyorum.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Şimdi, bizdeki verilere göre, 55 milyon
insanımız içerisinden 3 milyon civarında insanımız ağız ve diş sağlığına önem veriyor. Ben he
kim değilim; ama, ağız ve diş sağlığına önem vermediğimiz takdirde, bazı hastalıkları önleme
şansımızın olmadığını biliyorum.
tşte bu, koruyucu hekimliktir, koruyucu hizmettir. Eğer, koruyucu hizmeti, sağlık hizmet
lerinin temeli olarak kabul ediyorsanız, bu sistemi desteklemeniz lazım. Şimdi, değerli arkada
şım destekleyeceklerini söyledi. Tabiî, ferdî olarak desteklemenize de teşekkür ederim; ama,
bu tutumun parti politikası haline dönüşmesini arzu ederim. Çünkü, bizim yapmış olduğu
muz taramalarda, şu partili, bu partili yok, 55 milyon insanımız var, bütün insanlarımız var;
biz bütün insanlarımızı seviyoruz ve bu sevginin işareti olarak, bütün insanlarımıza elimizdeki
kıt imkânlarla sağlık hizmeti götürmeye çalışıyoruz. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, al
kışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, bitiriyor musunuz?
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Efendim, biraz sonra tamamlayacağım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu arada, birkaç hususa da temas etmek istiyorum.
Bildiğiniz gibi, mayıs ayının sonlarında, haziran ayının başlarında, Bulgaristan'dan soydaşla
rımız Türkiye'ye göç etmeye zorlandılar. Bu göç hareketini yakından takip ettik ve baktık ki,
Bakanlığımızı ilgilendiren çok önemli hususlar var. Bunlarla ilgilendik ve bu arada, bazı
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soydaşlarımızın talepleri oldu : "Kendilerinin, mahiyetini bilmedikleri enjeksiyona tabi tutul
duklarını, aşı yapıldığını" söylediler. Hatta bazıları, "Topuklarından aşı yapıldığını, kendile
rine Bulgaristan'da sağlık hizmeti verilmediğini, hamile kadınların bile zorlanarak göçe tabi
tutulduklarını" ifade ettiler.
Bütün bu bilgileri aldık, değerlendirdik. Birleşmiş Milletlere üye 148 ülkenin sağlık baka
nına mektup yazdım; Bulgaristan'daki bu insanlık dışı dramla ilgilenmelerini rica ettim. Ayrı
ca, Birleşmiş Milletler Teşkilâtına, Dünya Sağlık Teşkilatı Başkanına, ilgili kuruluşlarına, Kı
zılhaç'a ve sağlıkla ilgili uluslararası bütün kurum ve kuruluşlara mektup yazdım. Baktım ses
çıkmıyor, ikinci defa mektup yazdım, ondan sonra, Dünya Sağlık Teşkilatı Başkanı başta ol
mak üzere, telefonla aradım. Yapmış olduğumuz bu müracaatların sonunda, Dünya Sağlık Teş
kilatı Avrupa Bölge Direktörlüğünde bir toplantı tertip edilmesi kararlaştırıldı: Bizden giden
bir heyetle, Bulgaristan'dan giden bir heyet orada müzakere yaptılar ve sonunda Dünya Sağlık
Teşkilatı, kurulduğu tarihten bu tarafa ilk defa iki ülke arasındaki siyasî bir meseleye sağlık
açısından girdi. Dünya Sağlık Teşkilatı bir heyet oluşturdu. Bu heyet, önce ülkemize geldi,
Türkiye'de muhtelif yerleri gezdi, soydaşlarımızla görüştü ve sonra Bulgaristan'a gitti. Orada
da, soydaşlarımız ve Bulgar yetkililerle görüştükten sonra bir rapor hazırladı. Hazırlanan ra
por, hem Bulgaristan'da, hem Türkiye'de, hem de Dünya Sağlık Teşkilatının Avrupa Bölge Baş
kanlığında aynı anda açıklandı.
Bu rapor, Bulgaristan'dan soydaşlarımızın göç hareketinin başladığı 1950 yılından bu ta
rafa ilk defa ve çok önemli bir boyutta ve üstelik Dünya Sağlık Teşkilatı gibi, siyasî olmayan
uluslararası bir kuruluş tarafından hazırlanan, fakat sonucu itibariyle siyasî mahiyette olan
bir rapordu. Hazırlandı, geldi. Bu, bizim en önemli başarılarımızdan birisiydi. O zaman daha
Jivkov Devlet Başkanlığı görevinden gitmemişti, düşürülmemişti, onu da zorladılar ve orada
Türklere, Türkçe konuşma, sünnet olma ve diğer dinî vecibelerini yerine getirme gibi konular
da yumuşama getirileceğine dair Dünya Sağlık Teşkilatı Heyetine söz verdiler. Şu ana kadar,
bu gelişmeleri, Dışişleri Bakanımızın bugün sabah yapmış olduğu açıklamalarda ifade ettiği
gibi Dışişleri Bakanlığımız da, biz de Sağlık Bakanlığı olarak takip ediyoruz. Bulgaristan'dan
gelen soydaşlarımızın, hem oradaki, hem de ülke içindeki sağlık problemleriyle ilgilendik, on
lara gerekli hizmetleri verdik. Ayrıca, onlardan, sağlık personeli olarak gelenlere de görev ver
dik. tik defa bizim Bakanlığımız bu konuda aktif bir politika izlemiş ve onlara görev vermiştir.
Bunu da özellikle bilgilerinize sunmak isterim.
Bu arada, Dünya Sağlık Teşkilatı başta olmak üzere, uluslararası kuruluşlarla önemli iliş
kilerimiz vardır. Bu ilişkileri, bu dönemde giderek artıracağız ve öyle inanıyor ve öyle görüyo
ruz ki, Türkiye, Ortadoğu ve Balkanların tıp merkezi olmaya namzet bir ülkedir. Bu konuda
hep beraber hareket etmemiz lazımdır. Sağlık açısından Türkiye'nin önünde önemli çalışmalar
var. Biliyorsunuz, Ankara'da ilk kalp nakli, yine şu anda Bakanlığımızda görev yapmakta olan
Sayın Bayazıt tarafından gerçekleştirildi. Kendisi halen başhekim olarak görev yapıyor ve Tür
kiye'deki kalp, göğüs cerrahi merkezlerinin oluşumunda da büyük katkısı olan değerli hocamızdır. Şimdi, sayın milletvekili arkadaşımız kriz geçirdiği için onu hastaneye götürdü. îlk kalp
nakli onun önderliğinde başlatıldı. 20-21 yıllık aradan sonra ilk defa bu sene kalp nakli yapıl
dı. Bu da, yine değerli doktorumuzun yetiştirdiği arkadaşları tarafından istanbul'da gerçek
leştirildi ve şu anda işçi Arif bu operasyondan sonra takılan kalbiyle yaşıyor.
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Bunun dışında, yine, gerek Hacettepede, gerek diğer hastanelerimizde, gerekse Gülhane
Askerî Tıp Akademisinde yeni nakiller gerçekleştirildi. Karaciğer, pankreas nakli gibi yeni ge
lişmeler devam ediyor.
Bu işlerin daha iyi, daha düzenli yapılabilmesini sağlayacak olan transplantasyon merke
zini oluşturuyoruz. Şu anda her hastane, kendi hastasının, sıra bekleyen hastasının organ nak
liyle ilgileniyor. Halbuki, bu merkezi oluşturduğumuz takdirde, tıpkı kan konusunda olduğu
gibi, hangi hastanede, hangi ihtiyaç varsa, bulunan organ süratle oralara ulaştırılacak. Bunun
en son örneği, yine değerli doktorlarımızın başarısıyla, Antalya'daki bir hastadan Ankara'ya
getirilmek suretiyle karaciğer ve pankreas naklinin gerçekleştirilmesidir.
Tabiî, bunlar sağlığın yüz güldüren tarafları, insanın hoşuna giden tarafları. Gönül isterdi
ki, muhalefete mensup milletvekiUerimiz, hep olayın olumsuz taraflarına bakacaklarına, he
kimlerimizin bu başarılarını dile getirsinler; ama, hiç olumlu tarafları görmediler.
ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Durmaz hepsini takdir etti Sayın Bakan.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Tabiî, bütün bunların yanı sıra şunu
ifade etmek istiyorum : Sağlıkta bizim ana problemlerimizi çözmemiz gerekiyor; çözmemiz
için, tabiî tartışacağız. Ancak bugün, sabahtan beri, gerek Dışişleri Bakanlığının, gerekse Sağ
lık Bakanlığının bütçeleri üzerindeki görüşmeler bir hayli uzadı. Vaktinizi fazla almak istemi
yorum; ama, bu konuları tartışacağız. Sizlerle tartışmadan bir yere gitmemiz mümkün d^ğil.
Konuşacağız, tartışacağız ve genelde meselelerimizi çözeceğiz, çözmemiz de gerekiyor.
Sayın milletvekilleri, bizim, Avrupa ülkelerinden ve Amerika'dan geri kalır tarafımız yok
tur. Hekimlerimize inanın, hekimlerimize güvenin. Bana göre, hekimlerimiz dünya standartla
rının altında değiller, aksine, Batı ülkeleri standardındadırlar. Bizde noksan olan, ameliyat sonrası
bakımdır.
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Biz güveniyoruz da, özal güvenmiyor.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Herkes güvenecek... Siz de güveni
yorsunuz.
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Bundan sonra mı güvenecek?.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — O da yarın İstanbul'da yeni bir hasta
ne açıyor. Bu, güzel bir gelişmedir. Artık Amerika'ya gitmeyeceksiniz. Allah göstermesin; ama
aynı Amerika'daki şartlar gibi, İstanbul'da aynı şartlar altında ameliyat olabilirsiniz; artık, Ame
rika'ya gitmeyeceksiniz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Cumhurbaşkanı da gitmeyecek mi?
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Allah göstermesin; ama eğer bir hasta
lanma gibi durumunuz olursa Amerika'ya gitmeden, aynı şartlarda ameliyat olabileceğiniz bir
tesisi İstanbul'da hizmete açıyor.
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Bakan, biz- zaten gitmiyoruz.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bütün katkıları
nızla, desteklerinizle; her ne kadar muhalefete mensup arkadaşlarımız tenkit etmişlerse de, bu
tenkitlerinden hoşlandığımı ifade ediyorum...
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Yapıcı olmak için Sayın Bakan...
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SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Elbette, elbette... Hoşlandığımı ifade
ediyorum ve hoşuma da gidiyor. Sizlerle birlikte 1990 yılını inşallah iyi bir şekilde geçiririz.
Gelecek seneki bütçede, bu sene söylediğiniz tenkitlerin olmayacağı bir tarzda inşallah, devam
ederiz. Siz de bize destek verirsiniz, burada tenkit ettiğiniz gibi değil de, eğer yol gösterici poli
tikalarınız varsa onları söylersiniz, biz de daha memnun oluruz.
Bu duygu ve düşüncelerimle, saygılarımı sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından "Bravo"
sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Muhterem arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde gruplar ve Hükümet adına yapı
lan konuşmalar sona ermiştir. Şimdi, şahısların söz taleplerini yerine getireceğim.
önce, lehinde, Sayın Mustafa Nazikoğlu; buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından "Bravo"
sesleri, alkışlar)
MUSTAFA NAZİKOĞLU (Rize) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı
nın mümtaz temsilcileri, görüşülmekte olan 1990 malî yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde
şahsım adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. (ANAP sıralarından "Bravo"
sesleri, alkışlar) Bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından
alkışlar)
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sağlık hizmetlerinin önemli bir dalı olan tedavi edici
hizmetlerin büyük bir bölümü Sağlık Bakanlığı hastaneleri tarafından yerine getirilmektedir.
Halkımızın sağlık düzeyinin yükseltilmesinde ve hastalarımızın sağlığa kavuşmasında hasta
nelerimizin rolü büyüktür.
Sayın milletvekilleri, hastaneler, sosyal ve tıbbî yapının önemli bir parçası olup, gerek ku
ruluş, gerekse işletme yönünden büyük masrafları gerektirir. Sağlık hizmetlerinin bir devlet
görevi olarak ele alındığı Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarından bu yana hastanelerin yaygın
laştırılması ve etkinliğinin artırılması için çalışılmaktadır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar)
Toplumumuzun vazgeçilmez hizmet birimleri olan yataklı tedavi kurumlarının sahip ol
dukları yatak kapasitelerinin, bunların tek elden planlanması ve yönetimi, gerekli personel ve
tıbbî aracın temini hizmetlerinin geliştirilerek, vatandaşlarımızın bu kurumlardan azamî şekil
de yararlanmalarının sağlanması, üzerinde önemle durulan konulardandır.
Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizde toplam 131 501 yatakla 838 hastane hizmet ver
mektedir. Bu hastanelerden toplam 67 bin 783 yatak kapasitesiyle 543 hastane Sağlık Bakanlı
ğına aittir.
Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, ülkemizde en önemli şikâyet sebeplerinden biri, bü
yük şehirlerimizde ve bazı il hastanelerimizde meydana gelen yığılma ve bu nedenle ortaya çı
kan, muayene olmada veya hastaneye hasta yatırılmasındaki güçlüklerdir. Hastane polikliniklerindeki bu yığılmalar, hizmetin etkinliğini, verimliliğini etkilemektedir. Geçtiğimiz yıl Sağlık
Bakanlığının konuya hassasiyetle eğilmiş olduğunu büyük bir memnuniyetle gözledik. Sağlık
Bakanlığı, bu sorunun çözümlenmesinde önemli çalışmalar başlatmıştır.
Sağlık Bakanlığı, özellikle gecekondu bölgelerinin yoğun olduğu illerde sağlık sorunları
na çözüm bulmak amacıyla çalışmalarına hız vermiş ve bu amaçla, okulların tatil olduğu tem
muz, ağustos aylarında gecekondu bölgelerinde okullarda geçici poliklinikler kurarak, hal— 590 —
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kımıza ana çocuk sağlığı ve poliklinik hizmetlerinin verilmesini sağlamıştır. Bu pilot uygula
madan elde edilen sonuçlar, uygulamanın halkımız tarafından son derece olumlu karşılandığı
nı göstermiştir.
Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığının başlattığı bir diğer uygulama da, ilçe hastanele
rinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Halen 380 ilçede, 50 ve yukarı sayıda yataklı 164
hastane, 50'den aşağı yataklı 105 hastane, 115 sağlık merkezi hizmet vermektedir. Mevcut ilçe
hastaneleri inşaatlarının 41'inin kalkınmada öncelikli yörelerde olması, memleketimizde bölgelerarası eşitsizliklerin azaltılmasında olumlu bir gelişmedir.
Sayın milletvekilleri, hastanelerimizde hizmetlerin sunulmasında kaliteyi artırmanın en
önemli unsurlarından birisi, hastane personelinin teşvik edilmesidir. Bu ne anlama gelmekte
dir? Şüphesiz öncelikle personelin maddî yönden desteklenmesi son derece önemlidir. Halen
sağlık personelimize maaş sistemiyle ödeme yapılmaktadır; ancak insanlar, çalıştıkça, çaba sarf
ettikçe bunun mükâfatını görmek isterler, tşte, sağlık gibi yüce bir olguya hizmet eden sağlık
personeline maddî yönden birtakım teşvik mekanizmaları geliştirilmektedir. Maaşla ödemenin
yapıldığı mevcut sistem içinde bunu gerçekleştirmek güçtür. Bugün pek çok Avrupa ülkesi, sağlık
personeline, verdikleri hizmetlerin karşılığını alacak şekilde ödeme yapmaktadır. Bu, doktor
lara kayıtlı hastanın sayısına göre veya verilen hizmete göre ya da tüm sistemlerin karışımı şek
lindedir. Bu sistemlerin memleketimiz şartlarına en uygun olanı seçilerek, sağlık personelinin
maddî yönden teşvik edilmesi ve bu sayede hizmet kalitesinin artırılması sağlanmalıdır.
Sayın milletvekilleri, hizmetin kalitesini artırmada önemli diğer bir adım ise, hastanelerin
özerk, hatta özel kurumlar haline getirilmesidir. Zaten bahsettiğim şekilde, sağlık personelinin
teşvik edilmesi de ancak böyle bir yapı içinde mümkün olacaktır. Hükümetimizin politikaları,
bilindiği gibi, bu anlayışa dayanmaktadır. Bugün dünyanın pek çok ülkesinde hastanelerin Sağlık
Bakanlıkları tarafından işletilmediği ve Sağlık Bakanlıklarının sadece izleme ve koordinasyon
görevini üstlendiği bilinmektedir. Ülkemizde ise, Sağlık Bakanlığının hem hizmet üreten, hem
de finanse eden bir kuruluş olması, pek çok karışıklığı da beraberinde getirmektedir. Hastane
lerimizin, maliyet prensipleriyle çalışan özerk veya özel kurumlar haline getirilmesi, hizmet
kalitesini de olumlu yönde etkileyecektir. Bu noktada ortaya çıkabilecek en önemli sorun, veri
len hizmetlerin maliyetinin artması ve finansman güçlüğüdür. Halkımızın bu artan maliyetleri
karşılayabilmesi, ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi, ancak genel sağlık
sigortası sisteminin kurulmasıyla mümkün olacaktır. Endüstrisini bu konuda tamamlamış ül
kelerin bir çoğu büyük ölçüde sigorta sistemlerini benimsemişlerdir. 1960'h yıllardan beri ül
kemizde gündemde olan genel sağlık sigortası sistemine geçişte son derece dikkatli davranmak
zorundayız. Her şeyden önemlisi, memleketimizin mevcut şartlarına en uygun, kaynaklarımızı
en verimli şekilde kullanmamızı sağlayacak ve diğer dünya ülkelerinin tecrübelerinden de ya
rarlanarak hazırlanmış bir sistem kurulmalıdır. Kurulacak genel sağlık sigortası sistemi, paha
lı tedavi hizmetlerinin tüketimini artırıcı bir yapıdan ziyade, sağlığın korunmasını ve geliştiril
mesini teşvik edici olmalıdır.
Sağlık Bakanlığında bu konuda kapsamlı bir çalışma yapılmaktadır. Bu son derece mem
nuniyet verici bir gelişmedir. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sözlerime son verirken 1990 malî yılı bütçesinin vatanımıza, milletimize, Sağlık Bakanlığı
camiasına hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sağlık Bakanlığı bütçesi aleyhinde Sayın Akyol, buyurun efendim.
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TÜRKAN AKYOL (tzmir) — Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Bakanı
mızın yanıtlarını dinledik, tzin verirlerse -çok ısrarla bu konu vurgulandı-, sağlık sigortası ko
nusunda çok yanlış bir bakış açısı var; 10 dakika içinde buna açıklık getirmek istiyorum.
Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan sayın arkadaşımı ve son konuşan saygıdeğer mil
letvekili arkadaşım dahil, hep sağlık sigortası konusu yanlış yorumlandı.
Sayın milletvekilleri, hoca kılıklı bir konuşma tavrım olursa özür dilerim.
Sağlık sigortası, bir sağlık hizmeti sunma yolu değildir; sadece ve yalnızca bir para topla
ma, bir kaynak bulma yoludur. Sağlık sigortasında toplanan kaynaklar, o hizmeti üreten has
tane, muayenehane ya da hizmeti veren tabibin hizmetinin karşılığını alması garantisidir. Çok
net ve açık bir biçimde hastalara hizmet etmez; hastayı bakan doktorun ücretini almasını ga
rantiler, hastaya hizmet veren hastanenin ücretini almasını garantiler, eczanenin, sattığı ilacın
bedelini almasını garantiler. Bu kurumların dışında, yani sağlık hizmeti ile direkt ilişkili ku
rumların hizmetinin bedelini ödemekten başka ve hiçbir biçimde sağlık hizmetine katkısı yoktur.
Sayın Bakanımızın söylediği bir konuya katılıyorum : Bir iş yapar bu sigorta, hasta ile
doktor arasındaki para alışverişini önler. Doktor çok memnun olacaktır, hastaneler, keza on
lar da memnun olacaktır. Zaten Sayın Bakanın getirmek istediği olay, hastanelerin ciddî eksik
leri karşısında bir kaynak bulmaktır; Sayın Bakanın aradığı da budur. Hastaneye bedelini si
gorta ödeyecektir, eczaneye de ilacın bedelini keza sigorta ödeyecektir. Sigorta, keza doktora
da hizmetinin bedelini ödeyecektir.
Sayın arkadaşlarım, bunu yababilmek için önce o hizmetlerin üretilmesi gereklidir. Sayın
Bakanıma şunu söylemek istiyoruz; bîr ülkede -sigortaya kesinlikle hayır demiyoruz- önce sağ
lık hizmetinin üretilmesi lazımdır. Bu bir tercih meselesidir; ekonomide öncelik verdiğimiz bir
kavram meselesidir. Sosyal devlete himayemize alacağımız kesim insandır, insan sağlığıdır di
yoruz. İnsan sağlığına hizmet veren kurumların, bu hizmetinin bedelini devlet bütçesi öder,
yatırımlarının bedelini devlet bütçesi öder. Doktor yetiştirirsiniz, hemşire yetiştirirsiniz, hasta
ne'kurarsınız; burada laboratuvarıyla, röntgeniyle, tahlilleriyle hizmet üretirsiniz. Bunlar dev
letin işidir. Hasta ile hekim arasında para alışverişi olmaz; çünkü, hekim maaşını alır, ama
layık olduğu ölçüde, derecede ve yaptığı her ekstra hizmet değerlendirilerek, yaptığı ameliyat
sayısına göre prim alarak, gece nöbetinde çalıştığı sürenin karşılığını alarak... özel bir sağlık
personel kanunuyla da, hekimin son derece saygı değer, önemli ve özveri isteyen hizmetinin
karşılığını, devlet, ücret ödemek suretiyle verir Bu şekilde, yine hasta ile hekim arasında para
alışverişi olmayacaktır.
Sayın Bakanımızın söylediği gibi, sigortaya para toplarsanız, sağlık hizmetini hiç veremez
siniz; çünkü, önce sağlık hizmetinin altyapısını kurmanız lazımdır. Bu altyapıyı, sağlık oca
ğından en yüksek hastanelere kadar, röntgeniyle, laboratuvarıyla, hekimi ve kadrolarıyla kur
manız lazımdır. Bu altyapıyı kurmadığınız zaman, sağlık hizmetini veremezsiniz. Para topla
makla hizmeti sunmak arasında hiçbir ilişki yoktur; sakıncaları, sorunları, tartışmaları devam
edecektir.
Bu konudaki bizim önceliğimiz, önce devlet eliyle altyapı kurulmalı, ondan sonra doktor
ile hasta arasındaki alışveriş kesilmeli. Ancak ve bir zaman, tüm altyapı hazırlandıktan sonra,
yani her köşede hastaya yerinde hizmet vererek -kasabasından köyünden, büyük illere kadarhizmetin standardı eşit bir biçimde dağıldıktan sonra, kaynak olarak, isterseniz bir gün sigortaya
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geçebilirsiniz. Ama, genel sağlık sigortasından önce, işsizlik sigortası ev kadınlarının, yaşlıla
rın, bakıma muhtaçların sigortası yapılıp, zincirleme bir sigorta dizisiyle kaynak sağlanırsa,
ancak o zaman yarar sağlar.
Biz, Sayın Bakanımıza bütün bunların nasıl olacağını da arz ederiz, hem de istediği kadar
ve sabırla, bütün bir biçimde arz ederiz. Sayın Bakanım, önce, çok önemli bir altyapınız var;
sağlık ocağından başlamak üzere o zincirinizi kurunuz. O zincirinize kadrolarınızı yetiştiriniz.
Türkiye'nin her yerine bunları dengeli bir biçimde adım adım yapmaya çaba gösteriniz. Buna
6 yıldır başlanmış olsaydı, bunlar tamamlanırdı. Hele, 1980'den günümüze 9 yıllık bir zaman
yitirildiğini iddia ediyorum; çünkü, Türkiye'de büyük ölçüde bir altyapı yatırımı mevcuttur.
Sayın Bakan komisyonda, "Hastanelerin yüzde 30 kapasitede çalıştığını" ifade ettiler. Ya
taklarının yüzde 70'i boş; neden boş? Oradaki insanımız, oradaki servise güvenmiyor, insanı
mız, orada tedavi olamadığı için büyük illerin bilinen hastanelerine -Sağlık Bakanlığının eği
tim hastaneleri, Yüksek İhtisas ve Üniversite hastanelerine- geliyorlar, önce hastalarımızın ya
şadığı yere gerçekten nitelikli bir hizmeti götürürseniz, onları yerine bağlarsanız, oraya nitelik
li, kaliteli ve sayıca yeterli hekim ve hemşire yerleştirirseniz, çözümü o kadar kolaydır. Üstelik
başlanmıştır...
Sayın Bakanım bana bir haksızlık yaptı, hatta yalnız bana değil, bize haksızlık yaptı, "O
zaman da yerleştiremediniz. Bu iş 30 yıl öncesine gider, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl önce yapılamayan
lar..." dediler.
1961 yılında yasa çıktığı zaman -bir evvelki konuşmamda da arza çalıştım, tekrar etmek
zorundayım- bildiğiniz gibi, bir pilot bölge modeli Muş'ta hazırlanmıştı. O pilot bölge mode
li, Türkiye'nin bütününe kademeli bir şekilde yayılacaktı. Bunun en güzel uygulaması Trakya'
da, Edirne'de olmuştur, tkinci ve mükemmel uygulaması ise, Sayın Bakanımın ilçesinde Çu
buk'ta olmuştur. Çocuk ölümlerini, ana ölümlerini, enfeksiyonları, hastalıkları indirme rakam
larıyla açıktır, seçiktir, nettir. Fakat o model geliştirilemedi, uygulanamadı. Çünkü, 1961'den
günümüze hep sağ iktidarlar, yani para ile insan arasındaki tercihi daha çok ekonomiye yön
lendiren, iktidarlar vardı, tnsan hakları mı, ekonomi mi tercihinde; Sayın ANAP'lılar siz de
onu yaptınız, "önce ekonomi, sonra insan hakları" dediniz, tnsan hakları beklemez, insan
sağlığı beklemez, insan eğitimi beklemez. Biz, parti olarak tercihimizi, sigorta lehine değil, devlet
hizmeti lehine koyuyoruz. Bir günde altyapısını yerleştirelim, bitirelim, diyoruz; dilediğiniz za
man tüm sosyal güvenlik hizmetleri... O da sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. Dediğim gibi,
sigortaların bütünü geldiği zaman, pekala bu da bir yoldur.
Sayın Bakanım, şu haksızlığı yapmayınız, "yalnız eleştiriyorsunuz, alternatif
göstermiyorsunuz" diyorsunuz. Bütün alternatiflerimiz emrinizdedir; çünkü, bu bir ülke so
runudur; ama siz, bizi dinlemiyorsunuz, dinlediğiniz zaman -bağışlarsanız- anlamıyorsunuz.
Hekimlerinizi gönderin, bu bir ihtisas alanıdır, bu bir meslek sorunudur. Lütfen tartışalım,
onlar sizi ikna edebileceklerdir. Biraz evvel söylediğiniz, hava kirlenmesi konusunda olduğu
gibi... özür dilerim Sayın Başkanım, Sayın Bakanla konuşuyormuş gibi bir kişisellik oldu; ama,
Sayın Bakandan da özür diliyorum, yanlış anlamasınlar; "Hava kirlenmesinde geçen yıl, bu
yıl, belediye, ortak hizmet, asit yağışı vesaire..."
BAŞKAN — Zamanınız da dolmak üzere Sayın Akyol, lütfen...
TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Biliyorum efendim.
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Sayın Bakanım, şunu iddia etmek durumundayım. Yıllardan beri Ankara'da bir karış ye
şil alan bırakmayan bir şehirleşme; 4 katlık, 6 katlık binaları yıkıp, 14 katlılarını, 20 katlılarını
yerleştiren bir model. Herhalde çok önceki seneleri kastediyorum, son 30 yılda bu böyle git
miştir; ama en yoğun dönemi yakın tarihlere rastlar. Bütün şehrin temel meteorolojik cereya
nının önlerine kale duvarları gibi yığılmış inşaatlar durdukça, Ankara'nın bu çanak niteliğin
deki coğrafî konumu devam ettikçe, bu talihsiz olaylar tekrar edecektir. Tabiî önlemleri alına
caktır; ama, unutmayınız, bu seneki, bu talihsiz olayın temel nedeni yıllardır görülmeyen bir
meteoroloji olayıdır, sis olayıdır, Konya'da olduğu gibi, İsparta'da olduğu gibi, yalnız Anka
ra'da değil.
Sayın Bakanım, ben bir Göğüs Hastalıkları Uzmanıyım, en çok akciğerleri ilgilendiren
bir hastalık biçimi olduğu için -bağışlarsanız- iddia edeceğim, bu işi biraz bilirim. Sisin temel
özelliği bu hava kirliliği maddelerini içinde asılı tutmak, onları absorbe etmek ve insanların
soluk alıp verdikleri zaman da ciğerlerinin en uç noktasına kadar girmesi tehlikesini taşıması
dır. Bir başka deyimle, yalnız hava kirliliği yetmez bu tehlikede, önemli olanı, günümüzün me
teorolojik şartları ki, senelerdir Ankara'da, İsparta'da, Konya'da, İstanbul'da, daha birçok ili
mizde görülen bu olay, bir olağandışı doğa olayıdır. Tabiî, elbirliğiyle çare bulacağız. "Beledi
yenin suçudur, hayır Bakanlığındır, ikisinin birdendir" demek yerine -size katılıyorum- elbirli
ğiyle böylesi doğal afetlerde yanınızda olacağız; ama oradaki kavramı da düzeltme gereği
duydum.
Çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (SHP sıralarından alkışlar)

'

BAŞKAN — Efendim, daha önce iki sayın üyenin vermiş olduğu yazılı soruları var.
Şimdi de sözlü soru soracak olan sayın üyeleri tespit edeceğiz...
Sayın Miski, Sayın Çakır, Sayın Kangal, Sayın Tez.
Efendim, sual soracak sayın üyeleri tespit işlemi bitmiştir.
önce yazılı sualleri okutuyorum :
Sayın önder Kırlı buradalar mı? Burada.
Suallerini okutuyorum efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşmekte olduğumuz Sağlık Bakanlığı, bütçesiyle ilgili olarak aşağıdaki sorularımın
Sayın Bakan tarafından yanıtlanmasını dilerim.
t. önder Kırlı
Balıkesir
1. Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesinde çetin problemlerle karşı karşıya olduğumuz ve
çözüm aradığımız bir gerçektir. Bu sorunları ve çözümdeki aksaklık, yetersizlik ve eksiklikleri
mizi en iyi bilecek durumda olanlar kuşkusuz mesleğin çilesini çekenlerdir.
O halde, sağlık mensuplarının görüşlerini açıklamaları hem bu açıdan, hem demokrasi
nin temeli olan katılımcılık açısından, hem de birbirimizi dinleme açısından önemlidir.
İşte buna inanan, Balıkesir Devlet Hastanesi hemşirelerinden Hasbiya Günaçtı, TV'de sağlık
sorunlarıyla ilgili bir foruma katılmış ve hemen ardından görevinden alınarak Balıkesir Huzu
revine atanmıştır. Basının ve kamuoyunun tepkisi ve verdiğim soru önergesi üzerine Bakanlık
ça, forum programına çıktığı ve sağlık sorunları tartışmasına katıldığı için değil, hizmetiçi per
sonel kaydırılması nedeniyle, bu atamanın yapıldığı bildirilmişti.
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Aradan 6 ay geçtikten, kamuoyu uyutulduktan sonra hemşire Hasbiye Günaçtı bugün Er
zincan'a sürülmüş bulunuyor.
a) Hemşire Hasbiye Günaçtı TV'deki Forum programına çıktığı için görev yeri değiştirilmişse, niçin sürgün edilmiştir?
b) Bir hemşirenin bir forum programında meslekî sorunları dile getirmesi disiplinsizlik
midir?
-»
c) Aynı olay içinde peşpeşe biri il içi, biri il dışı iki ayrı atama yoluyla cezalandırmaya
gidilmesi eleştiriye tahammülsüzlük ve yasaya aykırılık değil midir?
2. Bandırma Devlet Hastanesi halk sağlığı uzman tıbbi teknolog Mehmet Aclan Çivicioğlu, bölgede çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden BAGFAŞ'a karşı düzenlenen toplantılara
katılmış, gerekli tespitleri yapmış, bu konudaki kampanyaları desteklemiş bir sağlık adamıydı.
Bu yüzden de BAGFAŞ yöneticileri tarafından sürülme tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı.
Bu soruna sahip çıkan Kaymakam Alev Akçura'ntn arkasından, kış ortasında hayalî bir
suçlamayla Şanlıurfa tlimize sürüldü.
a) Bu tayinin tıpkı kaymakamın tayininde olduğu gibi, BAGFAŞ yetkililerinin tehditleri
doğrultusunda, onların etkisiyle yapıldığı iddiaları doğru mudur?
b) Eşi de çalışan bir insan olması nedeniyle, ailenin parçalanması, memurun moralini,
çalışma verimini etkilemeyecek midir?
c) Halk sağlığına sahip çıkarak, çevre ve insan sağlığına zarar veren bir kuruluşun üzeri
ne tehditlere aldırmayarak giden bir memurun, çevreyi kirletenlerin tehditleri doğrultusunda
kışta kıyamette sürülmesi çevre kirletici kuruluşlara verilmiş bir prim değil midir?
3. Bakanlığınızca 1983-1989 yılları arasında hangi il ve ilçelerdeki hastane ve sağlık ocak
larına ambulans da da diğer araçlar verilmiştir?
Bu sorumun, yıllara göre, araç cinsleri ve verildiği merkezler gösterilerek yazılı olarak ce
vaplandırılmasını diliyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan, şifahî mi yoksa yazılı mı cevap vereceksiniz?
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Yazılı olarak cevap vereceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Şimdi, Sayın Rıza Ilıman'ın yazılı sorularını okutacağım.
Sayın Rıza Ilıman buradalar mı? Buradalar.
Soruları okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanınca yanıtlanmasına yardımcı olmanızı saygılarımla
arz ederim.
Rıza Ilıman
Çorum
1. Günlük basınımızda her gün yurttaşlarımızdan hastanelere yatırılmayan, ilaç alama
yan, parası olmadığı için hastanelerden ölüsünü alamayan yurttaşlarımızın olduğu yazılıyor.
Ayrıca, bu konuda bizlere, milletvekillerine başvurular var. Üniversite hastanelerinde ka
pıdan kovulanlar var. Bu durumları her gün yaşıyoruz. Günde binlerce vatandaşlarımızın fer
yatları var.
2. Bugüne dek basındaki bu yakınmalarla ilgilendiniz mi? Çözdüğünüz sorun oldu mu,
birkaç örnek verebilir misiniz?
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3. Birkısım kişiler basit hastalıkları için Amerika'ya giderken, ülkemiz insanlarının bü
yük kısmının üniversite hastanelerine tedavi için alınmaması ayınm değil midir? Bunlar, ikinci
sınıf vatandaş mı sayılmaktadır? Bu, anayasal bir suç sayılmaz mı?
4. örnek olarak, Çorum'un Alacahöyük Köyünden Satılmış Doğan gece saat 24.00'te
diyaliz için götürüldüğünde bütün hastanelerce içeri alınmamış, ölüme itilmiştir. Bu üniversite
hastane yöneticileri adam öldürmekten suçlu sayılır mı?
5. ölüsünü, ilacını alamayan hastasını tedavi ettirme olanağından yoksun yurttaşları
mız için somut bir çıkış yolu gösterebilecek misiniz? Bu yurttaşlara öneriniz ne?
6.

Bu yılki sağlık taramalarına Ankara Tabip Odası temsilci göndermeyi niçin reddetti?

7. Sağlık Bakanlığında ılımlı sağcıların bile görevden alındığı ideolojik bir yapılanma
oluşturulduğu basınımızda ve yurttaşlar arasında belirtilmektedir, örnek olarak; müsteşarın,
1979-1980 yıllanma Ordu Devlet Hastanesinde görev yaptığı sırada, "Ben solcuları tedavi
etmem" dediği, ANAP'ın Giresun Milletvekili adayı olduğu; müşavirin, kararname ile değil,
görevlendirme ile çalıştığı, Hacettepe Hastanesinde kendi görüşünde olmayanlara iyi davran
madığı belirtilmektedir. Bu yazılanlar doğru mudur? Müşavir, neden görevlendirme ile çalıştı
rılmaktadır?
8. Ankara'da hava kirliliği geçen yıl bugünkünden daha fazla olduğu halde gizlenmiştir.
Bu yıl okullar kapatılıyor, savcılara suç duyurusunda bulunuluyor. Bu uygulama çift standart
değil midir? Devletin ciddiyetiyle bağdaşır mı? (SHP sıralarından, "anlaşılmıyor" sesleri, gü
rültüler)
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, anlaşılmıyor.
BAŞKAN — Efendim, sayın bakanda sureti de var; arkadaşın okuma tekniği böyle.
Biraz daha yavaş okuyun lütfen.
"Hükümetin tedavi ettiremediği, Anayasa hükmünü yerine getirmediği, hastanelerin al
madığı ve bu nedenlerle ölen yurttaşlarımız için kimlere suç duyurusunda bulunacağız? Yakın
ları, bu nedenle ölen yurttaşlara ne önerirsiniz?"
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, ben anlayamadım ki... Sormayalım o zaman.
(SHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Anlamadım efendim.
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, yazdığım şeyi ben anlayamadım; doğru okusun.
BAŞKAN — Siz yazdığınızı anlamıyor musunuz?
RIZA ILIMAN (Çorum) — Evet, anlamıyorum.
BAŞKAN — Efendim, onun fotokopisi Bakan beyin elinde.
RIZA ILIMAN (Çorum) — Dinlemiyorlar.
BAŞKAN — Dinliyorlar, size cevap verecekler.
RIZA ILIMAN (Çorum) — Zabıtlara geçecek.
BAŞKAN — Zabıtlara da geçer efendim. Bir yanlış çıkmaz.
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Efendim, biz dinlemeyeceksek niye okutuyorsunuz?
BAŞKAN — Efendim, usul...
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Dinlenmeyecekse niye okunuyor?
BAŞKAN — Hayır, dinlenmedi mi?.. Anlaşıldı.
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HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Bakanın bilmesi mühim. Cevap verecek olan Sayın
Bakanın bilmesi mühim.
BAŞKAN — Efendim, anlayan anlıyor demek ki. Burada arkadaş acele okuyor.
Sayın Bakan, cevap verecek misiniz?
SAĞLIK BAKANI HALtL ŞIVGIN (Ankara) — Yazılı cevap vereceğim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Miski.
ÖNER MtSKt (Hatay) — Sayın Başkan, Sayın Bakana şu soruları yöneltmek istiyorum :
Sayın Bakan, gerek Plan Bütçe Komisyonunda gerekse kürsüde, "Sağlık sigortası 12 Martın
gerekçelerinden bir tanesi" dedi. Benim elimde 12 Mart Muhtırasının Meclis tutanaklarına geçmiş
gerekçesi var. Bunun gerekçeleri arasında böyle bir şeye rastlamadım ve elimde 1961 Anayasası
da var. Bu muhtıranın gönderme yaptığı Anayasanın 49 uncu maddesini ben analiz ettim. Sa
yın Bakan bunu nereden çıkardılar, bize bunu gösterebilirler mi? Eğer, gösteremezlerse, bu yanlış
değil midir? Bu bir.
Konuşmalarımda Sayın Bakana sunmuştum; halk sağlığı laboratuvarları vardır, hayvan
sağlığı laboratuvarları vardır ve koordinasyonsuzluk örneği vermiştim. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının gıda kontrolüyle ilgili laboratuvarları ile Çevre Müsteşarlığının laboratuvarı
var. Kontrolsüz ziraî ilaç kullanılması ve birçok sebze ve meyve ile ilgili olarak zehirlenmeler
den dolayı kazalar da dahi laboratuvar bulunmaktadır. Halk sağlığı laboratuvarlarında yeterli
aletler bulunduğu halde, metot yokluğundan dolayı, bu gıdaların zehirli olup olmadıkları kontrol
edilmiyor mu?
Bu konuda herhangi bir metot geliştirip bunların kontrollerinin ciddî olarak yapılması sağ
lanacak mıdır? Ayrıca, diğer üniteler arasında düzenleme yapılıp bir birliktelik sağlanacak mıdır?
Bir de, çok işlerliği olan bir konu var efendim.
1219 sayılı Yasa gereği ifade ettiğim ve geçen sene de söylemiştim; temel bilgiler anahtarı,
doktorlar, eczacılar ve diş hekimleri için, -bakanlıkta istihdam edilmek üzere- hangi bilgilerin
gerekli ve vazgeçilmez olduğunu belirten "Eğitim anahtarları listesi" verilmiş midir, yoksa ve
rilecek midir?
Sorularım bunlardan ibarettir.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Efendim, bir hayli soru sormak isteyen
arkadaşımız var; sual de muhtelif olması dolayısıyla yazılı cevap vereceğim.
BAŞKAN — Peki efendim.
Buyurun Sayın Çakır.
MUSTAFA ÇAKIR (Giresun) — Sayın Başkan, Sayın Sağlık Bakanından açıklanmasını
istediğim sorular şunlardır :
Bunlardan birincisi: Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı -bugün kamuoyunda "Papatya
lar Vakfı" olarak tanınıyor- karavanlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı doktorların, -aslî görevi
ni bırakarak, kademeli olarak çalıştırıldıkları tespit edilmiştir. Sayın Bakan, bu olaydan habe
riniz var mıdır? Onu öğrenmek istiyorum. Haberiniz varsa, olayı nasıl karşılıyorsunuz? Yoksa,
siz mi izin verdiniz?
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İkinci sorum : Sayın Sözcümüz Türkân Akyol Meclis kürsüsünde dile getirdi; ama Sayın
Bakan bu konuya açıklık getirmedi. İngiliz araştırma firmasına, sağlık araştırması ön raporu
nun verildiği doğru mudur? Verilmişse, bu firmaya ne kadar ücret ödenmektedir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz, ar
kadaşımızın sorduğu iki soruya da sözlü olarak cevap vermek istiyorum.
Birincisi: Türkiye'de şu anda Bakanlığımızın yürütmekte olduğu sağlık hizmetlerine des
tek veren gönüllü kuruluşların başında Yardım Sevenler Derneği, Türk Kadınlar Derneği, Kızı
lay ve ayrıca, kurulmuş muhtelif vakıflar; bu arada da Anneler Derneği ve Türk Kadınını Güç
lendirme ve Tanıtma Vakfı da sağlık alanında hizmet veriyor.
Soruyu bütün vakıflar için sormayıp, sadece Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı için sor
muş olmanız benim için bir anlam taşıyor. Biliyorum, siyasî sebeplerle soruyorsunuz. Olayın
siyasî tarafı yok, insanî tarafı var, insanî boyutu var. Bu vakıf da hizmet verirken, "Şu partiye
oy verdi, bu partiye oy verdi" diye bir ayırım yapmadan, halka hizmet götürüyor. Biz, bunu
destekliyoruz. Bilgim var, bilgim dahilinde de yürütüyoruz.
Birinci sorunuzun cevabına bir ilave daha yapmak istiyorum. Türkiye'de sağlık hizmeti
veren başkaca vakıflar da var. Bu vakıflarla birlikte, bu işin hakikî manada koordine edilmesi
lazım. Bu koordinasyonu sağlamak için de, Meclise bir yasa teklifi verdik, onu da ifade etmek
isterim. Bu konuda, daha başka hizmet vermek isteyen gönüllü kuruluş varsa, bunlara da açı
ğız. Bu vakfın başkanı, Semra özal Hanımefendi olmayıp, Sayın Bayan İnönü olsaydı, ona
da aynı hizmeti verdirirdim; burada da sorulmasını ayıplardım. (SHP sıralarından gürültüler)
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan bir faaliyet, Bakanlığımıza mal edilmek iste
niyor. Sağlık master planının çalışmasını, Devlet Planlama Teşkilatı organize ediyor. Ben ba
kan olduktan bir hayli zaman sonra, zannediyorum bir etüt değerlendirmesi, ara değerlendir
mesi vesilesiyle davet edildim. Orada ilgili kuruluşlar, üniversiteler, tabip odaları ve sektörün
diğer temsilcileri de vardı. Orada muttali oldum, öğrendim ki, üç-dört yıl öncesinden bu tara
fa Türkiye'nin sağlık master planını çıkarma istikametinde bir çalışma var. Bu çalışmayı Dev
let Planlama Teşkilatımız organize etmiş, Sağlık Bakanlığından da bilgi istemiş, destek iste
miş. Sağlık Bakanlığı, sadece, Devlet Planlama Teşkilatımız tarafından istenen bilgileri yerin
de ve zamanında ulaştırabilmek için, bahsedilen arkadaşları burada görevlendirmiştir, doğru
dur; ancak, "Kime ihale edildi, kim ihale etti, ne zaman ihale edildi?" sorularının muhatabı
Sağlık Bakanlığı değildir; Devlet Planlama Teşkilatı yetkilileriyle görüşmeniz lazım.
BAŞKAN —Teşekkür ederiz Sayın Bakan.
Buyurun Sayın Kangal.
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Sayın Bakana bölgemle ilgili iki sualim olacak.
Birinci sualim : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi inşaatı uzun zamandır devam
ediyor. Bu inşaat, tüm bölgeye hizmet verecek bir yatırım durumunda; ama uzun süredir bitiri
lemedi. Ne zaman bitirilecek?
Bu hastane, ne zaman tüm üniversiteyle birlikte işletmeye açılacak? Bu süre içinde, bugü
ne kadar, ne miktarda ödenek ayrılmıştır, ne kadar sarfiyat yapılmıştır?
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İkinci sualim : Yine, Sivas tli, Şarkışla İlçesi, Deliilyas Kasabasında bir çalışma vardı. Sa
yın Bakana daha önce de arz etmiştim. Bugün yaptığım telefon görüşmesinde, bir şey yapıl
madığını öğrendim. Belediye, hizmet verme gayretiyle büyük bir binayı Sağlık Bakanlığına ba
ğışladı. Altında dükkânlar, üstünde iki kat sağlık personelinin çalışacağı yer var. Hedef şuy
du : Burada sağlık ocağı açılması ve sağlık personelinin atanmasının yapılması. Bugün yaptı
ğım telefon görüşmesinde, hiçbir işlemin yapılmadığını öğrendim. Sayın Bakan, bu konunun
ne zaman gerçekleştirileceği ve atamanın yapılıp yapılmayacağı konusunda yazılı bilgi lütfe
derlerse memnun olurum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Bakan, Sivas Üniversite Hastanesinin inşası bakanlığınıza ait mi, değil mi onu bil
miyorum. Bunun cevabını takdirinize bırakıyorum.
Diğer hususta buyurun.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın milletvekilimiz yazılı cevap iste
mişlerdir, o şekilde cevap vereceğim efendim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tez.
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana bir sorum olacak.
Hava kirliliği artınca, ilgili kurullarca önlemler uygulanıyor. İlgili kurullarca 4 kademe
tespit edilmiştir. Birinci kademe : Kükürtdioksit oranı 700, duman 400 olduğu takdirde, birin
ci kademe önlemler uygulanır; yani ikinci, üçüncü sınıf gayri sıhhî müesseseler yüzde 20 kapa
site ile çalışır, o kentte kaloriferler 4 saat sabah, 4 saat akşam olmak üzere 8 saat yanar.
İkinci kademe olayında ise, kükürtdioksit oranı ile duman oranı yüksek olduğunda ikinci
kademe uygulanır, yani birinci, ikinci, üçüncü sınıf müesseselerde kaloriferler yüzde S0 kapa
site ile gündüz 6 saat, akşam 6 saat olmak üzere çalışır.
Üçüncü kademede, yani kükürtdioksitin 1 SOO'e, dumanın 800'e çıktığında üçüncü kade
me uygulanır. \ani tek ve çift plaka uygulaması yapılır. Orada orta dereceli okullar tüm tatil edilir.
Dördüncü derece uygulamada ise, kükürtdioksit oranı 2 OOO'e, duman da 1 OOO'e çıktığın
da dördüncü derece uygulanır, yani tüm okullar ve kurumlar tatil edilir, iş yerleri tatil edilir.
Acil durum ilan edilir, hastaneler dahi elektrikle ısınmaya gider. Hastanelerde özel olarak hava
kirliliğinden zarar görecek insanlar için yeni yerler açılır. Şimdi sualime geçiyorum;
1988 yılı aralık ayı içerisinde Ankara'da hava kirliliği 1 Aralık gününde kirlilik oranı 475
kükürtdioksit/miligram/metreküp.
2 Aralık 1988 de kirlilik oranı 611 kükürtdioksit/miligram/metreküp.
13 Aralık 1988 günü kirlilik oranı 4S0 kükürtdioksit/miligram/metreküp.
21 Aralık 1988 günü kirlilik oranı 483 kükürtdioksit/miligram/metreküp.
22 Aralık günü kirlilik oranı 480 kükürtdioksit/miligram/metreküp. Bunlar 1988 yılında.
1989 yılı 16 Aralık günü dumanlı Ankara'da kirlilik rakamı 473, kükürtdioksit/miligram/metreküp. Ankara'da ikinci kademe uygulama planı.
1988 yılında kirlilik oranı bu rakamın çok üstünde olduğu halde niçin önlem almadılar.
1988 yılında Kızılay'da kuşlar ağaçlardan düşüp öldüğünde susanlar, bugün bütün kurumları
ayağa kaldıran, kent halkına yanlış bilgi veren, geçmiş yıllarda hava kirliliği konusunda kent
halkına bilgi vermeyen insanlar nerede idi? O zaman bu insanlar için suç duyurusu yapılmış
mıdır? O zamanki yönetim kent halkından bu durumu niçin saklamıştır?
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Geçen yıl niçin bunu uygulamadınız da bu yıl uyguluyorsunuz? Niçin sadece Ankara'da
uyguluyorsunuz? Erzurum'da, İsparta'da, Kocaeli'nde, Konya'da, Kayseri'de aynı durum var
dı. O yöreler Türkiye sınırları içinde değil midir? Oradaki insanlarımız hava kirliliğinden mağ
dur değil mi idiler?
Teşekkür ederim. (SHP ve ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez.
Sayın Bakan, cevap verecek misiniz, yoksa yazılı mı vereceksiniz?
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkanım kısaca arz edeyim mü
saade ederseniz.
Ben; Sayın Tez'in kısalığında verip veremeyeceğimi bilemiyorum; ama şunu ifade etmek
istiyorum.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne demek, Sayın Tez'in kısalığında?..
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Konuşmamda da bahsettim, Ankara'
nın hava kirliliğinde, kirlilik oranı fevkalade yükselen, artan bölgelerimiz var. Kirlilik oranı
gerek bizim tespit ettiğimiz ölçülerin, gerekse Dünya Sağlık Teşkilatının tespit ettiği ölçülerin
altında olan yerler var. Bu yerlerde kirlilik oranı yüksek olan yerleri toplayarak, ortalama, An
kara'nın kirlilik oranını tespit ederek tedbir almanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ka
naatindeyim. Neden? Şimdi bakın, 17.12.1989 tarihinde Bahçeli ev ler'de saat 9.00'daki öl
çümde, S 0 2 2 050.
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Bende de var.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Aynı dili konuşmamız lazım. Siz de in
celeyin, Saat 9.00 rakamı, siz de inceleyin S 0 2 2 050; PM 695.
Şimdi bununla aynı saatlerde Aydınlıkevler'deki rakam SO 2 276. Bunu toplarsanız, bu
radan bir değere varırsanız, Aydınlıkevler'de kirli olmayan havayla Bahçelievler'deki kirli ha
vayı Aydınlıkevler'e taşımış olursunuz, kâğıt üzerinde; ama böyle bir şeyi fiilen yapamazsınız.
fiahçelievler bütün üst sınırları aşmış, orada tedbir almanız lazım, Kavaklıdere'de tedbir
almanız lazım; Çankaya'da tedbir almanız lazım. Yani, diğer yerlerin ortalama rakamlarına
gelmedi diye tedbir almamak bana göre yanlış. Oradaki insanları ölüme mahkûm edemezsi
niz; bir.
İkincisi, genel değerlendirmeler yapılmış, biz Bakanlık olarak gerek belediyeyi, gerekse
valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunu uyardık. Ned n uyardık? Bize gelen veriler aynı zamanda on
lara da gidiyor, çünkü bu çalışmayı biz yapıyoruz, bu çalışmalar şu anda Sağlık Bakanlığının,
Hıfzısıhhanın kontrolünde. Yine, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bende yazı
sı var, 19 Aralıkta bir yazı gönderiyor, diyor ki : "Havadaki nem oranının yüzde 97 olması
ve akşam saatlerinde sisin yoğunluğunu muhafaza etmesi beklenmekte.
Hava kirliliğinin önemli ölçülerinden olan bileşimlerinin aşırı nem etkisiyle asite dönüş
mesi, bunun sonucu olarak asit yağmuruyla karşılaşılması mümkün olabilecektir."
Asit yağmuru olduğu takdirde ben böyle bir vebali taşıyamam. Eğer siz taşımak istiyorsa
nız, siz bakan olduğunuzda uygulamazsınız. Ben bakan olarak bu tavsiyemi yaparım. İl Hıf
zıssıhha Kurulu da uygulamış; bundan dolayı da teşekkür ediyorum.
Geçen seneki değerlerle bu seneki değerleri sordunuz. Geçen siz aynı rahatsızlığı çektiniz
mi çekmediniz mi? Çekmişseniz niye şikâyet etmediniz?
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HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Efendim, re'sen alacaksınız o kararı. Geçen sene
alınmamıştır diyoruz.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Müsaade buyurun sayın milletvekili.
Şunu söyleyeyim : Bir tedbir geçen sene alınmadı diye bu sene benim almam suç mudur?
(SHP sıralarından gürültüler)
HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Suç değil; ama geçen sene alınmamıştır, yanlış
yapılmıştır.
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Efendim, aklınız neredeydi, niye şimdi
geliyorsunuz? Geçen sene eğer bir yanlış yapılmışsa, geçen seneki yanlış bu seneki doğruyu
götürmez. Bu seneki doğru yapılmıştır; o zaman, siz bu doğruyu alkışlamanız lazım. (SHP
sıralarından alkışlar)
lamam o zaman.
Yani, ben bu olaya şu parti bu parti açısından bakmıyorum, bakılması da yanlış. Ancak,
bu işte en önemli görev belediyelerindir. Belediyelerin, bir an önce halkın sağlığıyla ilgili ge
rekli tedbirleri alması lazımdır diyoruz, bunu söylüyoruz. Mesele bu. (Gürültüler)
HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Geçen sene yanlış yapılmıştır deyin bitsin.
BAŞKAN — Sayın Bakan, sual cevaplandırıldıysa, lütfen bırakalım.
Muhterem arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum :
Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... (SHP sıralarından "Sayın"
sesleri)
Efendim, tekrar oyluyorum : Kabul edenler...
Sayın lütfen.
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın Bakanlar teslim mi oldular acaba?
MtLLl SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (istanbul) — Anayasayı aç oku.
EROL AGAGtL (Ankara) — Çift kaldıran sayın bakanların vekaleti var mı sizde Sayın
Başkan?
BAŞKAN — Bakanların belgeleri var efendim.
Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından "Bravo"
sesleri, alkışlar)
Bölümleri okutuyorum :
7. — Sağlık Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi
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A — CETVELİ
Prog.
Kodu
101
111
113
900

Açıklama
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
Temel Sağlık Hizmetleri ve Sosyalleştirme
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
Tedavi Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul

Lira
237 954 000 000
edilmiştir.
987 737 000 000
edilmiştir.
1 354 513 000 000
edilmiştir.
53 013 000 000
edilmiştir.

GENEL TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 633 217 000 000

Sağlık Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir.
2. — Sağlık Bakanlığı 1988 Malî Yılı Ktsinhesabı
BAŞKAN — Sağlık Bakanlığı 1988 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :
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A —CETVELÎ

Program

Açıklama

101

Genel Yönetim ve Destek HizmeÜeri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Temel Sağlık HizmeÜeri ve Sosyalleştirme
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Tedavi hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan
Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
özel Ödeneklere ilişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Dış Proje Kredileri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

111

113

900

990

999

TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

Genel ödenek
toplamı

Toplam
harcama

66 542 276 570

58 280 657 621

230 450 205 306

218 780 616 802

özel ka
gereğinc
yıla dev
öde

281 029 429 050 283 420 844 545

441 127 969 748

36 707 385 113

43 164 681 556 26 596 900 259

67 813 500 :

16 567

2 813 500

663 382 375 730 623 789 217 840

16 567

Refik Saydam Hıfzıssthha Merkezi Başkanlığı Kesinhesabının bölümlerini
A — CETVELİ

Açıklama
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Üretim, Araştırma, Teşhis ve Kontrol Hiz
metleri
RAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan
Transferler
RAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

Genel ödenek
toplamı

Toplam
harcama

3 391 360 000

2 859 121 291

5 976 289 095

3 871 241 316

1 526 400 000

1 361 714 708

TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

10 894 049 095

8 092 077 315

GENEL TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

674 276 424 825 631 881 295 155

özel k
gereğin
yıla de
öde

16 567

T.B.M.M.

B : 54

22 . 12 . 1989

O:2

Sağlık Bakanlığı 1988 malî yılı kesinhesabının bölümleri de kabul edilmiştir.
a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
l — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yık Bütçesi
BAŞKAN — Hudut ve SahillerSağUk Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
A — CETVELİ
Prog.
Kodu
101
111

900

Açıklama
Genel Yönetim vs Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Uluslararası ilişkilerden Doğan Bulaşıcı Hastalıklardan
Korunma
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
GENEL TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Lira
1419 000 000

15 896 000 000
627 000 000

17 942 000 ÖC0

(B) Cetvelini okutuyorum :
B — CETVELİ

Gelir
Türü
1
2
3

Açıklama
Vergi Gelirleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Vergi Dışı Normal Gelirler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
özel Gelirler ve Hazine Yardımı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
GENEL TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Lira
8 600 000 000
135 000 000
9 207 000 000

17 942 000 000

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri de kabul edilmiştir.
2, — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yüı Kesinhesabı
BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1988 malî yılı kesinhesabının bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum ': Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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A — CETVELİ

Program

Açıklama

101

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Uluslararası İlişkilerden Doğan Bulaşıcı Hasta
lıklardan Korunma
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

111

900

GENEL TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Genel ödenek
Toplamı

Toplam
Harcama

609 814 000

459 097

15 375 931 910

8 453 634

128 694 000

99 113

16 114 439 910

9 011 845

T.B.M.M.

B : 54

22 . 12 . 1989

O:2

(B) Cetvelini okutuyorum :
B — CETVELİ
Gelir
Türü
1

2

3

.

Tahmin
Lira

Gelirin Çeşidi

Tahsilat
Lira

Vergi Gelirleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Vergi Dışı Normal Gelirler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

3 500 000 000

11 990 744 999

39 000 000

172 460 658

1 095 000 000

7 865 209 318

GENEL TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

4 634 000 000

20 028 414 975

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1990 malî yılı bütçesi ve 1988 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiş bulunuyor.
Sağlık Bakanlığı 1990 malî yılı bütçesiyle 1988 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; ha
yırlı olmasını diliyorum, (Alkışlar)
Bugünkü programımız tamamlanmıştır.
Yannki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesabını görüşmek için, 23 Aralık
1989 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 21J8
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
54 ÜNCÜ BİRLEŞİM
22 . 12 . 1989 Cuma
Saat : 10.00
1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
x 1. — 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618)
(S. Sayısı: 281) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989)
x 2. — 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tksarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı: 287)
(Dağıtma tarihi: 6,12.1989)
x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tksarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989)
x 4. — 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Katma Bütçe
li İdareler Kesinhesap Kanunu Tksarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994)
(S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989)
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ SORULAR
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.

