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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu, saat 10.00'da 
açıldı. 

Birinci Oturum 
1988 Malî Yılı Genel ve Katma Büt

çeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanu
nu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel' 
ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/393, 
i/394; 3/254, 1/337; 1/253, 1/338) (S. 
Sayıları : 22, 23, 44, 45) görüşmelerine 
devam olunarak : 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığı, 

Orman Genel Müdürlüğü, 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 
1988 Malî Yılı bütçeleri ile 1986 Ma

lî Yıllı kesinhesapiları kabul edıfldi. 

İkinci Oturum 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

parlamentolararası : 

Türk - italyan, 
Türk - Yunan; 
Dostluk grupları kurulmasına ilişkin 

Başkanlık tezkeresi ile, eki kurucular ku
rulu listeleri kabul edildi. 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanu
nu tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu tasarlılarının (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 1/253, 1/338) (S. 
Sayıları : 22, 23, 44, 45) görüşmelerine 
devam olunarak : 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su işlenil Genel Müdürlüğü; 
1988 Malî Yılı bütçeleri üe 1986 Malî 

Yılı kesinhesapları kabul edildi. 

16 Nisan 1988 Cumartesi günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
19.53'te son verildi. 

Kâtip Üye 
istanbul 

Mustafa Sarıgül 

Başkan 
Başkanvekii 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğml Ünlü 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

16 . 4 . 1988 Cumartesi 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen 
Kanun 

1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Geçici 8 inci Maddesinin De
ğiştirilmesi' ve Geçici 21 inci Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkın
da 31.3.1988 Tarih ve 3421 Sayılı Ka
nun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi (1/428, 3/504) (Milî Eğitim Ko

misyonuna) 
15.4.1988) 

(Başkanlığa geliş tarihi 

Rapor 
1. — 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve 

Yedek Askerî Memurlar Kanununun 
16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (1/414) (S. 
Sayısı : 47) (Dağıtma tarihi : 16.4.1988) 
(GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanveküt Abdulhalim Araş 

KATİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Nurhan Tekine! (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
MecMıSÜnin 57 nci ÖMeşıimini açıyorum. 

,1988 Malî Yılı Genel ve Katana Büt
çe Kanunu Tasarılarıyla 1986 Malî Yılı 
Kesinlhesaıp Kanunu Tasarıları üzerin

deki görüşmelere kaldığımız yerden de-
<vam edeceğiz. 

Görüşmelere geçmeden önce Başkan
lığın sunuşları vardır okuituiyoruım : 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Federal Almanya'ya gidecek 
olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü 
Yürürün dönüşüne kadar Sanayi ve Ti
caret Bakanlığına, Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/506) 

ıBAŞKAN — Outmhurlbaşlkanılığının 
ilki tezlkerasi varıdır, okutup blillgiiılerinize 
isunacağıım : 

Türkiye Büyüık Millet Meclis* 
B'aşlkarilığına 

Görüşülmelerde bulunmak üzere, 18 
'Nisan 1988 tarilhinlde Federal Alman-
yatya gİJdecdk olan Sanay'i ve Ticaret 
Bakanı Şükrü Yüriür'ün dönüşlüne ka-
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dar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Ma
liye ve Gümrük Bakanı A. Kurltcelbe 
A'lpitemıoçin'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifli üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

'Kenan Evren 
Cumhurlbaşjkan ı 

IBAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. >— İsviçre'ye gidecek olan Kültür 

ve Turizm Bakanı Mustafa Tınaz Titiz' 
in dönüşüne kadar Kültür ve Turizm 
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Baka
nı İsmail Safa Giray'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/505) 

IBAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu-
lyonuim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
IBaışfcanlığına 

iGörüşmeleride (bulunmak üzere, 16 
'Nisan 1988 tarihinde feviçrelye gidecek 
olan Küttür ve Turizm Bakanı M. Tınaz 
Tiltiz'in dönüşüne kadar; Kültür ve Tu
rizm Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân 
Balkanı t. Saifa Giray'ın vekillik etmesi
nin, Barbakanın tdklifli üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı! 

IBAŞKA'N — Bilgilerinize sunulur. 

3. — 31.3.1988 tarihli 3421 sayılı 
«2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
Geçici 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Geçici 21 inci Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılması Hakkında Kanuncun 
bir daha görüşülmek üzere geri gönde
rildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/504) 

(BAŞKAN — 342/1 sayılı Kanunun 
ıbir daha görüşülmek üzere, geri gönde
rildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır; okutup bilgilerimize sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(Başkanlığına 

İlgi : 4 Nisan 1988 tarih ve 422-2221 
sayılı yazınız; 

iîlgüdeki yazınıza ekli olarak gönde
rilen 31.3.1988 tarih ve 3421 sayılı «2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçi
ci 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Geçidi 21 inci Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun» incelen
di. 

•1. 311.3.1988 tarih ve 3421 sayılı 
Kanunla değiştirilen 2547 »ayılı Yüksek-
öğretim Kanununun Geçici 8 inci Mad
desinin ikinci fılkrası ile aynı maddenin 
dördüncü fıkrasında yer alan ve belli 
Ikliişilerin profesör ve doçent kadrolarına 
«öncelikle atanıma» konusu, Anayasa 
Mahkemesinin 27.12.1967 tarih ve 12787 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Esas 
'No. 966/11, Karar No. : 1966/44 ve 
29.İL 1966 tarihli kararında da açıklan
dığı ıgjîıbi Anayasanın 10 uncu maddesin
de belirtilen «Kanun önünde eşitlik» il
kesi ile 70 inci maddede açıklanan «Hiz
mete alınmada görevin gerektirdiği nite
liklerden başka hiçbir ayırım gözetüle-
mez» hükmüne aykırı bir mahiyet arz 
ettiği düşünülmektedir. 

Ayrıca, Değişik Geçici 8 inci Mad
denin dördüncü fıkrasındaki «... Bu hü
kümlere göre profesörlüğe yükseltilecek
ler ile bu Kanunun yayımı tarihinden. 
lilüibaren bir yıl içinde doçentliğe yüksel
tilmiş olanlar...» cümlesi tereddütlere yol 
açacak niteliktedir. 

«... Bu Kanunun yayımı tarihinden...» 
maksat, 2547 sayılı Kanunun yayımı ta
rihi rrildir, yoksa 3421 sayılı Kanunun 
yayımı tarihi midir? 

Zira, öğrettim üyelerinin hangi tarih
ten itibaren bu Kanunun tanıdığı hak
lardan yararlanabileceği ancak, bu ta-
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rilriin açık olarak rielirJtilSmesi ile müm
kün olacaktır. Bunun için de «Bu Ka
nun» deyimi yerine, hangi kanun kas-
ktedıiiiyorsa, onun açılk bir şdki'lde bellr-
tilimıesi gerdkir. 

Kaldı ki, fıkraya açıklık getirilse 
Idalrii, fıkrada belirlenen tarih içersinde 
Idtaçent veya profesör olacak kişilerle bu 
tarihten sıonra aynı unvanları alacak 
öğretim üyeleri arasında ayrıcalık ve 
öşlitisiızlik meiyidana gelecelktiir. 

(Bu bakımdan rnalddeye yöneliş yu
karıda Meri .sürüten görüşler, bu fıkra 
(için de aynen geçerli bulunmakladır. 

12* Çerçeve 2 nci Madde ile 2547 
sayılı Kanunun 38 inci madktesin'in Bi
rindi Fıkrası değiştıirilrnektedir. 

Bilndİği ,.gilbi, 318 inci Mîa'dden'in bi
rindi fıkrasında, öğretimi elemanlarının; 
li'llgili kurumlar ile kendisinijn istleği, üni
versite yönetim kurulunun uygun görmesi 
ive Yülksdköğrdtim Kurulunun Kararı ile 
ihtiyaç duyulan konularda, özlük istem
leri kendi kurumlarınca yürütülmekte 
kayidı ile başita bakanlıklar olmak üze
re, bazı kurum ve kuruluşlarda «döner 
serimaıyöden yararlanmamak» kaydıyla 
ıgeçfci olarak göravlertdirilmeleri raüra-
kondur. 

IBunun içlin, bunun tek istisnası (Ad
ili Tıp Kurumu)nda çalışan öğröfcim ele
manlarının aynı zaimanda döner serma-
ydden ilstlilfaide etmelerildir. 

'Yapılan yeni düzenleme ile öğretim 
elemanlarının (gerçek kişiler tarafından 
kurulmuiş vakıflar ile kamuya yararlı 
'dernekler ve bunların iştiraklerinde ge
çici olarak görevleridMlmeleri sağlanmış 
ive ayrıca (Vakılflarca kurulmuş hastane- ' 
ler, sağlık merkezleüi, sağlık ocakları ve 
ıgezidi sağlık araçları) nda çalışanların 
ıgeniel kaiddden ayrılarak döner serma
yeden yararlanmaları kajbul edilmiştir. 
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IDöner sermaye, öğretim elemanları
nın katkılarıyla oluşan bir gelir kaynağı
dır. Döner sermayeye katkıda bulunma
yan bir elemanın bu kaynaktan istifade 
etmesi mümkün değildir. 

2547 salyılı Kanunun 36 ncı madde
cine göre, Üniıverslilte Yönetim Kurulu
nun işbirliğine karar verdiği kamu ku-
ruluişliarında, kaimu yararına hizmet ama
cını güden kuruluşların istetmelerinde 
çalışanların, bu kuruluşlardan alınan her 
türlü ücretler döner sermayeden pay alan 
profesör ve doçentin bağlı bulunduğu 
IbMmin döner sermayesine gelir kayde-
dlilımektedir. 

Görüldüğü gilbi, 2547 sayılı Kanunun 
3'6 ncı maddesinin sözlü edilen fıkrasın
daki «... Kamu kuruluşlarında, Kamu 
(yararına hizmet amacını güden kuruluş
ların istenmelerinde veya diğer özel ku
ruluşlardaki çalışanlar...» ile değişik 38 
indi maddeddki «... Gerçek kişiler tara
fından kurulan Vakıflar ite... kamuya 
yararlı derndkler ve bunların iştiraki erkl
ide...» çalışan'lar ayrı malî statüye tabi 
olmuşlardır. «... Vakılflarca kurulmuş 
hastaneler sağlık merkezileri, sağlık ocak
ları ve gezici sağlık araçları...» nda ça
lışanlar katkılı döner sermayeden ya
rarlanacaklar, fakat kendileri çalıştıkla
rı yerden aklıkları ücreti döner serma
yeye 'bir katkı olarak kayidelttirmeyecek-
terdir. 

Buna karşılık, 3'6 ncı maddeye göre 
çalışan profesör ve doçentlerin ücretleri 
döner sermayeye gelir olarak kaydedile
cektir. 

Aynı Kanunun iki maddesi arasında
ki çelişkiyi ve farklı malî statüyü makul 
ölçüler içerisinde açıklamak mümkün ola-
ımaımaktadır. 
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,3. 131.3.1988 tarih ve 3421 sayılı 
IKanunun başlığında saideoe 2547 sayılı 
'Kanunun Geçlici 8 ve 21 indi maddele
rinden söz edil'melktedir. Buna karşılı'k 
Kanunun içeriğinde 2547 sayılı Kanu
nun 38 inci maddesinin birinci fıkrası
nın da değiştirildiği görünmektedir. Do
laylısı ile Kanunun başlığı, içeriğine uy-
'ma'malktadır. 

Sonuç öliaraik; 3.1.3.1988 tarih ve 
3421 sayılı «2547 Sayılı Ylülkseiköğretim 
Kanununun Geçici 8 inci Maddesinin 
Değişlüirilımesi ve Geçici 21 inci Madde
sinin Yürüriülkten Kaldırılması Halklkın-
da Kanun», Anayasanın 89 uncu Mad
desi gereğince bir defa daha görüşülımelk 
üzere iade olunmuştur. 

Arz olunur. 
Kenan Elvren 

Cuimhurteşlkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — TBMM Başkanının, refakatin
de bir heyetle birlikte, Japonya'ya ziya
retine ilişkin vaki resmî davete icabet 
etmesine dair Başkanlık tezkeresi (5/18) 

• IBAŞİKAN — Türkiye Büyük MiMet 
Meclisi Başkanlığının bir tezlkeresi var
dır; tezlkereyi dkultup onayınıza sunaca
ğını. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Valki resımî davet üzerine, Türkiye 
IBülyfülk Millet Meclisi Başkanının refa
katinde bir heyeltle Japonya'ya yapaca
ğı ziyarete ioalbdt edilmeisi Başkanlık Di
vanımızın uygun görüşleri ile Genel Ku
rulun tasviplerine sunulur. 

Yıldırımı Aklbulultj 
Türlkiye Büyük (Millet 

Meclisi Başkanı1 

IBAŞKAN — Oylarınıza sunuyoruttı : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve 'Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluş
lar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. 
Sayıları : 22, 23, 44, 45) (1) 

A) SANAYİ VE TİCARET BA
KANLIĞI 

1. —• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
1988 Malî Yılı Bütçesi 

2 . <—: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

(1) 22, 23, 44 ve 45 S. Sayılı Bas-
mayazılar, 4.4.1988 tarihli 45 Mnci Birle
şim Tutanağına eklidir. 

ıBAŞKAN — Programla göre, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının 1988 malî yılı 
ibütçesi ve 1986 malî yılı kesinhesaibı 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

'Bu bütçe üzerinde konuşacak grup 
ısözcülerinin ve şahısları adına söz alan 
arkadaşların üsü'mlerini okuyorum : Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Şinasi 
Altıner, Anavatan Partisi Grubu adma 
'Sayın Ali Balbaoğlu ve Sayın Ali Top-
çuıoğlu, Stosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grulbu adına Sayın Tahir Köse ve Sa
yın Sedat Doğan. 

ıLehinde, Sayın Naibi Poyraz, aley
hinde Sayın İbrahim Tez, üzeründe Sa
yın Orhan Demirtaş. 
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iSöz sırası Sayın Alltıner'ide; buyurun 
efendim. (ÎDYİP sıralarından alkışlar) 

ID\1P GRJUİBU ADINA ŞİNlASlt AL-
TINİBR (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
sayın millevekli'llerii; Sanayi ve Ticaret 
'Bakanlığının bütçesi hakkında görüş bil
dirmek üzere Doğru Ylol Partisi Grulbu 
laidına ısıöz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle hıeıpiniiızi şalhsım ve grubum adına 
ısaiyıgryla selamlıyorum. 

'Sayım millejvdkliller'i, Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı, 19'20 yılında, İktisat Ve
kâleti olarak kanunla kurulmuş ve gü-
niimiüize kadar muhtelif safhalar geçir-
ımıiışltir. Bu safihalarda bakanlığın İslimleri 
değiştirilmiş, bu aralda gene iştigâl saha
sına, sorumluluk sahasına bazı sektörler. 
ıdalfaiil edilmiş, bazı sektörler kapsamdan 
çıkartılmıştır. 

ıBu düzenlemeler, zamanın alkışı içe-
r «sinide, ülkenin gelişen ve değişen şart
larına göre düzenlene gelmiştir. 1960"lı 
yıllardan sonra planlı döneme geçildi
ğinde ve ülkenin kalkınması, özellikle 
ısianayileşjmesi açısından üstlendiği görev
ler inkâr edilemez. Bu 'itibarla, oldukça 
uzun ve köklü bir geçirilişi olan bakan
lık, özellikle sanayileşme politikasında 
engin bir tecrübe birikimnie sahiptir. 

İSayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1983 yılı sonunda yapılan seçimlerle 
iktidara gelen ANAP Hükümetli, güven
oyu hitamında, ülkemin en önemli me
selesi bu iımiiş gibi, ilk icraatlarıyla, Sü-
merbank, Demir-Çelik, Çimento, Kâğıt, 
Azot Sanayii gibi dev sanayi kuruluşlarını 
bu bakanlığın bünyesinden alarak, her 
birini, ihdas ettikleri ayrı bir devlet ba
kanlığına bağlamışlardır. 

En son alarak, ikinci özal Hüküme
tiyle de, küçük ve orta boy sanayici ve 
esnafa hitap eden, onların 'ilhtiyaçlanna 
cevap vermesi gereken Halk Bankasını, 
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ıgene bu bakanlığın bünyesinden kopa
rarak, devlet bakanlığına bağlamışlardır. 
Antiparanitez, Şekerbanka yapılan genel 
müdür tahini dolayısıyla Sayın Başba
kan -gazetelerden edindiğümliz bilgiye gö
re- bir parça üzülmüşe benzer. Bundan 
^dolayı, yakında yeni bir kararname ile 
Şekerbaınk da bir devlet bakanlığına bağ
lanarak, Sanayi Bakanlığından kbparılır-
sa hiç şaşmayınız. 

İSayın milletvekilleri, son beş yıldan 
Iberi, Sayın Özal Hükümetlerinde, bu dev
let bakanlığı sayısını çoğalma arzusu; 
(icracı bakanlıklardan önemli işleri ala^ 
ralk, hiçbir alt yapısı oltanayan, birer sek-
reterya durumunda olan bu bakanlıkla
ra bağlaması, sanayileşme politikasını 
hafife almanın bir delilidir. Nitekim, mev
cut devlet bakanlıklarımda bir altyapı, 
Ibir gelenek ve bir oturmuşluk da olma
dığı için, her devlet bakanı, kendi ya
kınlarından oluşturduğu, sayı ile sınırlı 
olmayan, bir danışman grubuyla, kendi
lerine bağlanan bu dev sanayi tesislerini 
yürütmeye çalışıyorlar; tabiî, eğer buna 
(yönetim şekli denirse!.. 

İBu politikanın sonucunda, her dev
let bakanlığı bir nebzede Sanayi Bakan
lığı olmuştur. Her devlet bakanlığı bi
rer nebze Sanayi Bakanlığı olunca, or
tada Sanayi Bakanlığını bulmak müm
kün değildik. Ortada Sanayii Bakanlığı 
yok da Sanayi Bakanlığı var mı? O da 
yok., 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
ticaretin dış kısımını üstlenlince, iç tica
ret kısmı da bugünkü Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına kallmışıtır. Halk Bankasının 
gitmesiyle birilikte iç ticaret kısmı bile 
taim olanaktan çıkmıştır. 

İSayın milletvekilleri, adı üstüne, bu-
ıgünlkü Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
organizasyon şemasına şöyle bir göz at-

292 — 



T. B. M. M. B: 57 16 . 4 . 1988 0 : 1 

tığımızda, sanayi 'kuruluşu olarak Şe
ker Fabrikaları, DESİYAB, Malkina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu, TÜMÖSAN, 
TBSTAŞ gilbi sanayi dallan dışımda baş
ka bir şey gözüikmlüyor. Bu itibarla biz, 
burada konuşutlken, ülkenin tüm sanayii 
ve ticaretini ilgilendiren meselelere tennaıs 
etömdk durumundayız. 

Sayın milletvekilleri, sanayinin en 
önemli sektörleri imalat alt sektörleridir. 
IBu itibarla imalat sanayii hakkında gö
rüş ve düşüncelerimizi söylemeden evvel, 
'imalat sanayiinin durumuna toplumca bir 
Ibalkimamız gerekecek'tlir. 

Sanayinin kaynak yapısı açısından, öz 
sermaye payı yüzde olarak incelendiğin
de, 1984 yılında yüzde 35,3 olan öz kay
nak payı, 1985'de yüzde 32,2, 1986'da 
'yüzde 30,6 olmuştur. 

Aynı durum, sadece özel sektör sa
nayi firmaları açısından incelendiğimde 
öz sermaye payı, 1984'de yüzde 31,2, 
1985'de yüzde 27, 1986'da yüzde 24,8 
olmuştur. 

Aynı yılar içinde yabancı kaynak 
payı ise şöyledir : ,1984'de toplam sana
yi içinde yüzde 56, 1985'de yüzde 57, 
1986'da yüzde 60,6'ya; duruma sadece 
özel sektörde baktığımız zaman 1984'de 
yüzde 59,2, 1985'de yüzde 63,9, 1986'da 
yüzde 66,2 olmuştur. 

Sayın millıetvekliileni, Sayım özal ikti
darı döneminde görüldüğü gibi, imalat 
sanayiinde, sermaye yapısı içinde öz ser
maye payı giderek küçülmektedir. Özel 
sektörde küçülen öz sermaye payı 3 yıl 
içinde yüzde 20,5 azalma göstermiş, aynı 
şekilde, bu yılar itibariyle ide yabancı 
sermaye payında artış gözlenmiştir. 

Sayın millet vekilleri, imalat sektörünü 
topluca incelemeye devam ederken, bu 
sektörün 'borçlanma oranına 'baktığımızda 
•bir batağa gidiş gözlenmektedir. Zira, bor

cun öz sermayeye oranı yıllar itibariyle 
şu şekilde olmuştur: 

1984'de borç/öz sermaye oranı, kamu 
ve özel kesimde yüzde 158,5, sadece özeli 
kesimde yüzde 190; 1985'de kamu ve özel 
kesimde yüzde 173, yalnızca özel ke
simde yüzde 237; 1986'da kamu ve özel 
kesimde toplam olarak yüzde 198; özel 
kesimde yüzde 262,5 olmuştur. 

İmalat sanayii, 'Sayın Özal iktidarın
da, öz sermayesinin 2-2,5 katı kadar bor
ca girmiş olup, borcun yüzde 75'i kısa 
vadelidir. Sayın milletvekilleri ve durum, 
ANAP iktidarının başlangıcından itibaren, 
yıllar itibariyle 'artarak gitmektedir. Bu 
durum küçük, orta, büyük ve dev tüm 
firmaları, hiçbirini ayırmaksızın, tüm sa
nayi kesimini tehdit eder hale gelmiştir. 
Bunun en büyük kanıtı sadece verdiğimiz 
bu rakamlar değil, yakın bir geçmişe ka
dar Sayın Özal'ın çok yakınında gözüken 
iş adamları ve sanayicilerin feryatlarıdır. 
îzm!!ıfli, Eskişehirli, Ankaralı, istanbullu 
sanayici ve iş adamları hepsi de yangının 
kendi bacalarımı da artık sarmaya başla
dığını görmüşlerdir. 

'İncelemeye devam ettiğimiz zaman, 
ANAP iktidarı döneminde, imalat sana
yiinde, satış hasılatlarının artışında hızla 
düşme görülmüştür. 1984 yılında artış ora
nı yüzde 75, 1985'te bu oran yüzde 58,5, 
1986'da ise yüzde 36,4'e düşmüştür. Bu
nun sebebi gayet açıktır; satış hâsılatının 
düşmesi pahalılık, pahalılığı yaratan se
bep ise enflasyondur. Çünkü, imalat 'sek
törünün hemen hepsıimde girdiler ham
madde ve enerjidir. Bunların fiyatları ise 
dövize endekslidir, yani, dolarla fiyatlan-
dırılmaktadır. Dolarım ise fiyatı hergün 
pahalılandırılmıalktadır. Bu helezon içinde 
yaratılan «maliyet enflasyonunu - fiyat 
ilişkisi», vatandaşının gölininıin çok üze
rinde artmaktadır ve vatandaşı satın ala-
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maz hale getirmiştir, Böyle olunca da sa
tış hâsılatı düşmüştür. 

Hükümet sık sık vitrin bolluğundan 
bahsetmektedir. Sayın milletvekilleri, va
tandaşın içinde 'biraz dolaşmamız lazım; 
dolaşanlarınız ıbilider. Hükümete gerçek
ten tavsiye ediyoruz, vitrim bolluğundan 
artık bahsetmeyiniz. Vatandaşın çok ağı
rına gidiyor, bu vitrin 'bolluğu edebiyatı. 
Çok büyük bir vatandaş kesimi bunları 
satım alamadığı için, hükümetin bu sözle
rinin onları hınç haleti ruhiyesime sok
masından, sabrının taşması doğrultusunda 
tahrik etmesiimden endişe duymaktayız. 

Sayın milletvekilleri, imalat sanayi du
rumunu incelemeye devam ediyoruz. Hü
kümet son aylarda «efendim biz altyapı 
yatır ımilarını yapıyoruz, mal bazında üre
tim yapacak olan sanayi yatırımlarını 
bundan böyle özel sektör yapıyor» veya 
«yapacak» diyor. Bu duruma şimdi hep 
birlikte göz atalım ve bakalım gerçekten 
durum öyle mi? İmalat sanayii liçinde, sa
tış hâsılatlarında bankalara ödedikleri fa
iz paylarının durumuna 'baktığımızda; sa
tış hâsılatı başına ödenen faiz yüzdeleri 
,1984'te özel kesimde yüzde 6,5, 1985'te 
özel 'kesimde yüzde 6,7, 1986 yılında özel 
kesimde yüzde 9,5'tur. Bu artış trendin
de, 198 8'de ödenecek faiz payının satış 
hâsılatı içinde payı yüzde 13,5 olacaktır. 
Geme özel sektör firmalarının, faktör ge
lirlerinde net 'katma değer içinde ödenen 
faizlerin payı 1982'de yüzde 31 iken, 1986 
yılında yüzde. 45,l'e yükselmiştir. Ödenen 
faizlerin artış oranı ise, 1983'te yüzde 
33,5'tan, 1986'da yüzde 126'ya yüksel
miştir. 

Bunun tercümesıi çok basittir sayın 
.rnıilletvekiilleıri; kaynaklar dar gelirli tüm 
vatandaşlardan toplanarak, imalat sektö
rü de aracı yapılarak, bankalara aktarıl
maktadır. Bankalarda dursa da memle-
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ketin hayrıma bir işte kullanılsa, bir de
receye kadar makul tarafı olabilir; an
cak, bu kaynaklar, ıbankaılarda sayıları 
çok mahdut veya yandaş olan kişi ve ha
yali ihracatçı gruplarına verilerek, geri 
ödenmeyen şüpheli alacaklar hanesine ya
zılan ve miktarları trilyonları bulan ba
tağa saplanmıştır. 

İşte, yanına yaklaşılmayan vitrinler; 
işte, hergün fukaralaşam, vitrinleri hergün 
ağzının suyu aka aka seyreden geniş bir 
vatandaş kitlesi. 

Sayın mûlıletveklilteri, ANAP iktidarı
nın uyguladığı ekonomik politika içinde, 
yıllar itibariyle öz sermaye payları hız
la düşen özel sektör mü ilave yatırım ya
parak, ilave kapasite yaratacaktır? 

Yıllar itibariyle, öz sermaye içinde 
borç oranı giderek artan, büyük boyut
lara varan özel sektör mü ilave yapacak
tır? 

Yıllar itibariyle, satış hâsılatlar içinde 
ödedikleri faiz payları giderek artan ve 
büyük boyutlara varan özel sektör mü 
yatırım yaparak kapasite artıracaktır? 

En son çıkan 5 Nisan 1988 'tarihli 
Teşvik Kararnamesinde, eski teşviklere 
nazaran yatırımlarda öz kaynak oranının 
10 puan daha artırılması zorlaştırıcı değil 
midir? Bu fcir çelişki değil inlidir? Bu
nunla mı özel sektör ilave kapasite ya
ratacaktır? Tabiatıyla hayır!.. 

Sayın Başkan, sayın millet vekilleri, iş 
bujnunla da kalmıyor. Sanayide girdi 
alarak kullanılan KİT ürünlerinin fiyat 
gelişmelerine bir göz attığımız zaman, 
bir facia göze çarpıyor. KİT'ler, ülkemiz
de ekonominin genel dengesi açısından 
son derece öneme haizdir. KİT'ler, ülke
mizde ekonomıinin varlıklarınım yandan 
fazlasına sahiptirler, KİT'ler, genellikle 
ara mallar üreten kuruluşlardır. Bu ifti
harla, KİT'lerin fiyat politikaları tüm sa-
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mayi dallarunı ve sonuçları itibariyle de 
vatandaşı etkilemektedir. KtT ürünlerinin 
1986 ve 1987 yıları sonu itibariyle fiyat 
gelişmelerine girmeden evvel, yabancı pa
ralar karşısında Türk Lirasının değişimli
ne bakalım. Bu çok önemli. Çünkü, KtT 
ürünlerinin maliyetini oluşturan haım-
madde ve enerjiyi, Sayın Özal iktidarı do
lara göre ayarlamaktadır; -bunu daha ön
ce arz etmeye çalıştım- yani, dolara en
dekslidir, 

31 Aralık 1986'dan 31 Aralık 1987 
tarihime kadar 12 aylık zaman dilimi içlin
de, Türk Lirası karşısında Amerikan 
Doları yüzde 34,7, Alman Markı yüzde 
64,6, İsveç Frangı yüzde 69,7, İngiliz 
Sterlini yüzde 70,7, Japon Yeni yüzde 74,9 
olarak artmıştır. Bir başka ifade tarzıy
la, Türk Lirası, bu paralar karşısında 12 
aylık bir süreç içerisinde bu oranlarda 
düşürülmüştür. Burada, değeri en az yük-
seltıiılen Amerikan Dolarıdır; yüzde 34,7. 
Bn çok yükseltilen ise Japon yenidir; yüz
de 75. Bu durum, ilk bakışta, ara mal
ları üreten sanayii mamulleri üretimlerinim, 
maliyetleri açısından olumlu olması ge
rekir. Çünkü, bizim ticaretimiz dolara 
ağırlıklıdır. 

Saygıdeğer Başkan, saygıdeğer millet
vekilleri; dolardaki 12 aylık yüzde 34,7 
fiyat yükselmesine karşı, yine bu 12 ay
lık dönemde KtT ürünlerindeki artış 
yüzdeleri ne olmuştur, onu inceleyelim : 
Elektrik enerjisi yüzde 71,2 olarak art
mıştır. Gene aynı zaman dilimi içinde, 
12 aylık süre içinde, fiyat artış yüzdeleri 
linyit kömüründe yüzde 54,3; hematit 
pikte yüzde 38,4; yuvarlak demirde (8'lik, 
10'luk) yüzde 52,1; Ereğli Demir-Çelik 
mamulleri isaç'ında yüzde 57,2; pirinç çu
buk otaımaitlıkta yüzde 189,3; blister ba
kırda yüzde 226,2; alüminyumda yüzde 
149,2; Çinkur'un çinkosunda yüzde 58,5; 

polistren antişok yüzde 102,8; polıietilen-
de -PETKİM'in polietileni- yüzde 95,2; 
54 gramlık gazete kâğıdında yüzde 145,4; 
ikinci kalite pamukta yüzde 60,1; süper-
fosfat gübrede yüzde 85,5'tk. 

KtT ürünlerinin 12 aylık dönem için
de ortalama fiyat artışları yüzde yüzü 
geçmiştir. Kuvvetli beş yabancı para kar
şısında, ticaretimizin ağırlıklı bağlantılı ol
duğu, doiar da yüzde 34,7 oranında dü
şürülen Türk Lirası karşısında, aynı dö
nemde KtT ürünlerimde yüzde yüzü aşan 
fiyat artışlarını izah etmek kabil değildir. * 

Yukarıda saydığımız KtT ürünlerinin 
imalatına giren hammadde ve yarı ma
mullerin hepsi Amerikan Doları ite satın 
alınmış bile olsa, nihaî mamul fiyatları
nın insafsız folir şekilde bu denli artma
ması gerekir. Üstelik «KtT kuruluşları
nın yenileme ve modernizasyon verimli
liği sağlandı ve KÎT'ler kâra geçti» diye 
hükümet her fırsatta bunları söylemek-
tedir/ KİT'ierdeki kâr, verimlilik yük
sekliğinden veya modernizasyondan 'de
ğildir. Çünkü KİT'lere böyle bir yatırım 
yapılmadı, KİT'lerin eskiyen tesislerini 
tamir bile etmediler. Yapılan, sadece te
kel durumunda olan 'bu KİT ürünlerine 
aşırı zam yapma politikasıdır; vasıtalı 
vergi toplamaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu dönem zar
fında KİT'lerin bazılarında yapılan top
lu iş sözleşmeieriyle de işçi ücretlerin
de ciddî, kayda değer ve maliyetleri et
kileyici bir ücret zammı verilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu noktaya ne
den giriyorum; emek, sanayi mamulleri
nin, özellikle imalat sanayiinin kutsal gir
dilerinden biridir. Mademki burada sa
nayi mamullerini konuşuyoruz, sanayii 
konuşuyoruz; bir nebze de girdi olarak 
alınterinden bahsetmemiz gerekir. Eğer 
doğru dürüst bir toplu sözleşme yapıl-
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mış alsaydı, işçiler bir yıl geçmeden ye
mde 'boykotu yapma , grevden söz et
mezlerdi, Ayrıca, ilave ödeme karan da 
alınmazdı. Demek ki, KİT ürünlerinde, 
bir yıl içinde yapılan yüzde 100'ü aşkın 
zammın sebebini, ne dünyada değişen 
herhangi bir ekonomik konjonktüre bağ
lamak mümkün, m'e doların artışına bağ
lamak mümkün, ne işçi ücretlerine bağ
lamak mümkün!... Hiçbirine bağlamak, 
hiçbir şeyle izah etmek mümkün değil
dir. Peki nedir?,* 

Sayım milletvekilleri, hükümet KİT 
kuruluşlarını, normal olarak vergi ver
mesi gerekenlerden vergi alamadığı ve
ya almadığı için, vasıtalı vergi aracı ola
rak kullanmaktadır. Bu vasıta ile nüfu
sun yüzde 85'ini inim inim inleten, 
«Açız» diye bağırtan hükümet, buna 
«Çağa uygun yeni bir zihniyetin sana
yileşme modeli» diyöbi'lmdfctedir. Biz, 
her şeyin insan için yapılması gerektiği
ne, insan refahına, insan mutluluğuna, 
insanın gün be gün artan bir ümit için
de olması gerektiğine inanıyoruz. 

Sayın millet vekilleri, imalat sanayi 
içimde işçi üoretlerinlin durumuna göz 
atalım. Batıda, sanayileşmiş toplumlar
da; sanayi işçisi son derece itibarlıdır. 
Toplum Ve yöneticiler, bulundukları se
viyenin temelinde, sanayi işçisinin alın 
terinin olduğunu çok iyi bilımektedir-
Ier.: 

İmalat sektörü içinde katma değerde
ki ücret paylarının 1980 ile 1986 yılları 
arasındaki değişime!, alt sektörlerine de 
bir göz atalım, ne imiş, ne olmuş: Gı
da, içki, tütün sektöründe ücretin kat
ma değer içindeki payı, 1980'de toplam 
olarak yüzde 35, devlet kuruluşunda 
yüzde 44, özel sektörde 'yüzde 24 iken; 
1986'da toplamında yüzde 18, devlette 
yüzde 16, özel sektörde yüzde 20 olmuş-
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tur; azalma payı olarak değişim bu sek
törde yüzde 48,5'tir. 

Dokuma, giyim eşyası ve deri sana
yiinde katma değer içinde ücret payları, 
1980'de toplamda yüzde 34, devlette 
yüzde 56, özel sektörde yüzde 30 iken; 
1986'da toplamda yüzde1 27, devlette 
yüzde 50, özel sektörde yüzde 25 olmuş
tur; bu sektörde azalma payı olarak de
ğişim, yüzde 21'dir. 

Orman ürünleri ve mobilya sanayiin
de katma değer içinde ücret payları, 1980 
ile 1986 arasında azalma payı olarak de
ğişim yüzde 3 8'dür. 

Kâğıt ürünleri ve basım sanayiinde, 
katma değer içinde ücret payları toplam 
olarak 1980'de yüzde 49 iken, 1986'da 
yüzde 25 olmuş; devlet sektöründe 1980' 
de yüzde 82 iken, 1986'da %yüzde 31 ol
muş; özel sektörde 1980'de yüzde 29 
iken, 1986'da yüzde 21 olmuş. Sonuç 
olarak, kâğıt sanayiinde bu 6 sene için
de azalma payı yüzde' 49 olmuştur. 

Kimya, petrol, kömür, kauçuk ve 
plastik mamul sanayiinde katma değer 
içinde ücret, paylarının 1980'li yıllardan 
1986 yılına kadar olan süre içinde azal
ma oranı yüzde 28,5'tir. Aynı süre için
de metal ana sanayide yüzde 35, imalaıt 
sanayi genelimde ise yüzde 48,5 azalma 
söz konusudur. 

Simdi, /sayın milletvekilleri, imalat 
nanayiinde lişçi ücretlerinin yarattığı kat
ma değer içinde aldığı payın 1980'den 
1986'ya kadar yüzde 48,5 azalmasını, 
gerek kamu kuruluşlarının gerekse özel 
sektör firmalarının, bu yıllar zarfındaki 
bilançolarından da izlemek mümkün. 
İmalat sektörüne ait bilançolarda, mali
yet içinde emek payı hammadde, enerji 
ve faiz giderlerinden sonra dördüncü 
sırada yer almaktadır. Emeğin payının 
Ibu denli azaltması imalat sanayi üretim-
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karinin fiyatlarını azaltmamıştır. Hatta, 
imalat sanayi üretimlerinin fiyat artışla
rı, hükümetçe ilan edilen enflasyon de
ğerinin üzeninde seyretmiştir. Böylelilkle 
bu enflasyonun ıbedeli, hem bu sektörde 
çalışana ve hem de toplumumuzun yüz
de SOfaıi teşkil eden, işçi, memur, esnaf, 
emekli, dul, yetim vö işsiz gibi vatan
daşlarımıza ödeti'lmiştir ve ödet ilmeye 
devam edilmektedir. 

Sayın millvekilleri, vatandaşın paha
lılık ve enflasyondan çektiği sıkıntıyı, 
muhalefet partileri olarak biz bilmiyoruz 
sadece, iktidar partisine mensup sayın mil
letvekilleri de, aynen bizim kadar, hatta 
ve hatta bizden daha çok bu meseleyi bi
liyor. ©intakım sebepler gereği, bu biıldik-
lerini, şimdilik telaffuz etmiyorlar; lama, 
vatandaşın her gün artan tempo ile yük
selen «açız» feryatları, yakın bir gele
cekte, ANAıP'lı sayın (milletvekillerini de 
yüksek sesle düşünmeye sevk edecektir. 

Sayın milletvekilleri, imalat sektörü
nün mailî yapıları incelendiğinde, enflas
yonun erozyona uğrattığı ve sonunda bu 
sektörü bankalara borçlanmaya mecbur 
ettiği işletme sermayesi sıkıntısı vardır. 
Bu, işletme sermayesi üzerinde biraz dur
mak işitiyorum : Sayın milletvekilleri, iş
letme sermayesi sıkıntısı ve erozyonu, 
sadece orta ve büyük boyutlu, organize 
olmuş sanayiciler kesimi için değil, kü
çük sanayici, küçük esnaf, küçük sanat
kâr gibi aklınıza hangi kesim gelirse gel
sin, bu enflasyon canavarı karşısında, 
günlük hayatta bu kesimlerin de en bü
yük sıkıntısı işletme sermaye yetersizliği. 
Bundan şikâyetçi olmayan bir tek sa
nayici, bir tek esnafa rastlamak müm
kün değildir. Esnafın, bir defada alıp dol
durduğu raflardan satış yaparak, elde et
tiği hâsıla ile, yeniden mail almaya gitti
ğinde, aynı para ile ayını rafları doldurma

sı mümkün olmuyor; haftalık gelen zam
lar, esasen, onun cirosunu olumsuz etki
liyor, dolayısıyla kârlarını işletme serma
yesine ekledikleri hailde, yılbaşı ile yıl 
sonu arasında -işletmesini çevirmek için-
lazım olan işletme sermayesi, en iyimser 
yaklaşımla, enflasyon oranında artması 
icap ederken, bu oranda artmıyor. İşlet
mesini büyütmek için değil, büyütmekten 
zaten vazgeçmiş adam; mevcudu çevir
meye çalışırken dahi, lazım olan işletme 
sermayesi artırıımını yapmaya, elde etti
ği kâr kâfi değildir. Aradaki farkı borç
lanarak, senet kırdırarak geçiştirmeye ça
lışıyor. 

Elimizde yüzlerce esnaf mektubu var, 
hep benzer dertten muzdarip; huna ka
nıt da, işte Devlet İstatistik Enstitüsünün 
yayınladığı protesto edilen senetlerin du
numu; 1986 yılı Ocak-Kasım ayları ara
sında, protesto olan senet sayısı 1 mil
yon 890 bin adet ve bunların ıdeğeri 866 
milyar lira iken; 1987 yılı Ocak-Kasım 
ayları arasında protesto olan senet sayısı 
2 milyon 350 bine yükselmiş, değer iti
bariyle de 1,3 /trilyona yükselmiştir. Böy
lece, protestolu senetlerin sayı olarak ar
tış oranı yüzde 25, değer olarak artma 
oranı da yüzde 50'diır. Tabiî, bir de bun
lara, bu sene 4 Şubat kararlarıyla alınan 
kredi faliz hadlerinin yüksekliğini ekler
sek, karşınım ümitsiz, bedbin hir kesim 
çıkmaktadır. 

Protesto olan senetlerin tahsilinde, 
«Senet mafiası» türemiştir arkadaşlar. 
Son günlerde gazetelerde okuyorsunuz; 
eğer haberler yanlış değilse «Senet maf
yası» işbaşına 'geçmiş ve gazetelere yan
sıdığı kadarıyla, cinayetler işlemeye baş
lamıştır. 

Sayın millet vekilleri, sanayi yatırımla
rını; mevcut işletmelerini, bugünkü şart
larda işletmek durumundan aciz olmuş 
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bu kesime nasıl ve hangi imkânlar tanı
yarak, sanayi konusunda yatırım yapma
sını, yapma görevini yükleyeceksiniz? Za
ten kendileri bunun imkânsız olduğunu, 
her fırsatta beyan ediyorlar. Maksadımız, 
kesinlikle kara tablo çizmek değil. Bütün 
bunların nedeni, baş belası enflasyondur. 
İktisatçılara göre de, enflasyon içlinde 
kalkınma diye bir model yoktur. Enflas
yon düşürülmedikçe bunların üstesinden 
gelmek mümkün değildir. 

Esnaf ve sanatkârların durumuna te
mas etmek istiyorum sayın milletvekille
ri; bunlar küçük ve orta boy işletmeler 
durumunda olmaları dolayısıyla, gerek 
gelişmiş, gerekse gelişmekte olan ülke
lerde, ekonomik bakımdan çok önemli 
bir yere sahiptirler. Küçük işletmeler sa
yıca çok, teker teker birimler olarak is
tihdama katkıları açısından son derece 
önem taşırlar. İmalat sanayiinde faaliyet 
gösteren işletmelerin yüzde 93'ü küçük 
sanayi işletmeleridir. Bu işletmelerde ça
lışanların, imalat! sanayiinde çalışanlar 
içimde payı yüzde 49'dur. Bu işllebmeilerde 
çalışanların çoğu, emek gücünü ortaya 
koyarlar, ayrıca ferdî kabiliyetlerinin ve 
yaratıcı güçlerinin ekonomiye önemli kat
kıları vardır. Bunlar rekabet imkânlarını 
geliştirerek, tekelci uygulamaları bir öl
çüye kadar sınırlarlar. Bu işletmelerin, 
işletme sermayesi ihtiyacı büyüklere na
zaran daha azdır. Ayrıca bu işletmelerde 
bir kişinin istihdamı için gerekli yatırım 
tutarı büyük işletmelerle kıyaslandığında 
1/3 kadardır. Bu istetmeler nihaî tüke
tici durumunda olan vatandaşla direkt 
temasta olduklarından, yaptıkları hiz
metlerin sadece (ekonomik açıdan değil, 
sosyal hizmet açısından da değeri bü
yüktür. Bu işletmeler, kurdukları, geliş
tirdikleri yan sanayi ile de büyük işlet
melere yardımcı malzeme ve diğer hiz
metler gibi, önemli girdi temin ederler. 

Bu istetmeler, gösteriş işletmeleri değil1, 
fakat yaptıkları hizmetler açısından, 
toplumun çok önemli bir kesitini ihtiva 
eden ve ekonomik düzey açısından da 
orta ve alt gelir grubunu teşkil eden, 
bir vatandaş grubumuzdur. Ancak, bu 
böyle olmakla beraber, bu küçük ve or
ta boy işletmelerin, ANAP İktidarı dö
nemlinde giderek artan önemli sıkıntıla
rı vardır. Bu sıkıntılar tüm şiddetiyle 
devam etmektedir. 

Nedir bu sıkıntılar: İşletme ve ya
tırım sermayeleri, yüksek enflasyonla 
sürekli olarak azalmakta, çoğunun işyer
leri kapanmakta veya kapanma tehlike
siyle karşı karşıyadır. Bunlaırın yüzde 
de 90'ı, ihracat ve yatırım teşviklerin
den yararlanamadıkları için, enflasyo
nun aşındırıp yok ettiği İşletme serma-
>yesinl, yülkselk kredi faizi kullanarak 
kapatmaya çalışmaktadırlar. Bu durum
da olan çoğu İşletme, sermayesizlikten 
dolayı emek ve tesisini ortaya koyarak 
fason imalat yapmakta, fason imalatı 
yapan bu işletmeler ancak karnını doyu-
rabilmelfctedirler. Fason işletmeciliği ile 
sermaye birikimi yaratılması mümkün 
değildir. Çünkü bu iş, fason işi; düzen
siz, sürekliliği olmayan bir işletmecilik 
türüdür. Böyle olduğu için d;e, verim
lilik ve maliyet düşürücü etkisi olma
maktadır. 

Krediler yetersizdir, o kadar yeter
sizdir 'M, bunların bankaları dolandır
ma imkânları yoktur. Çünkü, bunlara 
'kredi verilirken, verilecek kredi miktar
larının en az üç katı miktar kadar bir 
değer 'ipotekle garanti altına alınır. Tor
pilleri olmadığı için, batık ve donmuş 
krediye dönüşmüş olan, trilyonlarca li
ralık tutarın içinde payları yoktur. Bu 
kesim her türlü ekonomik dalgalanmala
rın kötü sonuçlarını dengelemeye çalı-
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şırlar. Nihai tüketici bunlara muhatap ol
duğu için Ve nihai 'tüketici de halk kitle
leri olduğu için, alım gücü son derece 
düşük olan bu (kitleden dolayı, küçük 
işletmelerin ciroları da çok düşüktür. Bu 
iküçülk işletmelerin batık kredileri yok
tur, çünkü kredi alamazlar, ama bun
ların isenötleri protesto olur ve zincir
leme birbirlerine borçlanırlar.; Fakat, 
banka bunlardan rahatsız olmaz, çün
kü banka müteselsil olarak bunların üze
rinde işini sağlama bağüamıştır. Olsa 
olsa bunlara haciz gelir. Biraz önce de 
bahsettiğim gibi, o zaman da senet ma-
fiası devreye girer, senet mafiası da işi 
ya çözer, ya çözer; ama mutlaka çö
zer!... 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 
173 üncü maddesi; «Devlet, esnaf ve sa
natkârı koruyucu Ve destekleyici tedbir
leri alır» demektedir. Anayasamızdaki 
bu madde gerçekten, küçük ve orta 
boy işletmeleri içine alan ve bu kesim;e 
emredici mahiyette destek veren bir mad
dedir. Küçük sanayi ısiitelerindeki site 
sayısında artmalar, buralardaki işyerleri 
sayısının artması memnuniyet vericidir. 
'Bu sitelerin ve işyerlerinin, şehirlerin 
belli yerlerinde gruplandırılmalarında ge
rek birbirleriyle ve1 gerekse toplu hizmet 
arzı bakımından, sayısız faydaları inkâr 
edilemez.: Ancak, tabiî ki kendilerine bir 
dükkân yapmayla iş bitmiyor. Bu kesi
min ANAP İktidarı döneminde yüklen
miş olduğu (ekonomik sıkıntı, enflasyon 
ve kredi yetersizliği, kredi faiz yüksek
liği; ciro ve kâr marjlarının son derece 
düştüğü, raflarının her gün boşaldığı ve 
işyerlerinin kapanma noktasına geldiği 
bir ortamda, sanayi şiltelerinin sayısıyla 
övünmek, bu sıkıntıları kapatmaya, bu 
sıkıntıları yok gibi göstermeye yetme
mektedir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1987 tarihi itibariyle, ülkemizde esnaf ve 
sanatkâr siciline tescil "edilen meslek er
babı sayısı bir milyonun üzerinde oldu
ğuna göre, bu kesiıme verilen kredi, ge
ne bu kesimin aileleriyle birlikte düşü
nüldüğü takdirde, adil bir dağılım de
ğildir. Bu keşlimin nüfusu, toplam nü
fusun yüzde 10'undur. Genel kredi hac
mi (içinde esnaf ve sanatkârlara verilen 
kredi payı yüzde 4 civarındadır. Bu ye
terli değildir. Dağılım açısından da es
naf ve sanatkârlar kesiminin ihma'l edil
mişliğinin bariz kanıtıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
'hepinizin bildiği gibi, imalat sektörü üre
tim sonuçları itibariyle, toplumumuzun 
bütün kesimlerini ilgilendirdiği kadar, 
bütün sektörleri de ilgilendirir. Tarım
dan ulaştırmaya, nıadencilikt;en konuta 
kadar tüm sektörlere, üretimleri ve hiz
metleri itibariyle girdiler temin eden bir 
sektör grubudur. Bu itibarla, güncel bir 
hâdise olan ve toplumumuzu yakından 
alakadar eden konut sektörüne temas 
etmek istiyorum. 

Konut deyince akla, sadece demir, 
çelik, çimento ve kereste veya arsa gel
memelidir^ Kiremitindeh tuğlasına, la
vabosundan musluğuna, parkesinden fa
yansına. elektrik aksamından sıhhî tesi
sat malzemesine, camından kirecine ka
dar sayıları 150 kaleme varan çeşitli gir
dilerin hemen hemen hepsi, imalat sek
törü içinde veya onlarla yakın ilişkisi 
olan mamullerdir. 

Konut üretiminde ister ana girdi ka
lemleri olsun, isterse yardımcı girdi ka
lemleri olsun, hepsinin yıllık fiyat artış 
oranları, ANAP İktidarı boyunca, yüz
de lOO'den aşağı düşmemiştir. Buna kar
şılık, toplu konutta taahhüt edilen kre
di ümitlerinde yıllık artış oranı i'le ko-
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mit edinmeye ihtiyacı olan orta ve dar 
gelirli ailelerin gelirlerindekd artış ora
nını üst üste koyduğunuz zaman, konut 
maliyetlerindeki artışın üçte birini bile 
zor karşılamaktadır. Bugünkü fiyatlar
la, arsa payı hariç, en iyimser bir tah
minle, üç büyük şehirde 80 metrekarelik 
bir konutun 15 milyon 'liradan aşağı 
yapılması mümkün değildir. (DYP sıra
larından 'alkışlar) Bunun 5 milyon lirası 
kredi olsa ve bu inşaat dört yılda bitse, 
sabit fiyatlarla kişi yılda cebinden 2,5 
milyon lira ödemesi gerekir. Bu, ayda 
200 bin liranın üzerinde bir taksit de
rnektir. Ortalama ücretlerin, en iyim
ser tahminle 130 -140 bin lira olduğunu 
düşünsek hile... 

ALÎ ESER (Samsun) — 117 bin lira. 
ŞINASÎ ALTINER (Devamla) — Yan 

gelMeri dite 130 - 140 hin lira dedik... 
BöyHe dahi olsa, orta halli insanların da
hi konut sahibi olma imkânı ortadan 
tamamen kalkmıştır. Cari fiyatlarla ola
ya baktığınız zaman durum çok daha 
fecidir. Çünkü, bıiraz önce de söyledi
ğim gibi, fiyatların artış hızı tavşan hı
zında, ücretlerin artış hızı kaplumbağa 
hızındadır. Kaplumbağa tavşana yeti
şemez. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Yetişir. Sen hiç La Fontaiıne'i 
okumadın mı?5 

ŞtNASt ALTINER (Devamla) — 
Matematik 'bir ifadeye göre «yetişir» 
diyorlar, evet efendim. 

Efendim bizim iktidarımızda şu ka
dar kriedii verildi, şu kadar (konut yapı
lıyor demek hiçbir ş'ey ifade etımez. Bu 
mekanizma içinde konut sahibi kimler 
olabilmektedir? Genel Başkanımız Sa
yın Demirel'in helirttMeri gibi, bu sis
tem içinde hür konutu olan ikincisini 
kolay, iki konutu olan üçüncüsünü çok 
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daha kolay elde edebilir. Mesele, hiç ko
nutu olmayan, gerçekten konuta ihtiyacı 
olan kişileri konut sahibi yapabilmektir. 
Bu 'kişilerin, bu enflasyon içimde konut 
sahibi olabilmesinin hayali bile müm
kün değildir. Zaten konut kredileri , de 
tıkanmış, iflas etmiştir. 

Konut sektöründe bugünkü fiilî du
rum şudur: Dar ve orta gelirli kişiler 
iki üç yıl evvel kooperatiflere üye olmuş
lar, nefesleri kesilmiş, bol gelirli grup
lar ise tamamlamıştır. Yani, konutlar 
el değiştirmektedir; fukaralar başlayıp, 
zenginler bitirmektedir. Ağlayanın malı 
gülene1 hayrdtmez. Bu sosyal bir yara
dır. Hükümetin bu meseleye, ciddî ola
rak çözüm bulması gerekir kanaatinde
yiz. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Para ^bulamıyor, para. ölüyor da olsa, 
para ıbulamıyor. 

ŞİNASt ALTINER (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ül
kemiz 1970 - 1980'li yilarda, bütün dün
yada yaşanan petrol krizinden önemli 
ölçüde etkilenmiştir. Buna rağmen ül
kemiz ağır sanayi yatırımlarını, bu kri
ze rağmen başarı ile sürdürmüştür. 
1980'li yıllardan sonra petrol krizimin, 
sanayi üzerindeki olumsuz jetkileri ya
vaş yavaş silinmiştir. 1980'li yıllardan 
sonra sanayi mamullerinin ihracatımda 
olumlu gelişmeler vardır. 

Sayın milletvekilleirli, iktidarın sana
yi mamulleri ihracatının, ihracat payı 
içinde yüzde 80'lere tırmanmış olmasıy
la övünmesinin, geçmişte yapılan sana
yi kuruluşlarının birçoğunu, ithal ika
meci sanayi türü diye tu kaka göster
mesi yanlıştır, çelişkidir. 

Sayın miUetvekilleri, 1980'li yıllar
dan sonra sanayi ımajmulleri ihracatın
da artışın asıl sebebi, mevcut sanayinin, 
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mevcut kapasiMerinin kullanım oranla
rında artış meydana gelmesindendir. Ka
pasite kullanım oranlarının artışını tak
dirle karşılıyoruz. Ancak, biz bunu söy
lerken, hükümet, kendi dönemlerinde ar
tan bu kapasite kullanım oranlarını ila
ve kapasite yaratmak, yeni yatırımlarla 
kapasite yaratmak gibi bir takdimin için
de olmamalıdır.! Bu iki kavramı birbirin
den kesinlikle ayırmak gerekir. 1980'li 
yılandan sonra, ilave ciddî hiçbir sanayi 
yatırımı yapılmarnııştır. 

1980'li yıllardan evvel başlanılmış te
sislerim devam eden yatırımları, bu dö
nem içinde tamamlanmış ise, «Bunu biz 
yaptık» diye övünmek yersizdir, gerek
sizdir. Helb hele 1980'li yıllardan önce
ki dönemleri sürekli kötüleyen, o dö
nemlere ait hiçbir konuda iyi bir söz 
söylemeyen, Varlığını, sürekli o dönemi 
kötülemekte bulan bugünkü iktidarın, 
1980'li yıllardan önce temeli atılmış olan 
sanayi tesislerinin yatırımlarının 1980' 
den sonrasına taşan kısımları ve 1980 
sonrası tamamlanmış ise, Ibu tesislerden 
yapian üretim ihraç ediliyorsa, yaratılan 
bu kapasiteyi başarı hanenize yazamaz
sınız. Devlette devam esastır; ülkemiz, 
sanayileşme açısından hâlâ daha bakir
dir. Sanayi adına kim bir çivi çakar
sa, ımutilaka saygıyla anılacaktır. 

Sayın milletvekillerii, Hükümet bu ic
raatı neye rağmen gerçekleştürmiş'tir? Bu
na bir göz attığıımızda, karşımıza çıkan 
tablo şudur: Sanayi mamulleri ihraca
tında başta ucuz satmak... Ucuza pazar
laman ihracat malları, özellikle sanayi 
mamulü İhraç kalemlerimde maliyet fi-
yatlarımım altımda satılmaktadır. Arada
ki fark, Merkez Bankası tarafından 
«Vergi iadesi» adı altında, «Destekleme 
fonları» adı altında; yaptığı ihracatın 
belli bir oranıyla, gümrüksüz, fonsuz, 

resim vie harçsız ithalat yapma İmkânla
rıyla, Kurumlar Vergisi istisnasıyla, ya
ratılan ve sayıları onbeş - yirmi tane 
olan, ihracatçı sermaye şirketlerine tanı
nan düşük reeskont ihracat kredi faiz
leriyle ve hepsinden önemlisi, sürekli 
düşürülen para değerleriyle, yani sürek
li enflasyonla bu maliyet ödenmektedir. 
Bu saydığımız ihracat maliyeti, ülkemize 
1 dolar için 3 5 - 4 0 sente mal olmak
tadır. Bir başka ifadeyle, ihracatçıya 
sağlanan bu destek, dolar başına otuz-
beş - kırk sentlik sübvansiyon; para ba
sılarak, emisyon hacmi genişletilerek 55 
milyon vatandaşa ödıetilmektedir. 

Sayın miietvdkileri, ihracatım ülkeye 
maliyeti, yani bedeli bu olunca; tabia
tıyla, böyle yapılan bir ihracattan kay
mak yaratılamaz. Kaynak yaratılmadığı 
(için ide, yeni ve! modern yatırımlara dö-
nüşemez; nitekim dönüşememliştir. İh
racatın; bırakınız yaratacağı kaynak ile 
yeni yatırım yapmak şöyle dursun, 1980'li 
yıllara kadar kurulan sanayi tesislerinin 
tamirlerine, yenileme yatırımlarına dahi 
kaynak aktaolamamıştır. (DYP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Para kalmadı para, yediler. 

§İNASİ ALTINER (Devamla^ — 
Misal mi istiyorsunuz; işte İskenderun 
Demir - Çelik Tesisleri, işte Ereğli De
mir - Çelik Tesisleri, Seydişehir Alü
minyum Tesisleri, işte Karabük < De
mir - Çelik' Tesisleri, kimya teslisleri, 
Petro - Kimya Tesisleri; daha niceleri 
var .1980'den evvel bu saydıklarımıza 
8 seneden beri bir tek çivi çakümamış-
tır; ama eğer ithal ikameli tesisler bun
lar ise, bugün yaptığınız ve övündüğü
müz ihracat, bunların üretümliöridir. Bir 
am bu (tesislerim kurulmadığım ve hep
simin yok olduğunu ve «Acaba o zaman 

— 301 — 



T. B. M. M. B: 57 16 . 4 . 1988 O : 1 

sanayi mamulü ihracatı yapan Batılı ül
keler, bize bugün sattıkları sanayi ürün
lerimi aynı. fiyattan mı.satacaklardı?» di
ye düşünüyorum. 

Sayın miletvekilleri, hiç kimse bu 
Mecliste sanayileişmeye karşı değildir. 
Karşı olduğumuz, sanayileşmelmizin dur
duğudur, yeterli düzeyde sanayi yatı-
ırımlarının yapılmadığıdır, 

BAŞKAN — Sayın Altıner, 6 daki
kanız kalmıştır. 

SİNASİ ALTINBR (Devamla) — Te
şekkür öderim Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, sanayi matları 
tfhnacatı üzerinde biraz daha detaylı ko
nuşmakta yarar var. 

Hükümet, lüçbin küsur kalem mail ih
racatı yapıldığını çok sık kullanıyor ve 
mal çeşitliliğinin çokluğundan bahsedi
yor, Şimdi, sanayi mamulü ihracatına 
birlikte Ibir göz atalım. 

İhracatın sektörel dağılımına Iktığı-
mızda, bu grubun içinde tarıma dayalı 
işlenmiş gıda ürünleri kalemi var. Bu 
kalemin ihracat değeri 950 milyon do
lar. Biz bunu, sırf sınıflandırma gereği 
bu grupta kabul ©diyoruz. Adı üstünde; 
kökü tarıma dayalı bir ihraç ürünüdür. 
Bunu kesinlikle küçümseme' maksadıyla 
'söylıemliyorum; sadece sanayi ürünleri 
grubu içimde yer alması, 'bizim temel sa
nayi tesMerim'izin gelişmesini vurgulaya
rak rehavete itmemelidir. Aslında, tarı
ma dayalı olması açısından bu kalem 
memnuniyet vericidir; bu memnuniyet, 
sanayiinin gelşmişliğinin bir tatmin 'ifa
desi otaamalidır. 

Bunun dışına baktığınız zaman, 2,7 
milyar dalarla Itekstili, 851 milyon do

larla demir - çeliği, 722 milyon dolar
la deri - köseleyi, 680 milyon dolarla 
makine imalat sanayiini görürsünüz. Şim
di, burada 2,7 milyar dolarlık tekstil1 
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'ihracatıyla, 722 milyon dolar deri - kö-
sele ihracatını topladığınız zaman 3,4 
milyar dolar eder. Toplam ihracat için
de bunun payı yüzde 33'tür. İki ka
lem sanayi malı ihracatının, toplam sa
nayi mamulleri ihracatının içindeki payı 
yüzde 49'dur; yani, yarı yarıya. tiki 
kalem, sanayi mamulleri ihracatının ya
rısı ©der sayın milletvekilleri. Sadece bu 
iki kalem malı aynı değerlendirımeniin bir 
başka nedeni de şudur: ANAP İktida
rı döneminde artık herkesçe bilinen ve 
Devlet 'Bakanı Sayın Yusuf Bozkurt 
Özal'm da bu kürsüde, «Hadi, 1 milyar 
doları hayalî oluversin» diye kabul et
tiği hayalî ihracatın çok önemli bir bö
lümünün bu kalemlerden oluştuğu, en 
kolay hayalî ihracatın bu Ikafemlerde ya
pıldığı, herkes tarafından söylenegelmek-
tedir^ Gerçekten de sayın milletvekilleri, 
1980"li yıllarda 450 milyon dolar civa
rında ollan tekstil ürünleri ihracatının, 
1987'de, 7 senelik bıir zaman süreci için
de 6 kat artarak, 2,7 milyar dolara yüfc-
sielmesii önemli bir hâdisedir. Bunun, ik
na 'edici, tatminkâr bir açıklığa ihti
yacı vardır. 

İhracatta önemli olan ikinci kalemi 
teşkil eden demir - çelik konusuna geli
yorum.; Hükümet yetkilileri demir - çe
lik ihracatını konuşurken, ithalatını göz 
ardı etmektedir. Demir - çelik ihracatı 
1986'da ı804 milyon dolar iken, 1987'de 
852 milyon dolara çıkmış; bu yıl ara
sında artış yüzde 6 olmuştur. Demir - çe
lik 'ithalatına baktığımızda; 1986'da 1 
milyar dolar civarında, ithalat yapılır
ken, 1987 yılında yapılan ithalat 1 mil
yar 537 milyon dolanıdır. İthalattaki ar
tış yüzde1 50'dir. 1986'dan 1987'ye ge
çerken, ihracatta yüzde 6'lılk artışa kar
şılık, ithalattaki artış yüzde 50'dir. Bu 
itibarla, ülkemiz, demir - çelik ihraç 
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eden değil, demir - çeliği ithal eden bir 
ülke durumundadır. 

Sayın milletvekilleri, demir - çelik 
sektörü, tüm ısanayinin itici gücüdür; 
gerek girdileri, gerekse çıktıları, yani 
üretimi açısından tüm sektörlerle bağlan
tı katsayısı en yüksek olan sektördür. 
Bu itibarla, 1987 yılında demir - çeliğin 
tüm ihracat içindeki payı yüzde 8,3 
tiken, aynı yılda, 1987 yılında yapılan 
tüm ithalatın içinde demir - çeliğin it
hal payı yüzde 10.85'tir. Tabiatıyla, 
yetkililer Sbu noktayı gözden kaçırarak 
işin sadece bir cephesi üzerinde duru
yorlar. Bunun sebebi gayet açıktır; de
mir - çelikte yapılan ihracat, daha yük
sek oranda ithalatı körüklemektedir. 

tSayın milletvekilleri, kâğıt sanayi (ko
nusunda da SEKA'ya bağlı 7 adet fabri
ka dışında hiçbir yatırım ve ilave kapa
site yoktur, olacağa da 'benzemiyor. Üre
tim, talebi karşılamaktan uzaktır. 

Demir dışı metaller sanayi dalında 
ağırlığı bakır ile Seydişehir Alüminyum 
Tesisleri teşkil etmektedir. Geçen sene 
toplu sözleşmede hasis davranılması so
nucu greve giden işçiler dolayısıyla, bu 
sektörde de ithalat yapılmıştır. Karadeniz 
Bakır İşletmeler i yatırım ve 'iyileştirilme
si gerçekleşmediği için, büyük oramda it
halat yapılmıştır. 

Çimentoda, lastikte, kimya sanayiinde, 
demir dışı metaliler sanayiinde, makine 
imalat sanayimde 1988 hedefleri, 1987 
yılı gerçekleşmelerine göre çok düşük kal
maktadır, ilan edilen programda, İşte, bu 
şartlar altında sanayi malları ihracatı tı
kanmış ve yerinde saymaya başlamıştır. 
Çünkü, hedeflerden de anlaşılıyor ki, cid
dî bir yatırım, ciddî bir kapasite ilavesi 
yoktur; mevcut kapasite üretimi yeterli 
düzeye gelmiş, daha fazla zorlaşanız ye
rinde sayacaktır. Bu temel sanayi ürün-
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leri ihracatı deyince; liıthalatı körükleyen, 
özellikle ara ımalları (ithalatını hızlandıran 
bir çarkın içine girilmiştir. Gerçek an
lamda sanayileşmekten bahsetme imkânı 
yoktur; hole hele Hükümet, «Ben, altya
pı yatırımları yapıyorum» diye, yabancı 
krediyle karayolları yapmaya başlamışsa 
ve sermaye hâsıla oranı yüksek yatırım
ları tercih etmişse, sanayi sektörünün ge
leceği fevkalade endişe vericidir. 

Sayın milletvekilleri, son olarak özel
leştirme konusuna temas etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Altıner, süreniz 
dolmuştur, toparlayınız efendim, rica 
ediyorum. 

ŞÎNASI ALTINER (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Özelleştirme fikri yıllar önce de vardı 
ve bu fikir, iktisadî değer yaratan, yani 
mal üreten kamu kuruluşlarının yönetim
lerini memur marifetiyle yönetmeyip, ser
mayelere yönettirmek, atıl kalıplardan 
arındırmak, dinamik bir yönetim yapısı 
kazandırmaktı. Sırf, bu katı kalıplar Üçim-
de kalan, dinamizm yaratmayan mamur 
yöneticilerin bu yönetimlerinden dolayı 
kârlı ve verimli çalışmamaları dolayısıy
la, bunları özelleştirerek, kârlı ve verimli 
bir yapıya kavuşturulmaları hedeflenmiş
ti. Esasen, ortaya çıkmış bir şekil de yok
tur; fakat, ciddî endişelerimiz olan bir 
iki husus vardır. 

Sayın milletvekilleri, bir tesis satılır
ken, onun kayıtlı sermaye değeri üzerin
den satılması mümkün değildir. Bazı ya
bancı uzmanlar, Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Başkanlığında, kapalı kapılar 
ardında, kendi başlarına bir şeyler yapı
yorlar. Buna, Hükümet müsaade etse 
bile, bu Meclisim değerli üyelerinin bu 
hususta son derece hassas olacağına ina
nıyorum. TELETA'Ş'tan sonra sıra Ereğ-
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li Dem ir-Çeliğe' gelmektedir; bir tek bu 
Ereğli Defhir-Çeliğin özelleştirilmesi me
selesine temas edeceğimi. 

Ereğli Demir-Çelik fabrikalarının bu
gün için kayıtlı sermayeleri 40 ım.ilyar li
radır. Halbuki, öyle bir tesisi bugün ülke 
yeniden kurmaya kalksa, 4 trilyon liraya 
kurması mümkün değildir; iddia ediyo
rum, ûaha aşağı fiyata yapmak mümkün 
değildir. Ayrıca, Ereğli Demıir-Çelik fab
rikalarının hissedarları, yüzde 25.5 ile 
Sümerbank ve yine yüzde 25.5 ile Tür
kiye Demir-Çel'i'k İşletmeleri Genel Mü-
dünlüğünündü; yani yüzde 51'i Sümer-
bank ve Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri 
Genel Müdüriüğünündü. Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı, «Özelleştiriyorum» diye, 
bu yüzde 5rii:k hisseyi, bu ortaklarla bir 
tek kuruş vermeden ellerinden aldı. Şim
di, gerek Sümer bank, gerekse Türkiye 
Demdr-Çelik İşletmeleri Genel Müdürlü
ğü, bu durumu bilançolarında muhasebe-
ıleştİremıiyodar. 4 trilyon lira etse hu fab
rika, 2 trilyonu Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı tarafından, Sümerbank'a ve De
mir-Çelik İşletmelerine vermesi veya borç
ları varsa, bu hissedarların borçlarından 
düşmesi gerekir, Bunlar yapılmamıştır, ya
pılmıyor da. Yoksa, kâğıt üzentnde ka
yıtlı sermayeleri yüzde 1 nispetinde satı
şa çıkarmıyorsa, «Kimin malı kime sa
tılıyor?» diye sorulur arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Altıner, bakıyo
rum1 daha en azından beş altı sayfa var. 

SİNASİ ALTINER (Devamla) — Ha
yır Sayın Başkanım, son paragrafı oku
yorum efendim, müsaadenizle. 

Esasen, işin başka bir cephesi daha 
var; Ereğli Demir-Çelik tesisleri, kurul
duğu günden beri özeli sektör prensiple
riyle çalışmaktadır ve bir KİT kuruluşu 
da değildir, modem bir tesistir, kârlı
dır. Hatta, kendisiyle rekabet edecek ikin

ci bir tesis, ne devlette, ne özel sektörde 
yoktur. Buna, rağmen, hu tesisin hemen 
ikinci sırada özelleştirmeye alınmasını an
lamak mümkün değildir. Yılda 120 hin 
ton çelik üreten Asil Çelik, özel sektör
den alınarak devletlbştirlip, Sanayi Ba
kanlığına bağlanıyor, bir nevi KİT kuru
luşu haline getiriliyor; Gerede'deki GER-
KONSAN 'gi'bi basit, mütevazı bir tesis, 
KİT kuruluşu haline getirilirken, yılda 
1.7 milyon ton yassı mamul üreten yegâ
ne entegre demir-çelifc tesisinin özeleştir
meye tabi tutulması ve bu çalışmaların, 
Meclise doyurucu bir bilgi verilmeden 
sürdürülmesi, çok çetrefilli sualler akla ge
tirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu millî kuruluş
lar, milletin malıdır.; Bizler, burada mil
let adına tasarrufta bulunuyorsak eğer, 
Amerika'dan getirtilen birtakım yabancı 
firma tem'silciletfine ve çift pasaportlu me
murlara bu hakkımızı teslim edemeyiz. 

Bu önemli konuyu da bu vesile ile di
le getiriyor, hepinizi grubum ve şahsım 
adına saygıyla selamlıyorum. '(DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Altıner. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Ali Babaoğlu; buyurun efendim, '(ANAP 
sıralarından alkışlar.) 

ANAP GRUBU ADINA ALİ BA
BAOĞLU (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Sanayi ve Tica
ret Bakanlığının 1988 yık bütçesi hak
kında Anavatan Partisi Grubu adına gö
rüşlerimi açıklamak üzere huzurlarınızda
yım. 'Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkış- < 
lar.) 

Sayın Başkan, sayın milletveki'Herİ; Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığının 1988 yılı 
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'bütçe kanunu tasarısının Genel Kurulu
muzda görüşülmesinden bilistifade, 'ba
kanlığa 8.1.1985 tarih ve 3143 sayılı Ka
nun ile yeniden teşkil edilen görev ve yet
kileri cümlesinden; 

Organize sanayi bölgeleri,- küçük sa
nayi siteleri, tarım satış kooperatifleri ve 
birlikleri ile yapı kooperatifleri hakkında
ki çalışmalara dair özet bilgiler arz etme
ye çalışacağım. 

'Malumlarınız olduğu üzere, planlı kal
kınma dönemine girildikten sonra, ülke 
kalkınmasını, bölgesel dengesizlikler ya
ratmadan, geri kalmış 'bölgelerin kalkın
malarını teşvik ederek, sanayi yatırımları
nı bu 'bölgelere çekmek suretiyle dengeli 
bir kalkınmayı sağlamak için organize 
sanayi bölgeleri uygulamaları başlatılmış-
tır. 

Bu maksatla, teşkilatlanmış bulunan 
yürütücü kuruluşlara (kooperatif, bele
diye ve müteşebbis teşekkül) Bakanlığı-, 
mız emrindeki, «Organize Sanayi Bölge
leri ve Küçük Sanat (Siteleri İnşaatı ve 
İşletme Giderleri Fonu»ndan düşük faizli 
ve uzun vadeli krediler verilerek, bu 'böl
ge ve sitelerin gerçekleşmesine ve hizme
te açılmasına yardımcı olunmaktadır. 

1962 yılından 1986 yılı sonuna ka
dar '(25 yılda) toplam 1,740 hektar bü
yüklüğünde 9 adet organize sanayi bölge
si bitirilmiştir. Halen, 33 adet organize 
sanayi bölgesinin inşaatı devam etmek
te olup, 'bunların büyüklüğü 9 902 hek
tardır. 

Bu projelerden 16 adedinin 1988 yılın
da, diğerlerinin müteakip yıllarda bitiril
mesi planlanmıştır. 

Organize sanayi bölgelerinin kent 
planlaması içindeki yeri şüphesiz çok 
önemlidir. Sanayileşmenin 'bölgeler arasın
daki dengesiz dağılımı birçok sosyal san
cılar doğurmuştur. Bu yüzden, kalkınma 

planlarında geri kalmış bölgelerin kalkın
dırılması sorunu üzerinde durulmuş, böl
geler arası denge sağlamaya büyük önem 
verilmiş ve organize sanayi bölgeleri bu 
amaca ulaşmak için kullanüan araçlardan 
'birisi olarak düşünülmüştür. Yerleşme 
[merkezlerinin dışında düzenlenmekte olan 
organize sanayi bölgeleri beraberlerinde 
ayrılan konut yerleşme bölgeleri ile bir
likte anaşehir konut ve geekondu soru
nuna da bir ölçüde çözüm getirilmekte
dir 

»Sayın milletvekilleri, gecekondu söz 
konusu olmuşken; hepinizin 'bildiği gi
bi, Nevşehir'de özel parsellere 80-100 
metrekare 'büyüklüğünde özel şahıslar ta
rafından eVler yapılmıştır. Zamanla bu 
vatandaşların sorunları 'büyümüştür, bu 
sorunlara çözüm bulmak da mümkün ol
mamıştır. Anavatan Partisi İktidarı döne
minde, Toplu Konut Kanunu ile birlikte 
İmar Affı Kanunu çıkartılarak, bu soru
na da büyük ölçüde çözüm getirilmiştir. 
Vatandaşlarımız çaplı tapularına kavuş
turulmuş, böylelikle içlerindeki sancılar
dan kurtularak, evlatlarına bu vesile ile 
sıkıntısız konut yaptırmış olmaktadırlar. 
Şöyle ki; kendi mevcut tek daireli evleri
nin üzerine 10-20 daire yaptırabilme im
kânına kavuşmuşlardır. 

Küçük sanayi sitelerindeki durum ise; 
iktisadî kalkınmanın gereği olarak, temel 
endüstrilerin tesisleri öncelikle ele alınmış, 
altyapı problemleriıni çözmek amacıyla ge
rekli yatırımlara süratle girişilmiştir. Bu 
çabaların sonucu, planlı kalkınma döne
minin başlangıcına kadar ülkemizde bir
çok temel sanayi kuruluşu tesis edilmiş 
ve bu gelişmenin tabiî sonucu olarak yurt 
sathına yaygın, genellikle mahallî ibtiyaç-
larıın ortaya çıkardığı tamircilik vasfı 
daha 'belirgin ve çok sayıda küçük sa
nayi üniteleri oluşmuştur. 
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'Planlı ikalkınmıa döneminde küçük sa
nayi sektörünün kendine özgü problemle
rinin çözümü ite sahip oldukları önemli 
potansiyelin yaratabileceği ölçüde ekono
miye katkılarını sağlamak amacıyla bir-
'takııriı tedbirler götiriılmiştir. 

Bunların ıbaşmda küçük' sanayi geliş-
ıtirrne merkezlerinin süratle 'kurulması, 
büyük ve küçük sanayiınlim birbirleri ile 
koordine edilmesi, küçük sanayinin kre-
dilendirilmesi gibi tedbirler gelmektedir. 
Ulusal ekonomide, özellikle istihdam yö
nünden büyük yer tutan küçük sanayi iş
letmeleri, büyük sanayiinin gelişmesine 
başlangıç teşkil etmektedirler. 

Zina, özel beceri ve teknik isteyen ba
zı üretim mallarını imal ederek yan sa
nayimin gelişmesini sağlamakta, böylece 
büyük sanayi işletmelerine yardımcı ola
rak kalkınmamızda önemli rol oynamak
tadırlar. 

Ayrıca, yabancı ülkelerde çalışan işçi
lerin de sanayi sitelerinde işyeri sahibi 
olmaları sağlanmaktadır, İşçi, çalıştığı 
ülkenin teknolojisini öğrenerek, döndü
ğünde getirdiği makine ve ekipman saye
sinde, tamirattan öte imalata yönelik di
ğer çalışmalarını sanayicilere hem öğret
mekte ve hem de imalata yönelmeye teş
vik etmektedir. 

1965 yılından 1983 yılı sonuna kadar 
(19 yılda) 142 küçük sanayi sitesine, 
41 619 işyerine başlanımış ve 90 adedi hiz
mete sunulmuş olduğu halde, 1984 yı
lından 1987 yılı sonuna kadar (4 yılda) 
154 küçük sanayi sitesine, 39 512 işyeri
ne başilanmış ve 'bunlardan 59 adedi hiz
mete sunulmuştur. 

1965 yılından 1983 yılı sonuna kadar 
hizmete sunulan 24 744 işyerinde 148 bin 
'kişiye iş imkânı sağlanmış iken, 1984 yı
lımdan 1987 yılı sonuna kadar 15 494 iş

yerlinde 93 bin kişiye iş imkânı sağlanmış 
olmaktadır. 

1965 yılından 1983 yılı sonuna kadar, 
yılda ortalama olarak 4 ila 5 sanayi si
tesi ve 1 302 işyeri yapılarak 7 800 kişi
ye iş imkânı sağlanmış iken, 1984 yılından 
1987 yılı sonuna kadar.yılda ortalama 15 
küçük sanayi sitesi ve 3 874 işyeri yapı
larak 23 bin kişiye iş imkânı saklanmıştır. 

Bu duruma göre; 1983 yıllından liıtiba-
ren küçük sanayi sitesi sayısında yüzde 
233, küçük sanayi sitesi işyeri sayısında. 
yüzde 198 ve ıküçük sanayi sitelerindeiL; 
iş yerlerindeki işçiye sağlanan iş imkâ
nında yüzde 198 kadar artış sağlanmış 
olmaktadır. 

Söz konusu küçük sanayi siteleri ve 
organize sanayi bölgeleri projelerinin ta
mamlanabilmesi için, 1984 yılında 10 mil
yar 643 milyon lira, 1985 yılında 21 mil
yar 472 milyon lira, 1986 yılında 43 mil
yar 857 milyon lira harcama yapılmıştır. 

Bu üç yılda toplam 75 milyar 972 
milyon lira harcama yapılımasına muka
bil, 1987 yılında 83 miıiyar 374 milyon 
lira harcama yapılmıştır. 

1987 yılı yatırım programlında bulu
nan 106 adet küçük sanayi sitesi projesi 
için Avrupa İskân Fomu'ndan 101,7 mil
yon dolar ve 6 adet organize sanayi böl
gesi projesi için 52,4 milyon dolar olmak 
üzere, toplam 154,1' milyon dolar; lira 
olarak ifade edilecek olursa, 118,9 milyar 
TL. kredi temin edilmiştir. Bu meblağın 
1987 yıllında 40,5 milyar lirası kullandı-
nlımıştır. 

Diğer taraftan, küçük sanayici ve sa
natkârların tekniık ve ekonomik gelişme
lerine yardımcı olmak, üretimleriyle ülke 
ekonomisine daha fazla katkılarını sağ
lamak ve pazar imkânlarının geliştirilme
sini desteklemek amacıyla, Küçük Sanayi
nin Geiişfiiıriiknesi Fonundan ve Küçük Sa-
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nat Kooperatiflerinin Geliştirilmesi Fonu' 
odan kredi verilmesi uygulamasına da de
vam edilmiş ve edilmektedir. 

Her iki fondan 1964-1987 yuları ara
sında küçük sanayici ve küçük sanat koo
peratiflerine 1,5 milyar ıliıra tutarında kre
di kullandırılmıştır. 

Yukarıda arz ettiğim kredi desteğinin 
yanında; gerek el sanatları, gerekse küçük 
sanayici, sanatkâr ve küçük sanat koope-
ratilferinin ürünlerinlin tanıtılması ve pa-
zarlaınmasına yardımcı olmak amacıyla, 
yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere işti
rak edilmektedir. 

Geleneksel el sanatlarımızın yurt dü
zeyinde yaygınlaştırılması, kaybolmaya 
yüz tutmuş olanların yeniden canlandırıl
ması ve geliştirilmesi ismetliyle, yeni istih
dam alanları sağlanmasını temiinen, Ba
kanlığımızca halıcılık, trikotaj, sim-sırma, 
Siirt battaniyesi dokumacılığı, kilimcilik 
ve çorapçüık konularında il, dılçe merkez
leri, buoaik ve belediye teşkilatı bulunan 
yerlerde el sanatları kursları düzenlen
mektedir. Nitekim bunlar, Nevşehir'de 
de fazlasıyla uygulanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekiılleri; 
konuşmamın bu bölümünde ise, Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının kontrol ve dene
timi altında bulunan kooperatif kuruluş
larından, özelikle tarım satış kooperatif
leri ile yapı kooperatiflerinin, ülkemizin 
ekonomik ve sosyal hayatında önemli yer
leri bulunduğuna işaret etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, yapı koopera
tifleri kurularak bu memlekete yeterince 
hizmet getirilmiştir. Bunun tenkiti de 
yapılır, takdiri de yapılır. Bizim Nevşe
hir'de 775 sayılı Gecekondu Kanunuyla 
yapılan 200 adet evden başka, kooperatif 
kanalıyla bir ev yapıldığını kimse iddia 
edemez. Bugün ise Anavatan Partisi ik
tidarı dönemlinde Nevşehir'de 3 binden 
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fazla ev, kooperatif kanalıyla yapılıp 
hizmete girmektedir. 

Sayın milletvekilleri, neden bugün bu 
sıkıntıları çekmekteyiz? Hepinizin bildiği 
gibi, Ankara'da bir dairenin kirası 
150-200 bin liradır. Devlet memurları, sa
hip çıkmak istedikleri işçiler, bu 150-200 
bin lira kirası olan evlerde nasıl otura
bilirler? Bugüne kadar bu kooperatif 
evleri neden yaptırılmamış; işçilere, me
murlara neden sahip çıkmamışlardır? Bu
gün mü sahip çıkıyorlar?.. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Eğer zamanında toplu konuta önem 
verilmiş olsaydı, bu memlekette 50, 60, 
70, 80 bin lira kirayla ev bulmak çok 
kolay olacaktı. 

ALİ ESER (Samsun) — Nevşehir'de 
mi? 

ALÎ BABAOĞLU (Devamla) — Bu
gün, 21 ayrı tüzelkişilik halinde, hemen 
hemen ülkemizin tamamına dağılmış hal
de 700 bine yakın çiftçi ailesine dönük 
olarak pamuk, fındık, ayçiçeği, Soya fa
sulyesi, yaş ve kuru üzüm, kuru incir, 
zeytin ve zeytinyağı, tiftik, yerfıstığı, bak
liyat, Antep fıstığı, kırmızı biber, ipek 
kozası, gül ve narenciye gibi tarım ürün
lerimizin alınması, satılması ve işletilme
si fonksiyonunu yürüten tarım satış koo
peratifleri ve bunların birlikleri, Türk 
çiftçisinin destekçisi ve serbest piyasa 
ekonomisi içerisinde oluşan şartlar tah
tında, çiftçilerimizin sigortası durumun
dadırlar. 

Büyük bir hızla sanayileşen Türk eko
nomisi içerisinde kaynak yaratmak ve bir 
kısım sanayi mallarına hammadde temim 
etme özelliği sebebiyle, tarım sektörünün 
ağırlığı devam etmektedir. Bugün, Türki
ye toplam nüfusunun yaklaşık 1/4'ünü, 
iktisaden faali nüfusumuzun ise yüzde 60' 
ını tarım kesimindeki nüfus teşkil etmek-
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tedir. Ülkemiz işgücünün büyük bir kıs
mının haılten tarım .sektörümde çalıştığı 
dikkate .'alındığında, Türk çiftçi'Sİnin ko
runması gereği ortaya çıkmaktadır. 

Bu sebeple, Türk çiftçisinin alımıterimi 
değerlendirmek ve emeğinin karşılığını 
vermek, Hükümet politikamızın ana ilke
lerinden birisi olarak belidenmiış ve Türk 
çiftçisi, çeşlJtli tarım girdilerine yapılan 
ve ımaılî portesi trilyonlara ulaşan sübvan-
siyomlaria gerektiği şekilde desteklenmiş
tir. Bu desteğin sağlanmasında, tarım sa
tış kooperatifleri ve 'birliklerinin rolleri 
de büyük olmuştur. Pamuğu işleyerek ip-
llik, bez ve konfeksiyona; ayçiçeğini fab
rikalarında ham yağa; üzümü şaraba çe
viren, diğer tarım ürünlerimi en mükem
mel şekilde piyasa alışkanlıklarına uygun 
şekilde pazara süren bu kuruluşlar, ya
rattıkları katma değerlerin 'bir bölümünü 
kâr payı olarak üretici ortaklara dağıt
ma ktadırilar. Bu kuruluşlar, üretimde te
mel girdi olarak kullanılan tohum, ilaç 
ve gübrenin temin ve tevzünde de çiftçi-
mlizim hizmetindeki teşkiıla'tlammış kuruluş
lardan biri durumundadırlar. 

Son yiedi kampanya döneminde, tarım 
satış kooperatifleri biriliklerinin ortakları
na dağıtmış olduğu gübre, ilaç ve tohum 
değerleri, her kampanya dönemiınde gi
derek artarak, 3 milyar TL'den 25 mil
yar TL.'ye yükselmiştir. Birliklerin üre
ticilere götürdükleri hizmet, sadece bunun
la kalmamakta olup, 'birlikler, üretimden 
pazarlamaya kadar her türlü konuda üre
ticilere eğitim hizmeti vermekte; gerek 
çiftçilerimizi eğitmekte ve gerekse bir
liklerim ellerinde mevcut bulunan tarım 
alet, ekipman ve araçları lile laboratuvar 
faaliiyetlerinden faydalanmalarını sağla
maktadırlar. 

Türk çiftçisini korumanın en önemli 
yolarından birisi de, üreticiye emeğinim 

karşılığını verecek garantili bir pazar 
sağlamaktır. Tarım satış (kooperatifleri 
ve birliklerimin belli başlı görevlerinden 
birisi de, devlet adına ortaklarından ve 
'diğer üreticilerden destekleme fiyatları 
ile ürün mubayaasında bulunmaktır. 

Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri 
kanalıyla yapılan destekleme alımlarınım 
ve taban fiyatlarının ana gayesi çiftçiyi 
korumaktır. Bu belirli fiyatlarla, bir pa
zar garantisi ve böylece 'belli bir gelir 
sağlanmaktadır. Bunun yanışına, iç ve dış 
pazar içlim üretim 'teşvik edilmektedir. 
Destekleme fiyatlarıyla üreticiye garanti 
bir pazar sağlanmış olur. Üreticiler, bu 
fiyatlardan ürünü tarım satış kooperatif
lerine veya serbest piyasaya satmakta ta
mamen serbesttirler. 

Destekleme faaliyetlerinin tarım kesi
mi için faydalı olduğu ve tarım satış koo-
peratiflerlimin bu mübaya fiyatı ile pi
yasaya girmesinin pazara istikrar kazan
dırdığı ve çiftçiler için güvence oluştur
duğu bur gerçektir. 

Tarım satış kooperatifleri ve birilikleri, 
üreticilerim ürünlerinli daha iyi şartlarda 
değerlendirmek amacıyla, ortak ve ortak 
olmayan üreticilerden ürün mubayaasında 
bulunur ve bu ürünleri işleyerek daha 
iyi fiyatlarla pazarlayarak, üreticiye aza
mî kazanç sağlamaya çalışmaktadırlar. 

Türkiye'de, 'bugün tarım kesimine hiz
met götüren 21 birliğin toplam koopera
tif sayısı 424'e, ortak üretici sayısı ise 
612 786'ya ulaşmıştır. Pek tabiî ki, birlik
lerin tarım kesimine yaptığı hizmetler, sa
dece ortaklara değil, bölgesel olarak ürün
le iştigal ©den' tüm üreticilere yöneliktir. 

Tarım satış kooperatifleri ve birlik
leri, ürünleri üreticilerden satımaknakta ve 
bu ürünleri işleyip değerlendirerek, kat
ma değeri daha fazla nihaî mamul halim
de pazarlayarak, üretici ortaklarına en 
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fazla ve en adil kazancı garanti etmeye 
çalışmaktadırlar. Bu şekilde çalışma su-, 
retiyle, kooperatif ve birlikler çiftçinin 
güveminıi kazanmış ve çiftçinin, koopera
tifleri ana pazar kanalları olarak kabuıl 
etmeleri sağlanmıştır. 

Birilikler, mubayaa ettikleri ürünleri 
muhafaza etmekte, depolamakta ve işle
yerek nihaî mamul haline getirmektedir
ler. Katma değeri yüksek ve işlenmiş ma
mullerin iç ve dış piyasayıa pazarlanma-
sı sonucunda, gerek kooperatifler ve ge
rekse üreticiler için en fazla gelir sağla
ma çareleri aranmaktadır, 

Son yedi dönem itibariyle, tarım satış 
kooperatifleri biriliklerinim ürün alım de
ğerleri ile dç ve dış satış değerlerine bir 
göz atacak olursak; 

1980-1981 döneminde 'birliklerin ürün 
alım değerleri ile bunların işlenerek iç 
ve dış piyasaya satışları sonunda elde 
edilen gelirler, hemen hemen aynı sevi
yede bulunmakta idi. 1981-1982 döne
minden başlayarak aradaki fark, satış ge
lirleri toplamı lehine olmak üzere sürekli 
olarak artmış ve 1986-1987 döneminde 
223,8 milyar liralık bir ürün alım değe
rime karşılık, yüzde yüzden fazla bir ar
tışla 482,5 milyar liralık bir satış değerli 
elde edilmiştir. 

Bu da göstermektedir ki, tarım satış 
kooperatifleri ve birlikleri son dönemler
de daha rantabl çalışmaya, kaliteli ürün 
elde ederek bunları iç ve dış pazarlarda 
daha fazla fiyatla satmaya başlamışlar
dır. 

Türk çiftçisinin ürünlerinin, en fazla 
değerle pazarianarafc satılmasıyla elde 
olunan net kârlar tekrar üretici ortakla
ra kâr payı olarak dağıtılmakta ve üıre-
ticikriımizin sürekli gelişen Türkiye eko
nomisi içerisinde en adil payı alması sağ
lanmış olmaktadır. 
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Tarım satış kooperatifleri' birliklerinin 
Türk çiftçisine sağladığı bu yararlardan 
sonra, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ya
pı kooperatifilerine ilişkin çalışmalarına da 
değinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, yapı kooperatifleri son 
yıllarda hızla çoğalmış ve sayıları 40 bi
ne yaklaşmıştır. Yapı kooperatiflerine 
olan bu hızlı yönelişin pek çok sorunu 
da beraberinde getirdiğini açıkça itiraf 
etmek gerekmektedir. 

Kooperatifler Kanunu ve bakanlığın 
kuruluş kanunuyla verilen görevleri Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığımızın -merkez 
ve taşra teşkilatı başarıyla yerine getir
mekte ve sınırlı personeliyle, kooperatif
lerin kuruluş işlemlerini yürütmekte, ge
nel kurullarımı takip etmekte ve 'denetim
lerini sağlamaktadır. 

Ba'kanlığın görev alanına giren diğer 
'kooperatifler hesaba katılmaksızın yapı 
kooperatiflerinin ulaştığı sayı gözönüne 
alındığında, sadece bu görevlerin yürütül
mesindeki zorluk takdir edilecektir. Sana
yi ve Ticaret Bakanlığınca bu idarî gö
revlerin dışında da çalışmalar yürütül
mektedir. 

ÖncelMe 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanununun, kooperatiflerin, özellikle de 
yapı 'kooperatiflerinin sorunlarına çözüm 
getirmekte yetersiz kalması nedeniyle, 'bu 
bakanlıkça Kooperatifler Kanunu deği
şikliği tasarısı hazırlandığı, ayrıca yapı 
kooperatiflerince kullanılan tip ana söz
leşmenin ihtiyaca uygun hale getirilmesi 
için de çalışmalar yapıldığı memnuniyet
le öğrenilmiştir. 

Yine .binlerce kooperatifin normal 
dosyalama sistemleriyle takibinin güçlüğü 
gözönüne alınarak, kooperatiflerin bilgi
sayar yardımıyla takibi için gerekli çalış
malar da başlatılmıştır. 
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Yapı kooperatiflerinin sorunları sık sık 
gazetelere yansımakta koöperafoifflerin ye
teri kadar denetlenmemesi nedeniyle ba
kanlık suçlanmakta ve bu arada yapı 
kooperatiflerinin sayıca çokluğu ve ba
ğımsız kuruluşlar olduğu gözden kaçma
maktadır. 

Bakanlık, yapı kooperatifleri konusun
da eleştirilirken, başka hiçbir kuruluşun 
bu kadar fazla sayıda birimi denetlemek
le görevli olmadığı, ayrıca çabuk ve et
kili denetimin, kooperatif ortaklarının de
netimi olduğu hususları da unutuîmama-
üitd'ır. 

Kamu denetiminin zarurî olduğu, an
cak bunun yeterli olmadığı, kooperatif
lerde ortak denetimin de mutlaka yerleş
mesi gerektiği kanaatindeyiz. Ortak de
netimin sağlanması için dte vatandaşların 
kooperatifçilik konusunda eğitilmesi ve 
ortakların yetkilerinin artırılması gerek-
mektedir, 

Bunun teminine yönelik olarak, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan 
kanun tasarısında elverişli düzenlemelere 
yer verildiğini, ayrıca seminer ve yayın 
çalışmaları planlandığını memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konuda ka
mu ve özel tüm ilgili kuruluşlara görev 
düştüğü kanaatindeyiz. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı 
tarım satış kooperatifleri ve (birlikleri ile 
yine aynı bakanlığın yapı kooperatifleri
ne ilişkin çalışmalarım izah ettikten son
ra, ülkemiz kaliteli şarap üretiminde iisim 
yapmış olan Nevşehir Taskobiriik'ten de 
biraz Söz etmek istiyorum. 

Nevşehir'de 1958 yılında kurulmuş 
olan Taskobirlik, 9 kooperatifti yaklaşık 
beş bin ortağı ve onların ailelerine hiz
met götürmektedir. Son üç yıl itibariyle 
Tasdbirlik'in ürün mubayaası ve ödenen 
ürün bedelleri şu şekildedir : 
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1985 yılı, 5 699 ton, ödenen miktar 
890 milyon. 1986 yılında 2 301 ton, öde
nen miktar 119 milyon. 1987 yılında. 8 090 
ton, ödenen miktar 2 656 milyondur. 

tSon 13 yıllık ortalamayı dikkate ala
cak olur saik, birlik üreticilerinden yılda or
talama 8 841 ton çekirdekli kuru ve yaş 
üzüm mubayaa etmektedir. Birlik, üreti
cilerden satın aldığı bu ürünleri tesislerin
de işlemekte ive şarap haline getirerek, 
yurt içi ve yurt dışı piyasalara pazarla
maktadır. 

'Bugün Taskobirlik şarapları yurt için
de ve yurt dışında birçok yarışmalarda 
Ibirincliık ödülleri ve altın madalya ka
zanmıştır. 'Bu nedenle Taskobirlik, üzüm 
ve şarap konusunda ekonomimize ken
di ölçüsünde katkıda bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bağla
madan önce, bu kürsüde, Nevşehir'e hiçbir 
yatırım yapılmadığı iddiasında bulunul
muştur. Nevşehir'e 1984 yılından 1987 yılı 
sonuna kadar 80-100 miilyar liralık yatı
rım yapılmıştır. Herhalde bunları gözleri 
görmektedir, kulakları 'duymamaktadır. 
(ANAP sıralarından «"Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Sayın milletvekilleri, bu konuşma
lar aynı Nevşehir'de de devam etmiştir; 
Nevşehir'e girerken, sahilde, solda GÖ-
re'den Kızılırmak'a devam eden bir köp
rü var; turistler oraya gelirler, burunları
nı tıkarlar, kokudan geçemezler, otelde 
yatan hemşerilerini çağırırlar ve resim çe
kerler ve turistik yönden dünyaca tanın
mış Nevşehir'in çirkin reklamını yapar
lar. işte, Anavatan Partisi İktidarı döne
minde bu köprü, 3 metro genişliğinde, 3 
metre yüksekliğinde kapatılmıştır, böylece 
bu sıkıntıdan kuıTtulunmuştur. Halen de, 
yolun sağ kısmından hastaneyi takiben, 
kapatılmasına devam edilecektir. 
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Sayın hemşerilerim, bu «Sahile giriş
te» diye tekrar etmemin nedeni var; bu 
köprünün girişinde hemen 'kapalı spor 
salonu yapılmaktadır, 'bitişiğinde 'kız mes
lek lisesi yapılmaktadır, yolun solunda 
PTT binası yapılmaktadır. Bu bina hızla 
yapılmaktadır, yeraltı kabloları tamamen 
döşenmiştir; bu bina, santralı ve diğer 
edavatıyla 'birlikte dokuz on milyar liraya 
mal olmuştur. Herhalde bu harcanan mil
yarlar '.bunları rahatsız etmektedir. Onun 
'bitişiğinde Bağ-Kur hizmet binası devam 
etmektedir. Konuşma alanının hemen te
pesinde, Sosyal Sigortalar Hastanesinin 
inşaatı hızla devam etmektedir, kaba in
şaatı tamamilanmıştır, sıvası devam et
mektedir. Bitişiğinde de hizmet binası 
ihalesi yapılmıştır ve hızla devam etmek
tedir. Bugünün şartlarına göre, içine 
konacak en modern cihazlarla birlikte, 
(Sosyal Sigortalar Hastanesinin maliyeti ' 
10 milyar liradır. 

Sayın hemşerilerim, bu da yetmiyor... 

BAŞKAN — Sayın Babaoğlu... Sayın 
Babaoğlu.... 

ALİ BABAOĞİLU (Devamla) — Bu 
da yetmiyor; Nevşehir'e girişte, kapalı 
spor salonunun ilerisinde; adliye binası, 
emniyet sarayı, vilayet konağı, dokuz blok 
halinde hızla büyümüştür. Kaba inşaatı 
tamamilanmıştır, sıvası bitirilmek üzere
dir, 1989 yılı içerisinde hizmete açılacak
tır. Bunu da mı inkâr ediyorsunuz?. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) Bu adliye binasını, 1985 yılı içe
risinde... 

BAŞKAN — Sayın Babaoğlu... 

ALİ BABAOĞLU (Devamla) — ... 
Devlet Planlama Teşkilatından çıkarttık, 
Bayındırlık ve 'İskân Bakanlığı ihalesini 
yapmamıştı, tekrar Devlet Planlamaya 
yazdırdık. Planlamadan çıkarttık; yani 
1985 yılında Devlet Planlamadan iki de

fa çıkarttığımız adliye binası, vilayet ko
nağı, emniyet sarayına 1986 yılında 1 mil
yar 100 milyon ödeme yapılmıştır. Nasıl 
Allah'tan korkmadan inkâr ediyorsunuz? 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Babaoğlu... 
ALt 'BABAOĞLU (Devamla) — Ke

za, aynı şekilde, işte bu yatırım 1989 yı
lı içerisinde aziz Nevşehirlilerin hizmetine 
girecektir. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Babaoğlu, topar
layınız efendim. 

ALİ BABAOĞLU (Devamla) — To
parlıyorum efendim., 

BAŞKAN — Vaktiniz kalmadı efen
dimi. 

AUt BABAOĞİLU (Devamla) — Ti
caret lisesinin yapımı için Göre üzerindeki 
yolun istimlaki girişimlerinde bulunul
muştur, para bulamamışlardır, istimlaki 
yapılmamıştır; Anavatan Partisi İktidarı 
döneminde istimlak bedeli ödenmiştir, o 
yol bugün Nevşehirlilerin, dünyanın hiz
metine açılmıştır, yol vermektedir, geçit 
vermektedir. Bunlar, herhalde geçerken 
«gözlerini kapatıyorlar. Buna bağlı olarak. 

BAŞKAN — 'Sayın Babaoğlu, rica 
ederim... Şimdi, Sanayii ve Ticaret Bakan
lığının Bütçesi üzerinde konuşuyoruz. 

AUİ BABAOĞLU (Devamla) — Ta
mam; ama, bunların da yapılmadığını id
dia ediyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen, toparlayalım 
efendim. 

ALİ BABAOĞLU (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

Buna bağlı olarak, Mezarlıktan ko
mando taburuna kadar çevre yolunun da 
istimlaki yapılarak, 900 milyon lira ödeme 
yapılmıştır, yakın zamanda, o da aziz 
Nevşehirlilerin, Türk Milletinin hizmeti
ne girecektir. Bu da yetmiyor, Kaymaklı 
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Kasabasına 3 milyar lira kredi alınarak, 
otel yapılmıştır, 5 yıllığı 2 milyar 150 
milyon liraya kiraya verilmiştir; müsteoiri 
de, beynelmilel turizmci Saffet Yata
ğan'dır. Bu söylediklerime inanmıyorsa
nız, 'komisyon kuralım, buraları hep ge
zelim, yerinde görelim, eğer şu konuştu
ğumun ufak bir yanlışı varsa, asılsız ise, 
yerinde gösteremediğim takdirde, millet
vekilliğinden istifa ederim; bunun aksini 
iddia edenler de, acaba istifa etmeyi dü
şünebilirler mi? 

BASRA'N — Sayın Babaoğlu, bunları 
sanayi yatırımı olarak mı izah etmek.is
tiyorsunuz? 

Toparlayınız, rica ediyorum. 
ALİ BABAOĞLU (Devamla) — Sa

yın hemşerilerim, yıllar yılı su görmeyen 
köylerimize, şebekeli sular getirdim; Bo
ğazköy, Kızılan, Icik, Topaç, Karacaö-
ren, Kurugöl... Bunları da mı görmediniz , 
de, bir yere haciz geldi diye, burada lafını 
yapıyorsunuz?. Şebekeli su, şebekeli... 30 
yılda damla su görmeyen köyler bunlar. 

'BAŞKAN — Sayın Babaoğlu, son 
'kısmını okuyunuz efendim. 

ALİ BABAOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum (Sayın Başkan. 

ERTfiKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Sayın Başkan, TRTtye bir haber gönder-
sek de, gelip çekim yapsa. 

MU. BABAOĞLU (Devamla) — Ben 
isim vermiyorum, sayın milletvekillerine 
hitaben konuşuyorum; (bu arada, getiril
miş hizmetleri dile getiriyorum, izin verin, 
Ibir gün sabah saat 08.00'den, gece 24.00'e 
kadar, Nevşehir'e getirilmiş hizmetleri di
le getireceğim. Bu da, Anavatan Partisi
nin ve İktidarının mahsulüdür. (ANAP 
sıralarından alkışlar. DYP sıralarından al
kışlar (!) 

BAŞKAN — Sayın Babaoğlu, selam 
kısmına geçin., 
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ALİ BABAOĞLU (Devamla) — Söz
lerimi bitirirken, Türk tarımına ve koo
peratif sektörüne sağladığı faydalardan, 
ayrıca, gayreti] ve basiretli çalışmaların
dan dolayı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
teşekkür eder, bütçemizin Bakanlığımıza 
ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni 'ederim, 

Sayın milletvekilleri, sizleri saygıyla 
selamlıyorum:. (ANAP sıralarından alkış
lar, «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Babaoğlu., 

ANAP Grubu adına Sayın Ali Top-
çuoğlu; buyurun. (Alkışlar) 

(Sayın Topçuoğlu, süreniz 28 dakika 
kalmıştır. 

ANAP GRUBU ADINA ALÎ TOP
ÇUOĞLU (Kafaramanimaraş) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Sanayii ve 
Ticaret Balkanhğmızm 1988 Malî Yılı 
Bütçesi münaısebetiıyle Anavatan Partisi 
Grubunum . /görüşlerini arz etömek üzere 
«öz alıp, •huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. Bu münasebetle, hepiniızli saygıyla 
selamlarım. (ANAP sıralarımdan alkışlar) 

ISaıyın milletvekilleri. Sanayi ve Tica
ret Bakanlığıimız, 2 Mayıs 1920 tarihin
de Miisat Bakanlığı olarak kurulmuş, 
muhtelif tarihilerde 12 defa isim değiştir
dikten sonra, 8 Ocak 1985 tarihlinde 3143 
isayılı Kamunla yenliden teşkil edilerek, 
Igöretv ve yetkileri tespit .edilmişte". 

©una göre, blirinci görevi : Ülkenin 
sanayi poMtükaisımı, .günün şartlarıma ve 
teknolojik gelişmelere göre tespit etmek, 
kalkınma plan ve programlarında yer 
alan ilke ve hedefler doğrultusunda, sa-
mayinlin dengeli ve süratli şekilde gelu'ş-
mesimi 'sağlamak ve teşvik etmektir. İkin
ci görevli ilse : Kalkınma plan ve prog
ramlan doğruDtusunda, iç ticaret hizmet-
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lerine ilişkin ana hedef ve politikaların 
Ibelirlenımesline yardımcı ollmak, bu po
litikalar doğrultusunda faaliyetlerin dü
zenlenmesi, uygulanması ve geliştirilme-
isini sağlamaktır. 

iBeşindi Beş Yıllık Kalkınma Planının 
dördüncü dilimi olan 1988 yılı progra
mının temel amacı, istikrar içlinde büyü
me ve üreltiım faktörlerinin en üst sevi
yede kullanımının sağlanmasıdır. Ekono-
tmiriin işleyişinin ekonomik kurallar içiri
rde tanznım edilmesi ve gayri safi mıillî 
hâsılanın yüzde 5 oranında arıtması he
def alınmıştır. Hükümet Programında 
da belirtildiği üzere, sanayileşıme politi
kamızın hedefi, modern, gelişmiş ülke
lerin sanayileşme sav/iyesine ulaşmaktır. 

Gayemiz, demokratik: hukuk devleti 
içerlisinde, hürriyetlerimizden fedakârlık 
yapmadan, hür ve demokratik rejimde, 
insanlımızın rafalh seviyesini artırmak, 
onları dalha yükselk bir düzeyde satın 
ataa güdüne ulaştırmaktır. 

Nüfusumuz 52 milyondur. Nüfusu
muza, yüzde 2'nin üzerinde bir artış he
sabı ile her yıl 1 milyon veya biraz faz
la yeni insan katimakta olduğu dikkate 
alındığında, kıit olan imkânlarımızı en 
müsmir şekilde kullanmak titizliğini gös
termeliyiz. 

İ1985 yılında yüzde 5,1 olan gayri sa
fi millî hâısnla büyüme hızı, 1986^ yüz
de 8, 1987*de yüzde 7,4 seviyesinde ger-
çekleşımişltir. Anavatan İktidarı, Plan 
hedefi olan yüzde 5 büyümenin devamlı 
üstünde kalarak, Türkiye'yi en yüksek 
'büyütme hızına çıkarma şerefine ulaş
mıştır. . 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de refa
hın artması için büyüme mecburidir. Ta
rım ürünleri satarak büyüme mümkün 
değildir. Çünkü, dünya çarklarının ta
rım ülkelerli aleyhfine, buna karşılık sa

nayi ülkeleri lehine çalıştığını bilmek 
ımedburilyetindeyiız. Çalışmalarımızın ama
cı, TürkiyeVi ezilmeyen sanayi ülkeleri 
arasına sokmaktır. 

Sanayi, atıl kalmış tasarruf ve serma
yeyi harekete geçireniş geniş istfihdaım 
limkânlıarı meydana getiren önemli bir 
refah vasıtasıdır. Sanayide hedefimiz, 
dünya piyasasında rekabet edebilen bir 
sanayi kurarak, gelişmiş ülkelerin sana
yileşme seviyesine erişmek, hatta daha 
ileri gütmektir. 

(Elk'onömiımlizin 1980'den sonraki dö
nem içinde, ekonomik istikrar programı
nın kararlı ve başarılı bir şekilde uygu
lanması ile .sanayi kesim'indeki durgun
luk harekete geçirilmiş ve sanayileşme 
yolunda ciddî adımlar atılmışltır. 

Son birkaç yılda sanayi sektörünün 
gelişme hızı yüzde 8,5 civarında gerçek-
leşımiışltir. Sanayi alanındaki gelşimeleri-
rriizi dış ticaretimizin yapısında rahatça 
görmek mümkündür. 

İthalatın, ihracat gelirlerinden karşı
lanma nispetti 1980 yılında yüzde 36,8 
iken, 1986'da yüzde 67*1 ve 1987 yılında 
ise yüzde 5 civarında artarak, yüzde 72' 
ler seviyesine ulaşmıştır. 

Sanayi mamullerimizin genel ihracat 
içindeki artıklarında da çok olumlu ge-v 

üşmeler meydana gelmiştir. 1980 yılında 
sanayi mamullerinin genel ihracat için
deki payı yüzde 3*6 iken, 1987 yılında 
yüzde 79,1 'e ulaşmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O ra
kamların hepsi yanlış. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Davamla) — 
Öğreniniz efendim. 

Ithraç edilen sanayi ürünlerimizin çe-
şjidi üç binin üzerine çıkmış bulunmak
tadır. Ayrıca, ihracatımızın yapıldığı ül
ke gruplarımda da önemli gelişmeler ol
muştur. Genel ihracat içinde OEOD ül-
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kelerinin, payı 1983 yılında yüzde 48,2 
(ilken, 1987 yılında yüzde 63 seviyesine 
yükselmiştir; .bunun içinde AET ülkele
rinin payı da yüzde 48'lere erişımliiş'tür. 

Sayın miletlvelkilleri, Hükümet Prog
ramı doğrultusunda ülkeımiizide sermaye 
Ibirilkfmimin artmasını sağlayan sermaye 
şirketlerinin kurulmasındaki güçlükler 
İdarî düzenleme ile aızalıtılfmış ve bürok
ratik engeller önemli ölçüde giderilimiştir. 

IDu cümleden olarak, iiımlilted şiir'ketler-
de 'kuruluş izni verme yetik isinin İstanbul 
ve İzmir il müdürlüklerine tanıtılması, 
ana sözleşme tadil işlemlerinin basitleş-
itirilmesii ,gilbi hizmetleri sayabiliriz. 

alınan tedlbirler, gelişen sanayi ve 
(ticaret sonunda, 1983 yılında 24 421 olan 
anonim şirket sayısı, 1987 yılı sonunda 
39 252Ve ve 1983 yılında 21 826 olan 
liımited şirketi sayısı da 1987 yılında 
46 25121ye ulaşmıştır. 

KİAMER GİENÇ (Tunceli) — Bun
lardan kaçı iflas dtmiş, kaçı piyasadan 
isıilinımüış; biraz da omlardan bahisedin. 

ALÎ TOPÇUOÖLU (Devamla) — 
Silinen ısayıisı çok az, tam rakamı aklım
da değil; ama her halde 100 civarında
dır. 

Ayrıca, oda ve borsalarımızın daha 
düzenli bir hale getirilmesi açısından, 
5590 sayılı Kanunla, reform nitelikli ta
dilatla oda ve borsa konseyleri kurul-
ımuişitur. 507 .sayılı Esnaf ve Küçük Sa
natkârlar Kanununun değiştirilmesiyle, 
Iher il merkezinde esnaf, ve sanatkârlar 
sicilleri kurulmuş, ösnalf ve tacir ayrımı 
isağlanmıış, yurt çapında fuarlar düzen-
lemmişUir. 

•ISaiyın milletvekilleri, 1985 - 1987 yıl-' 
Harında hızlı büyüme, iç ve dış talep 
kaynaklı hale gelmiştir. İhracatımız de
vamlı arttış göstermiş, 1987 yılında, 1986 
yılına göre yüzde 3'6,7 oranında artarak, 

10 milyar 190 milyon dfolar seciyesine 
erişmliştıir. Bu mülspet gelişmenin, son 
dört yılla sınırlı kalmayıp, artarak de
vamlı olması, Anayatan Partisinin temel 
hedefidir. 

'Yatınım maddelerinin tamamının yurt 
içinden temini imkânının olmaması, yurt 
dışından jşdtlirıme mecburiyetti, kalkınma
mızı temin edecek en önemli kaynak 
olarak yabancı paraları, yani döıviz iıhtli-
yaeıimızı ortaya çıkarmaktadır. 

İÜhraoatımızı millî problem kabul edip, 
dünya pazarlarında yer tultaibiHmemiz için, 
İhracata dönük sanayiye önem vermek, 
malmul ihracına imkân verecek sanayi
nin kurulımalsını desteklemekle olur. Ay
rıca, kalite ve standardı korumaya önem 
vermekle, seri ve sürekli üretim sağla
makla, pazarlama, ulaşım ve amlbalajla
maya öncelik vermekle ve özellikle ih
tisasa değer veren, lisan bilen uzmanlara 
ısalhip ihracatçı .serimaye şirketlerini des
teklemek suretiyle olur. 

Sayın mlülletivök illeri, milletlerarası 
kai'kınıma yarışında geri kalmak istemi
yorsak, gellişm'iiş ülkeler seviyesline ulaş-
ımalk işitiyorsak, yenli kalkınmış ülke ol
mak istiyomak, yüksek değerlerde üret
ken yatırımlar yapmak istiyorsak; yani 
Türkiye'yi mamur ve müreffeh yapmak 
lilstiyorsalk, ihracat gelirlerinin artırılması 
Igereklmektedlir, yalbancı sermaye gerek
mektedir, yalbancı para gerekmektedir, 
ıdövilz gerekmektedir arkadaşlarım. Bu 
bakımdan, Hükümeltimizin ihracat sefer
berliğine devam etmesini istiyoruz. 

İSayın arkaldaşlarıım, mazide büyük 
olan milletler, halde küçük olsalar da, 
istikbalde mutlaka büyük olacaklardır. 
(Son 22 asırlık tarihlimizde milletlini 20 
asır cihan şumül devlet haline getirebi
len Türk Milleti, önümüzdeki yıllarda 
da beş kıtada; sanayiciisiyle, mülteşebbi-
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siyle, mülfceaJhlhMllk firmaları ile kendisinü: 
kalbul "öttirecek ve dış ticarette millî ge
lirimizi artıracak gelişimeleri yapacak 
güçte olacağız. 

Biz;, Hükümetimizin ihracat seferber
liğinin davam etmesini istiyoruz; Islattı 
alemiyle olan ticarî ilıiişÜcilerin de artma-
'sını istiyoruz, Avrupa Topluluğuyla dan 
ilişkilerimizin de artmasını işitiyoruz. 

İDeğerli niilletvdkıilleri, uygulanan eko
nomik politikaların Avrupa Topluluğu 
ile entegrasyonu kolaylaştırıcı nitelikte 
olduğu dikkate alındığında, 4 Nisan 
1987 tarihinde Avrupa Topluluğuna tam 
üyelik başvunuisunu müspet karşılıyoruz. 
Dünya piyasaları ile rekabet edebilme
miz, Avrupa Topluluğuyla entegre ola
bilmemiz için bir hususu asla gözden ka
çınmamamız lazımdır. O da, teknolojide 
görülen alkil alttıaz gelişmedir. Nitekim, 
teknoloji son on yılda, geçmişin yüz yılı
na bddel gelişme göstermiştir. Bu hususu 
da gözden uzak tutmayan bakanlığımız, 
Sanayinin bugünü ve 2000 yılında ulaşıl
ması öngörülen hedefleri tespit için ilk de
fa 1-4 Eylül 1987 tarihleri arasın Sanayi 
iştirasının toplanmasını sağlamıştır. Söz 
konusu şûra çalışmalarında, elektronik 
sanayii, demıir-çelilk ve demir dışı metal
ler (Sanayii, otomotiv sanayii, kimya sa
nayii, yatırım malları sanayii, küçük sa
nayi, gıda sanayii, tekstil sanayii olmak 
üzere sekiz ana sanayi sektörü incelen
miştir. Çahışmalarida; bakanlıklar, kamu 
kuruluşları, sanayi odaları, meslek der
nekleri, bilim kuruluşları, üniversiteler ve 
ısanayicilerin katılmalarıyla sekiz ara sa
nayi sektöründe .sekiz ana komisyon ve 
49 alt komisyon oluşturulmuş ve yakla
şık iki yıl devam eden çalışmalar so
nunda komisyon raporları hazırlanmış
tır. 

ISayın Barbakanımız Turgut Özal'ın 
açış konuşmasıyla 1 Eylül 1987 tarihin
de ,MTA salonlarında başlatılan Birinci 
Sanayi Şûrasında sekiz oturum düzen
lenmiş, bu oturumlarda komisyon rapor
ları incelenmiştir. Panelistler tarafından 
46 bildiri şûraya sunulmuş, ara konuşma
cıların konuşmaları, soruları ve katkıla
rıyla dört gün devam eden şûra çalış
maları hitamında, şûra sonuç raporları 
ortaya çıkarılmıştır. Şûra sonuç rapor
larında yer alan görüş ve öneriler, alın
ması gerekli tedbirler bakanlıkça der
lenmiş ve kamu, üniversite ve araştırma 
kurumlarıyla ilgili sektör temsilcilerinin 
.tetkikine sunulmuştur. 

ıSayın Başkan, sayın millevdkilleri; 
Bakanlıkça Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolunun ve önceliklli bölgelerin kalkın-
dırılimaları amacına yönelik olarak Do
ğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Kara
deniz bölgelerini kapsayan toplam 41 il
de sanayi potansiyeli tespit çalışmaları 
yapılmıştır. Bu arada, muhtelif sebepler
le yarım kalmış yatırımlar da incelene
rek, belirlenen 109 firmayla ilgili çalış
ma, bir doküman olarak hazırlanmıştır. 
Ayrıca, 1984 yılından itibaren kalkınma
da öncelikli yörelerde yapılacak sınaî 
yatırımlar için ücretsiz fizilbillte etütleri 
de hazırlanmaktadır. Bakanlığın ilgili 
kuruluşlarından olup halka açık şirket
ler, işçi şirketleriyle çok ortaklı şirketlere 
kredi ve finnasman desteği sağlamakta 
görevli flDElSÎYAB) Devlet Sanayi ve 
İşçi Yatırım Bankasının kredi ve taah
hütlerinin önemli bir oranı söz konusu 
Ibölgelere yöneltil'mişitir. 

(Kalkınmada öncelikli yörelerden DE-
SÎYAB'a 1984 yılında 19, 1985 yılında 
35, 1986 yılında 17 ve 1987 yılının 11 
linçi ayında 13 finansman talebiyle baş
vuru olmuştur. Bu kapsamda gerçekleş-
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fcirilen yatırımların en önemli iki örneği, 
Hakkâr'üde 'kurulan. HİiSAŞ'la Ağrı'da 
Ikurulan DOMSAMTAŞ/tır. 

Ayrıca, Van-Erc'ş Şeker Fabrikası 
yatırım programına M inmiş, Kars ye 
Hakkâri Yüksekova Şeker falbrilkaları 
projeleri de etüt ve proje işleri kapsa
mına dalhlil edilmiştir. 

Konuşmamın ıbu bölümünde de tü
keticinin (korunmasıyla ilgili çalışmalara 
değinmek istiyorum. 

öncelikle tüketicinin korunmafsıyla 
ilıgili hükümler ilhtliiva eden 58 kanun, 
5 tüzük, 10 kararname, 7 yönetmelik ve 
10 tebliğ sistematik olarak düzenlenmiş 
ve «Tüketicinin Kiorunımaısıyla ilgili 
Mevzuat» isimli bür yayın haline getiri-
lerek ilgililerin istifadelerine sunullmuş-
tur. 

!Bu arada, halen yürürlükte bulunan 
mevzuat çerçevesinde ölçü ve tartı alet
lerin Ln muayene ve kontrolleri kesif şe
kilde davam etmektedir. Mtekim, 1987 
yılında Ölçü ve Ayar Teşkilatı tarafın
dan ani ve yıllık olmak üzere yaklaşık 
2,5 milyon adet ölçü ve tartı aleti mua
yene ve kontrol ediılmiştir. Yine, bakan
lığın Ölçü ve Ayar Teşkilatı, yü'k ve eş
ya taşınmasında motorlu taşıt araçların-
ıda kullanılan naklimetrelerin kontrolüy
le de görevlendlrilmlşltir. 

Bu arada, tükeltlieinin korunması için 
garanti belgesi ve uygulamasını tüm ima
lat sanayiine yayma çalışmalarımızla 
balkım onarım mecburiyetleri getirilmiş
tir. Servis standartlığına gidilmesine ça-
lıişıtmalkltadır. .Servis hizmetlerli titizlikle 
talkilp edilmektedir. 

Diğer taraftan, tüketicilerin hak ve 
ımenfaatiarının korunması ve kamu dü
zeninin sağlanması amaçlarıyla talksiler-
Ide taksimetre uygulaması titizlikle takip 
olunmuş ve bu amaçla 1987 yılında yak

laşık 4 blin adet yeni taksimetre takılmış, 
ayrıca talksimetre kontrol ve muayene
lerine devam olunmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ıktonuışjmaımın bu son bölümünde, bafcan-
1 lığımıza bağlı kuruluşlardan bazılarının 
faal'iyetleriiyle ilgiili özet bilgiler arz et
mek işitiyorum. 

ıMakine ve Kimya Endüstrliisi Kuru
mu : 

IBil indiği üzere, ülkemizde savunma 
sanayiinıin en büyük kuruluşudur. Ordu
muzun kıonvansiyionel silah ve mühim-
rnait ihtiyaçlarına en iyi bür şekilde ce
vap verim ektedir. 

Bu kurum, özellikle son dört beş 
yıl içinde yoğunlaşan yatınım faaliyetleri 
ile iljg'lli savunma sanayiine dönük 11 
projeyi; gsrçekleştirerek, büyük bir atı
lım yapmıştır. Bu 11 proje içinde yer 
alan modern top tesislerinde, çok yük
sek kalitede namlu üretimlerine devam 
olunmaktadır. Keza, Çankırı'da kurulan 
uçaksavar top fabrikasının ilk ürünleri
nin atış denemeleri muvaffakiyetle so
nuçlanmıştır. Yıl sonuna kadar 50 adet 
Idaiha modern uçaksavar opları üretile-
csklJir. 

Kurumumuz, gerek Avrupa konsor
siyumunda yer alan roketleri, gerekse 
ıSilalhlı Kuvvetlerimiz için mülbren ihti
yaç haline gelen çiok namlulu topçu ro
ketlerinin üretimi ile yatırım çalışmala
rını sürdürmekte; yedi ve yabancı pıart-
nerlerle ortaklıklar tesis etmektedlir. Tür
kiye'min roket merkezi haline gelecek 
olan rokdüsan anonitm şlrketin'in kurulu
şu ile il)gili tüm çalışmalar bitirilmiş ve 
tesdil noktasına getirilmiştir. Keza, çok 
namlulu topçu roketleri üretim şirketi-
nlin kurulmasına ilişkin anlaşmalar im
za safhasına kadar ulaşmışftır. 
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iBaraj, yol, tlünel boru batları gibi te
mel yatırımların gittikçe artan ihtiyaçla
rına cevap vermek üzere uygulanan di
namit projesi üretime geçmiş ve yıllık 
üretlim 6 bin tondan 10 bin tona yüksel
miştir. Bu projeden ayrı olarak, şantii-
yelerde üretim yapılarak, mahallinde kul
lanılacak olan akışkan dinamiti imal 
ötmek üzere, kurumumuzun önderliğin-
ide yerli ve yabancı ortakların iştirakiyle 
kurulan Mtnomak Şirketi de faaliyetine 

' başlamıştır. 
Kurumumuz, bugüne kadar olduğu 

ıgübi, bundan böyle de yurt savunması
na ve ülkemiz kalkınmasına olan hiz
metlerini gittikçe artan bir etkinlikle 
ısüridürecekıtir. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
(Şirketi : 

(Yurt içi şeker tüketiminin artışına 
paralel olarak pancar ekimi de artırıl
maktadır. Şeker pancarı ekim alanı 1985 
yılında 3:22 449 hektar iken, 1986 da yüz
de 8,3 oranında artarak 349 177 hektara 
yükiselmiişltir. Tatminkâr bir fiyat veril
mesi, avans ve kelsin bedel ödemeleri
nin yeterli miktarda ve zamanında ya
pılması, sunî gülbre dağıtımının artırıl
ması sayesinde, şeker pancarı ekimi, 
1987 yılında 391 600 hektarla şeker sa-
sanayii tarihinde rekor seviyeye erişmiştir. 

İBedeli ödenen pancar miktarı 1985' 
ite 9 milyon 830 bin ton iken, bir önceki 
yıla göre 198i6 yılında yüzde 8,5 ora
nında artarak 10 milyon 662 bin tona 
ve 1987 yılında da yüzde 19,3 oranın
da artarak 12 milyon 717 bin tona yük
selmiş bulunmaktadır. 

Şeker pancarı taiban fiyaltları, 1985 
yılında 12,50 lira, 1986 yılında 16 lira 
ve 1987 yılında 20,5 lira olarak tespit 
edİUmşiltıir. Şeker nispeti, prilm ve taz
minatlar ile birlikte ortalama fiyatlar 
artmıştır. Bir öncekli yıla göre talban fi

yattaki artış oranı, 198'6'da yüzde 28 ve 
1987\le yüzde 28,1 olarak gerçekleşmiş
tir. 1988 yılında ise taiban fiyatı yüzde 
75j6 oranında artırılarak 36 liraya yük
selmiş bulunmakadır. Ayrıca, prim ve 
tazminat miktarları da önemli ölçüde 
artırılmıştır. 

Burada sayın bakana, seçim bölgem 
olan Kahramanmaraş ve Elbistan Afşin 
Ovasında ekilen pancara da primini ver
mek sureltiyle, diğer bölgelerle olan fark
lılığı giderdiği için, pancar çifçiımizin 
hakkını teslim ettiği için özellikle teşek
kür etmek isterim. 

ödenen şeker pancarı bedelleri top
lamı 1985 yılında 137 milyar Türk Li
rası iken, pancar üretimi ve fiyat artış-
ılarına paralel olarak 1986 yılında 182 
milyar ve 1987 yılında 290 milyar Türk 
Lirasına yükselmiş bulunmaktadır. Bu 
yükselen pancar bedellerinin tamamının 
bundan birkaç gün önce ödendiğini rad
yolardan, televizyonlardan öğrendik. Bu 
münaselbetle bu güzel hareketinden do
layı Sayın Balkanımıza ayrıca teşekkür 
ederiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

/KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Pancar 
paraları ödenmedi ki... Ödendi diye bah
sediyorsun... 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Devamla) — 
DESİYAP : 

Devlet Sanayi ve tşçi Yatırım Banka
sı ülkemizin süraltli ve yurt sathına yay
gın sanayileşmesine ve sanayide mülki
yetin geniş halk kitlelerine yayılmasına 
katkıda bulunmak ve bu amaçla halkı
mızın ve yurt dışında çalışan vatandaş
larımızın tasarruf larını; 

vL Ekonomik bir güç halinde bir
leştirerek kârlılık ve verimlilik anlayışı 
içinde değerlendirmek, 

'2, Kalkınma planlarının temel ilke
lerine uygun teşebbüslere, özellikle sınai 
yaitıramlara yöneltmek, 
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3, ISeranaye piyasasının gelişmesine 
yardımcı olmak, 

İlcin kurulmuştur. 
IBanka, bu amaç doğrultusunda, hal

ika açılk şirketler, işçi şirketleri ile çök 
ortaklı şirlkötler tarafından girişilen ya
tırım teşdblbiüslerinlin projelerimi teknik, 
ekonomik ve malî yönlerden değerlen
dirmekte ve uygun bulunanların finans
manına, kredi açmak veya sermayele
rine iştirak etmek suretiyle kaltılınakita-
idır. Barika, finansman desteği sağlama 
ana görevinin yanında, zior durumdaki 
şirketleri rdhalbiliite ederek ekonomiye 
kazandınma, arattırma ve proje geliştir
me, teknik yartlıım, eğitim, tanıtma ve: 
pazarlama gilbi faalİyeleri de gerçek
leş! tirmelktedir. 

(Bankanın ibu şirketlere sağlamış ol
duğu finansman desteği 31.12.1987 tarihi 
litilbiariyle 204 miyar Türk Lirasına ulaş
mış bulunmaktadır. Bu tultarın 171 mil
yar Türlk Lirası kredi ilişkisinin bulun
duğu 169 şirkete plase edilen kredi tu
tarı, 32 milyar Türk Lirası da iştüralk edi
len 58 şirkete ödemeleridir. 31 Aralık 
1986 tarilhü itibariyle bankanın finans
man ilişküslnlde bulunduğu şirket sayısı 
l'67\ür. Sağlanan finansman desteği ise 
147 kredili şirlköte 96 milyar Türk Lirası 
Ödeme ollmalk üzere toplam 123 miyar 
Türk Lirası idi. 

(1987 yılında banka 'gelirleri 23 mil
yar Türlk Lirası, giderleri 19 mfilyar Türk 
lirası, kârı ite 4 miyar Türlk Lirası ol
muştur. 

1988 iş programında, banlka plasman
ları 394 milyar Türk Lirası olarak plan
lanmış olup, bunun 263 miyar Türk Li
rası kredilere, 8 milyar Türk Lirası iş
tiraklere ayrılmış bulunmaktadır. 

Ağır Sanayi ve Otomotiv Kurumu 
<TASQK)a bağlı kuruluşlar : 
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Takım Tezgahları Sanayii ve Ticaret 
A,Ş. : 

1984 - 1987 yılları arasında yaklaşık 
olarak tezgâh üretimi 53 adetten 359 
adete çılkararalk yiüzde 577; yerliiik ora
nı yüzde 3Oldan bazı tezgâhlarda yüzde 
80-90'a yükselerek ortalama yüzde 150-
160, istihdam imkânı 517 kişiden 1036' 
ıya çılkararalk yüzde 100 artırılmış ve 3.2 
milyon dolarlık ilhracat gerçekleşitiri'miş-
tir. 

Türlk Motor Sanayi ve Ticaret Ano
nim Ş'kkeltli : 

ilki vardiyada 50 bin adet/yıl traktör 
üretim kapasiteli TÜMÖSA'N yatırım
ları büyük ölçüde taimamlanmış olup, 
tamamen işletmeye alınması halinde top
lam 2 500 kilsililk istihdam yaratılmış 
olacak, motor üretiminde yüzde 88.2, 
traktör üretiminde yüzde 96'lık blir yer-
Üilik oranı sağlanacaktır. Halen motor 
üretiminde yüzde 70'lik bir yerliiik ora
nına ülaşimıış, traktörde İse normal üre
time geçilmesi halinde benzeri yerliiik 
oranına ulaşılmış olacaktır. Halen ima
lat, montaj ve test ünfüteleri bulunan te
slislerde 1984 - 1987 yılları arasında yıl
lık motor üretimi; 12 796 adetten 1 500 
adede çıkarılarak yüzde 28,6; traktör 
üretimi iıse, sadece deneme üretimiyle 
sınırlı kalarak 387 adet üretilmiştir. 

Konuşmamın son blölümüne gelmiş 
(bulunmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının kıymetli yönetidile-
rinin iyi niyetli ve olumlu çalışmalarını 
takdirle karşılamaktayız; ekonomik ha
yat üzerinde çok çeşitli ve etkili karar
larını Anavatan Partisi Grulbu olarak 
takdirle tasıvliıp etmekteyiz. Bu inançla 
Türlk'iyemizi yeni sanayileşmiş ülkeler 
arasında görme ümidimizi taşıyarak, Ba-
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kanlığa taşıdığı yükte muvaffak olması
nı diliyoruz. 

Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın 
Şükrü Yiürür'e ve onun çok değerli teş
kilatına başarı dileklerimizi sunar, büt
çenin memleket ve millet için hayırlı 
olmasını temenni ederiz. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

(BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grulbu adına Sayın Tabir Köke, 
buyurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

(Sayın Köse, ara verme süresini tan
zim edebilmemiz için, Sayın Doğan'la 
beraber ne kadar konuşacağınızı öğre
nebilir miyim? 

1M1BHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Bir saati konuşacağız Sayın Başkan. 
(Konuşmam 25 - 30 dakika arasında bi
ter.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IB uyurun. 

(SHP GRUBU ADINA MEHMET 
TAHÎR KÖSE (Amasya) — Sayın Baş
kan sayın milletvekilleri; Sosyaldemok-
rait Halkçı Parti Grubu adına Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının 1988 yılı bütçesi 
üzerinde ,gömü!şleriilmi sunmak üzere söz 
altmış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce 
(Meclisi grubum ve şalhsıırn a'dına saygıy
la selamlarım.; 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görev
leri incelendiğinde, çok önemli bir ba
kanlık olduğu görülecektir; fakat, böyle 
önemli bir balkanlığa 20 trilyonluk bir 
Iblütıçe içerisinde ayrılan ödenek sadece 
104 milyar Türk Lirasıdır, yani bütçe
nin yaklaşık binde 5'i Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına ayrılmıştır. Bu rakamlar, 
(Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Anava-
itan iktidarının ne kadar önem verdiği
nin göstergesidir. Bu önemli bakanlık da 
Anavatan iktidarının çoğu bakanlıkta 
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yaptığı gibi, fonlarla idare edilmeye ça
lışılmaktadır. Maalesef bu bakanlıkta da 
11 adet fon bulunmaktadır. 

1980 öncesi yıllarda Türkiye'de ciddî 
'imalat sanayii yatırımları vardı, imalat 
'sanayi yatırımlarının toplam sanayi ya
tırımlarındaki payı, 19801de yüzde 27 
ülken 1987 de yüzde 15'e inmiştir. 

IBeşinci Beş Yıllık Planda şu iki 
önemli husus göze çarpmaktadır : Bi
rincisi, kamu kuruluşlarının sanayi ya
tırımı yapmayacağıdır; ikindisi ise, Or
tak Pazarla bültiünleşilmösldir. Ortak Pa
zarla bütünleşmenin güçlük yarattığı sek
törlerde İse, ekonomiye müdahale edi
lebileceği bellrtilmeklted'ir. 

(Sanayileşme. Planda belirtilen bu 
nedenlerle gelişememektedir. Ortak Pa
zara üye olduktan sonra gümrükler kal
dırılacak, miktar kusitllamaları uygulan
mayacaktır. Ortak Pazar ülkelerinin ucuz 
ve kaliteli ürünleri, ülkeye serbestçe gi
rebilecektir. iç pazarın dışarıya açukna-
ısı, birçok sanayiciyi yatırım yapmaktan 
alıkoymaktadır. 

Sanayiciyi yatırım yapmaktan alıko
yan diğer bir husus ise yüksek faizdir. 
Yüzde 120'lere ulaşan kredi faizleri, 
Türk Lirasının değerimin sürekli düşü
rülmesi ve dış ticarete sağlanan aşırı teş
vikler, sanayiciyi yatırım yapmaktan 
'vazgeçirmektedir. 

(Bugüne kadar Hükümete kayıtsız 
şartsız destek veren sanayiciler de feve
ran etmeye başladılar. Bir işadamı, Hü
kümetin ekonomiye yaklaşımındaki şa
şılıklara dikkati çekmiştir. Yine bir sa
nayici, «Yüzde 120'lere varan kredi fa
izleriyle sanayi çalışamaz». Diğeri ise, 
«Bu yağmura şemsiye dayanmaz» ifade
lerini kullanmıştır. Başka bir sanayici 
ıise, «Bu ortamda yatırım şöyle dursun, 
bir çM bile çakılamaz» demiştir. 
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Sanayii, 1988'de daha zor günler bek
lemektedir. Bu şiddetli enflasyon sonu
cunda, sanayici iç pazarda talep kısıt-
lamasıyla karşılaşacaktır. Hükümetin 
manıtıığı, iç talebi kısıtlamak ve bunu 
dışarı zorlamaktır; ama hangi sanayi, 
hangi malı dıışanya satabilecektir? Bu 
konuya burada eğilmek istiyorum •: 

ISayın Özalı, ihracatımız içinde sanayi 
malları oranının yüzde 75'lere çıktığın
dan bahsetmektedir. Türkiye'nin artık 
Ibir sanayi ülkesi olduğunu devamlı vur
gulamaktadır. Ben, bu ifadelerin göz bo
yamadan başka ,bir şey olmadığını ka
nıtlamak istiyorum. 

Illhracaltın, azımsanmayaeak ıbir kıs-
mının hayalî ihracat oılduğunu artık hiç
bir kitose inkâr edememektedir. Sanayi 
ihracatının yüzde 57'si tüketilm malları 
dediği'miiz, gıda sanayii, içki, tütün, do
kuma, tefcstlii ve deridir. Yüzde 28'i ise, 
ara malları dediğiimiz petrokimya, petrol 
ürünleri, kiımiya ve demir-çeliktir ki, bu 
ürünleri aynı zamanda ithal de ediyoruz. 
Örneğin, 1 trilyon 200 milyar liralık de-
ımir-çelik ithal etmişiz, bunun 660 mil
yar liralık kısmını ise ihraç etmişiz ki, 
bunun sanayi malları ihracı içindeki ora
nı yüzde 8,5 t̂ur. Yatırım mallarının ih
racat içindeki oranı ise, yüzde 15,34'ltür. 
Yani, parlak laflarla, büz sanaylileşlfyo-
ruz, ihracaltıimızın büyülk bir kısmı sanayi 
ürünüdür demek, göz boyamaktan baş
ka bir şey değildir. 

IBu rakamlardan da görüleceği üzere, 
ihraç ettiğimiz sanayi 'ürünlerinin yak
laşık yüzde 851lik kışımı geleneksel ih
raç ürünümüz tekstil, gıda, deri, petro-
Iklimya, kilmlya, deımir-çelifc ve tütündür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anavatan İktidarı döneminde ithalat ra
kamlarında da önemli artışlar görülmek
tedir. ithalatın ana gayelerinden birisi 
ve en önemlisi tekellerin ve kartellerin 
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haksız fiyat artırmalarının önüne geç
mektir. Buıgün, otomotiv, dayanıklı tü-
IketÜm malları gibi birçok sanayi malla
rını ithal ediyoruz. 

Günlümüzde bu malların fiyatları, bel
li aralıklarla, bu malları imal eden fir-
ımalarca aynı anda artırılmaktadır. Yani, 
kartelleşme otomıotivde, beyaz eşyada, 
elektronikte ve lastikte 'bariz bir şekilde 
görülmektedir., 

Ühalaltın, sanayinin olumlu gelişme
sinde yararı vardır. Anavatan İktidarı
nın izlediği politika, bu işlevi yerine ge
tirmemiş,. izlenen İthalat politikası ma
mul kalitesinin iyileşmesini sağlamadığı 
igilbi; fiyatların düşmesini de sağlama-
mış, pahalı ithalat yerlli mamullerin fi
yatlarını da yukarı çekmiş, bir nevi enf-
laısylomiisit baskı doğurmuştur. 

lilthal edilen bu malların fiyatları, 
(yerli üretimle rekabet edebilecek düzey
dedir; kaliteleri ilse, yerli üretimden çok 
yüksektir. Ancak, bunların •fiyatları, bir
takım gümrük vergilileri ve fonlarla yük
seltilmektedir. Kartellerin ve tekellerin 
haksız fiyat artırmalarının önlenmesi ve 
töüketie'ittiın korunması ancak bilinçli bir 
ithalat politikasıyla olabilir. 

1987 yılında, enflasyonun yüzde 40 
dolaylarında olduğunu devletin çeşitli 
kaynaklarında belirtmektesiniz; ama ger
çekte bu rakam yüzde 60 dolaylarında
dır. Mart 1987 ve Mart 198)8 arasında 
ise, bu rakam yüzde 70*leri de geçmiştir. 
Ancak, Ocak 1987 ve Aralık 1987 ay
ları arasında bazı sanayi ürünlerimin 12 
aylık fiyat artışlarına baktığımızda, oto-
ımiotivdeki fiyat artışı yüzde 80, beyaz eş
ya ve elektronikte yüzde 80, çimentoda 
yüzde 74, demir-çelikte ise 12 aylık fi
yat artışı yüzde 971dir. 

!İ987'de taban fiyatlarındaki artış 
yaklaşık yüzde 30, memur maaşlarındaki 
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artış yaklaşık yiizlde 35, ama yulkarıda 
belirttiğim sanayi ürünlerinin fiyat arttrş-
İarı aynı dönemde yüzde lOO'lere daya
nıyor. Sayın özal'ın, dar gelirli çiftçi, 
'memur ve esnafı enflasyona nasıl ezdir
diği açılkça ortadadır. «Ben, dar gelirliyi 
enflasyona ezdirmem» lafı, demagojiden 
başka bir şey değildir. 

Otomotiv, elektronik ve beyaz eş
yadaki yüzde 80, devletin ürettiği de-
«ıir-çelıilkteki yüzde 97, çimentodaki yüz
de 74 fiyat artışı, yayınladığınız enflas
yon oranlarıyla nasıl izah edilir? 

Bunlar keyfî fiyat artışlarıdır ve hiç
bir dayanağı yoktur. Bunun önlenmesi-

v nin bir tek yolu, ithalatın, fiyat artışla
rının önlenmesinde silah olarak kulla
nılmasıdır. Gümrük vergileri ve fonlar 
acilen düşürülmeli ve haksız fiyat artış
ları önlenmelidir. Tüketicinin korunma
sında bu işlemin önemi büyüktür. 

Anayasanın 172 nci maddesi, «Dev
let, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı 
(tedbirleri alır» der. Anayasanın bu hük
münüm yerine getirilmesi içlin tedbirler 
alınmalı, özellikle kartaileşıme ve tekel
cilik acilen önlenmelidir. 

Bulgun, Tüketicinin Korunması Ka
nununa ,göre yapılan işlem, sadece ve 
sadece, bakkal terazilerinin, ayar memur-
luklarınca damjga)lanmasıidır. Bu da, çağ 
altladığı söylenen Türkiye'nin acı bir 
ıgerçeğidir. 

'Buralıda, biraz da mevduatlara uygu
lanan yüksek faizden bahsetmek iis'tiyo-
rum : 

'Yüksek faiz, piyasada başlangıca bü-
ylülk durgunluklar yaratmaktadır; ama, 
kusa bir süre sonra, mevduat sahipleri, 
kendilerine dönen faiz gelirleriyle he
sapsız harcamalar yapmakta ve enflas
yon körüklenmektedir. Örnek verecek 
olursak; 10 milyon Türk lirası olan bir 
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kimsenin parası, birinci yıl sonunda 16 
milyon; ikinci yılın sonunda ise 25 mil
yon Türk Lirası olmaktadır. İşte bu, ko
lay para kazanmanın yoludur. Bu para, 
bugünkü ortamda, hiçbir şekilde ticarî 
olarak kazanılamaz. 

(Bugün 10 milyon Türk Lirası olan 
Ibir kimsenin elde ettiği faiz geliri, bir va
li, bir genel müdür -veya bir hâkimin 
devleüten aldığı maaşa denktir. Yıllarını 
Idavletine ve milletime veren bu insanla
rımıza devletin verdiği gelir, herhangi 
Ibir yolla, eline 10 milyon lira geçtiren 
Ibir insanın elde etitiği faiz geliri kadar
ıdır. Bu da, Anavatan İktidarının, insana 
ive emeğe değer vermediğinin bir gös
tergesidir. 

Sayın Başkan, değer! milletvekilleri; 
şimdi de biraz çay konusuna değinmek 
li'stiyorum : 

26 Nisan 1986 günü başlayan ve gün
lerce çevreye radyasyon yayan Çernobil 
Ikazaisı neticesinde, çay bitkisi, özelliği 
nedeniyle fazlaca etkilenmiştir. Çay bfit-
Ikiısinin sezyum izotopunu absorbe eden 
Ibir özellik göstermesi, çayda radyasyon 
düzeyinin çok yüksek olmasına yol aç
mıştır., 

IBu olay karşısında Avrupa yoğun ve 
koruyucu önlemler alırken, ülkemizde bu 
alanda büyük sorumsuzluk örneği ya
şanmıştır ve bu sorumsuzluk bugün de 
hâlâ deivam ermektedir. 

Halkımızın fazlaca tükettiği çay ko
nusunda Sayın Başbakan, «Radyasyonun 
azı yararlıdır. Oaydakü radyasyon bir şey 
yapmaz» demiş, geçen dönemin Sanayi 
ve Ticaret Bakanı olan Sayın Cahit Aral 
ise, çaydaki radyasyonun zararsız oldu
ğunu, verdikleri demeçlerle belirtmişler
di. Halikın sağlığı üzerinde, konumlarına 
yakışmayacak ciddiyetsiz bir tutum içe-
riisinde bulunmuşlar ve bunu ısrarla sür
dürmüşlerdir, 
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Türkiye'de çay üretiminde bazı yıl
lar 30-40 bin ton fazlalık olmaktadır. 
1986 yılında ise bu fazlalık 50 bin tona 
yakın olmuştur. Durum böyle iken, 1986 
yılında özal Hükümeti, çok büyük iki 
ihata yapmıştır. Birincisi, önceki yıllar
dan aftan 'radyasyonsuz çaylarla, 1986 
yılında Oernolbil kazası ısıonucu radyas
yonla kirlenen çay ürünü karıştırılarak 
halikımıza içiirilmiştir. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Bu 
doğru değil. 

MEHMET TAHİİR KÖSE (Devam
la) — ikindisi, 1986 ürünü radyasyonlu 
çayların Sovyetler Birliği tarafından sa
tın alınmak istenmesine rağmen, bu sa
tış, fiyatındaki düşüklük selbep gösterile
rek yapılmamıştır. 

IMIUİSTAFA PARLAK (Rize) — Bu 
da doğru değil. 

IMEHMET TAHİR KÖSE (Devam
la) — Bu da, Anavatan Hükümetinin be-
ceriksiiz bir i eratı olmuştur. Fiyatı ucuz 
denen çay şimdi imha edilecektir. 

Simidi ne oluyor, bir de ona bakalım: 
Çaydaki radyasyonun zararsız olduğu
nu ısrarla iddia edenler, resmen bu fi
kirlerini bırakıp, söz konusu çayın, za
rarlı olduğundan, imha edilmesi gerek
tiği kararını vermişlerdir. 

(Bu da mı yanlış sayın milletvekili? 
(MUSTAFA PARLAK (Rize) — 

Doğru. 
(MEHMET TAHİR KÖSE (Devam

la) •— Zararlı idiyse neden içirdiniz? 

IMOSTAFA PARLAK (Rize) — Za
rarlı olanlar idirilmedi; zararsız olanlar 
içirtildi. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Devam
ca) — Balkanlar Kurulunun 8 Ocak 1988 
'tarihli kararı : «İmha edilecek çayın 
miktarı 44 773 ton, bedeli 52,9 milyar 
Türk Lirasidır. Bu bedele, son derece 
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özel yöntemlerle imha edilmesi gereken 
radyasyonlu çayın imha masrafları dahil 
değildir.» ı(19 Ocak 1988 tarihli Resmî 
Gazete. Karar sayısı : 88/12495) 

Kimden çıkıyor bu 52,9 milyar Türk 
Lirası? Tamamen Hazineden; yani, sağ
lığını hiçe saydığımız halkın sırtından. 

Anavatan İktidarı döneminde, bir ko
nu ile Mlgi'H <?ok değişik rakamlar görme
ye alıştık; bunun önemli bir örneğini de 
Iburada görmekteyiz. 

19 Ocak tarihli Resmî Gazetede rad
yasyonlu çay miktarı 44 773 ton olarak 
Ibelırifiiılmiş, 12 Nisan 1988 tarihinde; (bun
dan dört beş gün önce) KİT Komisyo
nunda, Oay-Kur Genel Müdürünün ver
diği bilgiye göre ise 58 bin tondur. KİT 
Ktomliisyonu'nda söz alan Yüksek Denet
leme Kurulu Temsilcisinin söylediğine 
göre ise, sadece Federal Almanya'nın 
«•Yüksek radyasyonlu» diye iade ettiği 
çay miktarı ise 89 bin tondur. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — 89 
ıbin ton değil, sadece 89 tondur. 

MEHMIET TAHfR KÖSE (Devam
la) — 89 bin ton. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — 89 
•blin ton olması mümkün mü? 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Ya öğ
renmenden dayak yermedin, ya da sayı 
saymayı bilimiyiorsun. 

(BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen ©fendim... 

(MEHMIET TAHtR KÖSE (Devam
la) — Yukarıda sözü edilen karardan 
sonra üç ay geçmesine rağmen radyas
yonlu çayların iimlbası konusunda Hükü
metin Ihenlüz altitığı Ih'içtoİr adım yoktur.. 

Önce, Türkiye Atiom Enerjisi Kuru
munun beyanları doğrultusunda, Doğu 
Karadeniz Bölgesindeki terk edilmliış ma
den ocaklarına gömülmesi düşünülen 
radyasyonlu çayların, DİSİ'den alınan 
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rapor sonucu, bu bölgede yeralı sula
rının bol /Olması, radyasyonun yeralı su
larını kirleteceği, ^dolayısıyla içme sula
rına bulaşarak halikın sağlığını tehdit 
edeceği (Sonucu çıkınca Hükümet, ne ya* 
pacağını bilmez bir duruma gelmişi r ve 
Anavatan iktidarı bu çaylara ımezar ara
maktadır. Uzmanlar Yozigat ilinin, rad
yasyonlu çayların gömülmesinde uygun 
yer olacağını belirtmişler ancak; Anava
tan İktidarı bu ciddî konuda politik dü-
şünmdktedlir. 

iDiız, hiçbir ilimiz halikının bu zararlı 
seviyedeki radyasyona maruz bırakılma
sını kalbul etmiyoruz; en doğru olanı 

yapılmalı ive 'politik (düşünülmemelidir. 

Bir başlka imlha yöntemi ilse çayların 
yakılmasıdır. Bugün Atom Enerjisi Ku
rumu nida ıbu çayların, TBK Elbistan 
'Santralında yakılması düşüncesi vardır; 
ama bu düzünce de bugünlkü haliyle yan
lıktır; ancak, aktif gazlar için özel filt
reler yapılır ve Elbistan Santralına ilave 
edilirse, yakma İşlemi yapılabilir; fakat 
Ibu da mümkün değildir, büyük tadilat 
ıgerdktirir, maliyet çok yüksek olduğun
dan filtrelerin yurt dışından getirilmesi 
gerekir ve çoik zaman alır. Ayrıca, El-
Ibi'san Santralında uzun süreli olarak iş
letmenin durdurulması gerekeceğinden, 
Ibu da ayrı bir malî külfet gdtirecdktir. 

Sonuç olarak, özel filtrelerle teçhiz 
edilmiş yaikma tesisi kurulması zaman 
alıcı ve maliyeti yüksek bir işlem oldu
ğundan bütçeden mutlaka bir fon ayrıl
mış olması gerelkir. Bu işlemler yapılma
dan çay yalkima işlemi yapılırsa, yöre 
halkı bundan büyük zarar görecekir. 

Bu belirsizlikler içinde çaylar ilkel 
bir şekilde depolarda bekletilmekte, de
poların yakmırida yerleşen halkın tepki
lerine rağmen güvenlik tedbirleri dahi 
alınmadan buralarda tutulmakta, hatta 

8 Nlisan tarihli Milliyet Gazetesinin yaz
dığına göre, 160 ton radyasyonl'u çay 
depolardan çalınarak İstanbul'da piya
saya sürülmüştür. Halkın sağlığını bu 
kadar hafife alan Hükümet, beceriksiz 
icraatlarına bir büyük örnek daha ekle-
yerdk radyasyonlu çayları ne yapacağını 
Ibi lememektedlir. 

lönlümüzdeki ay yeni kampanya dö
nemi başlayacak, yeni mahsulün depola
ma problemi olacaktır. Bu bakıimdan de
polarda bdktetilen bu çaylar için acilen 
bir çözüm buılunlmahdır. Halkın sağlığı
na lütfen biraz daha ciddî olarak eği
lelim. 

Sayın Başkan, sayın milleitlvek'Ileri; 
pancar üreticilerinin sorunlarına da bi
raz değinmdk istiyorum : 

.1987 yılında pancar taban fiyatların
daki artış yüzde 28.1 olarak gerçekleş
miş; oysa yukarıda izah ettiğim gibi dev
letin ve özel sektörün ürdttiği malların 
fiyatlarındaki artış 1987 yılında yüzde 
1001lere varmıştır. 1988 yılında ise, pan
car taban fiyatı 36 lira olarak saptan
mıştır. 

iBurada şu hususa dikkatinizi çekmek 
istiyorum : Bu para, üreticinin dine 
1 yıl sonra geçecek olan bir paradır. 
Malumunuz olduğu üzere 1987 yılı pan
car bedelleri çiftçiye henüz ödenmekte
dir. 

1988 yılı pancar taban fiyatı tespit 
ediHdlikten sonra mazotta ve gübrede yüz
de 70'lere varan fiyat artışları olmuş
tur, tarım girdilerinde daha önümüzdeki 
ıyı'1 da fiyat artışları devam edecek ve 
zalten düşük olan pancar taban fiyatının, 
1989 yılında; yani pancar bedelinin öde
neceği ana kaklar hiçbir değeri kalma
yacaktır. 

Burada şunu belirtmekte fayda gö
rüyorum : Pancar fiyatı keyfî olarak 
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tespit edil'rnektediir. Şayet bu, bilimsel 
verilere dayanarak hesaplamaydı, yüzde 
701lere varan fiyat artışların dan sonra, 
Ibu fiyatın yeniden ilan edilmesi gerekir
di Serbest piyasada, hiçbir fatkltör fi-
yaltı, piyasanın gereği gibi ortaya çık-
'mamalktadır. Bu fiiyatlarda tanı bir key
filik hâkimdir. Para fiyatında, mevzuat 
faizlinde, 'kredi faizlerinde hep keyfîlik 
'vardır. Kurlar keyfî olarak tespit edi
liyor; KİT fiyatları keza öyle. Fiyatlar 
gelişigüzel tespit edildiği için, bunun yü-
Iklü doğrudan doğruya millete bindirili
yor. Bugün, gelişigüzel sadece büyük 
kârlar sağlayabilmek için zamlar yapıl
makta ve bunun sonucunda !da millet ezil
mektedir. 

Konuşmamın 'başlangıcında, Sanayi 
ve Tieare Bakanlığına Özal Hükümeti
min ne kadar az önem verdiğini belirt-
mişltim. Bunun en çarpıcı örneklerinden 
Ibiriısi de, Halik Bankasının bu Bakanlık
tan ayrılmasıdır. 

Toplumun, enflasyonun en çok tah
ribatına uğrayan kesimi esnaf ve sanat
kârlardır. Bu tahribatın önlenmesinin yo
lu, ucuiz krediler vermektir. Enflasyo
nun yüzde 40'ların üzerinde olduğu 1987 
yılında, esnaf kredilerine ayrılan fonda
ki artışlar yüzde 15tır; yanıi, Hüküme
tin küçük esnaf ve sanatkârlara verdiği 
kredi miktarlarında önemli düşüşler var
dır. Ayrıca, ylülkselen faiz oranları ise, 
'esnaf ve sanatkârlarımıza altından kal
kamayacağı yükler getirmektedir. Esnaf 
ve sanatkârlara verilen kredinin yüzde 
25'inin mevduat hesaplarında tultuliması 
aıstemmektödir. Büyük kapkaççı ffirmalar 
desvlet tarafımdan kurtarılırken, küçük es
naf ve sanatkârlarımızın çöküşüne seyir
ci kallınmalktaidır. Hükümet, esnaf ve sa
natkârlarımıza yardımcı olmak zorun
dadır. Bunlar, toplumumuzun temel taş

larıdır; acilen kredi miktarları artırıl
malı ve faiz oranları tekrar .gözden ge
çirilmelidir., 

Burada şunu da belirtmekte fayda 
vardır: Esnafa verilen kredilerde hiçbir 
Ibaltalk yoktur; çünkü, çok titiz daıvranıl-
maktadır. Fakat, holdinglere verilen ba
tak kredilerde maalesef bu kadar titiz 
davranılmamaktadır. Esnafımız tüken-
raişMr, tereklieri boşalmıştır; acil tedbir
ler alınmazsa, toplumumuzun temel taş
larımdan birisi olan esnaf ve sanatkârla
rımız, Ikepenfolerini indirmek mecburiye
timde kalacaklardır. Protesto olan senet 
miktarlarında 'büyük artışlar varıdır. 1986 
yılında protesto olan senet adedi, 1 mil
yon 890 (bin, parasal miktarı ilse 860 mil
yar idi. 19871de ise, 2 milyon 350 bin 
»senet protesto olmuş, toplam tutarları 
'ise 1 trilyon 300 milyar liraya çıkmıştır. 

Sanayileşmede KİT'lerin önemli bir 
yeri vardır. KlTlerlin, toplumun temel 
gereksinmelerinin karşılanmasında öne
mi büyüktür. İleri teknolojinin geltirilme-
ısiride, ara ısa'nıaıyi kurulmasında, özel 
sanayinin desteklenmesinde, gelişmesinde 
ve sanayiinin yurt düzeyine yayılmasın
da, KİT'ler önemli rol oynamıştır. 

Anavatan Hükümeti, KlTUenin özel 
sektöre satılması için hazırlıklar yap
maktadır ve bunun için «KİT'ler 
devletin kamburudur» denmektedir. Biz, 
Sosyal demokrat Halkçı Parti olarak bu
na katılimıyoruz. KİT'ler, iyi yönetildik-
çje, kâr eden kuruluşlardır. Fizibilitesi 
iyi yapılarak kurulmuş olan KlTler, an
cak özel sektör tarafından satın alhna-
cak ki, yukarıda söylediğim gibi, zaten 
bu KİT'lerde yük getirmemektedir. 
İsabetsiz kararlarla hiçbir etüt ya
pılmadan Ikuru'lıan KİT'ler ise, za
rar etmektedir ve satışları halinde 
de hiçbir müşteri bulmayacaktır. Ya-
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bancı bir firmaya hazırlattığınız KİT 
İerin satış projesini tenkit ediyoruz. Sa
tış halinde, iktidara geldiğimizde bu 
KİT'leri geri alacağımızı halkımızın 
bilmesini istiyoruz. 

Türkiye gibi büyük bir ülkenin cid
dî bir sanayileşmeye dayanmadan ba-
ğumsızlığını (koruyacağına inanmıyoruz. 
Kalkınmayı hızlandırmak için bugünkü 
çarpık ekonomik yapı düzeltilmeli, bir
birleriyle uyumlu büyük projeler uygu-
lanımalıdi'r. Bu projelerin her birinin se
çiminde, girdilerde, (dış ödemeler oranı 
düşük olmalı, ülke ekonomisini canlan
dırıcı etökki yüksek olmalı ve belirli üre
tim alanlarında yeni teknolojiler uygu
lanmalıdır. 

Türkiye'nin sanayileşmesinde güçlü 
bir temel oluşturmak için ara ve yatı
rım malları üreten sanayi 'kollarının ge
lişmesine önem verilmelidir. Bu tür sa
nayi kesimlerindeki gelişmeler, hem eko
nomimizi, hem de ulusal güvenliğimizi 
dışa bağımlılıktan kurtaracaktır. Sana
yileşme, toplumsal yaşamın toptan deği
şimli için öncelikle düşünülmelidir. Ulu
sal sanayii güçlendirmek için, sanayi 
sektörü, yatırım ve üretim süreçlerinde, 
sürekli girdiler ve teknoloji yerli kay
naklardan karşılanmalıdır. Sanayileşme, 
ülkenin değişik bölgelerinde dengeli bir 
biçimde yayılmalı, bölgesel gelişmie fark-
lilıklan giderilmelidir. Maliyet, kalite, iç 
ve dış pazarlama sorunlarının çözümü 
'için, işletmelerin bütünleşmesi özendiril
melidir. 

Ağır ve entegre sanayileri kurmada 
gerekli girdiler artan oranda ulusal kay
naklara dayanmaktadır. İleri ve çağ
daş teknolojilerin transferi, teknoloji 
üretiminin desteklenmesi ve yüksek tek
nolojili alanlara yönelinmesi, sanayileş
me hamlesinde esas olmalıdır. 

Bir plan çerçevesinde ithal ikamesi, 
korumacılık ve dışa açılma stratejileri bir 
uyum içinde kullanılmalıdır. İhracatı ar
tırıcı ve dış pazarlarda rekabet imkânı 
olan her türlü sanayi özendirilmeli, teş
vikten yararlandınlmalıdır. 

Tüketim malları üreten sanayilerde, 
iç piyasaya hitaben birimlerin döviz gir
dileri yüksek olan malları üretmeleri kı-
sıtlanmalıdır. 

Yiabancı sermayeden, ileri teknoloji 
getirmesi, sanayileşme politikalarına uy
gun olması ve ödemeler dengesine olum
lu katkı yapması şartıyla yararlanılma
lıdır. 

Emek - yoğun teknolojilerle çalışan 
küçük sanayici ve zanaatkarların var 
olan kapasitelerinin rasyonel yerleşimi, 
gelişimi ve üretimi gereksinmelerinin 
düzenli fcarşılanmas'i sağlanmalı ve bu 
sanayilerin işbölümü içinde, orta ve 
büyük sanayilerle sürekli yaşayabilecek
leri bir işbirliğine girebilmeleri sağlan
malıdır. 

Biz SHP olarak, önemli boyutlara 
ulaşan işsizliğin çözümü, için, ödemeler 
dengesi sorununa sürekli ve kalıcı bir 
çözüm getirilebilmesi için, sağlıklı bir 
kentleşmenin olabilmesi için, ekonomi
nin hızla gelişerek kalkınması için, sa
nayinin gerekli ve zorunlu olduğuna ina
nıyoruz. Türkiye'nin, Avrupa Toplulu
ğunun, eşit haklı, onurlu üyesi olabil
mesi; hızla sanayileşerek, sanayi toplu
mu olmasına bağlıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının işlevle
ri, Hükümet politikasıyla iç içedir ve 
bunların ana gayesi, Türkiye'yi geliştir
mek olmalıdır. Bugünkü politikalar, 

akılcı bir planlamaya, sağlam projelere, 
ileri teknolojiler uygulanmasına dayan
mamaktadır. Teknolojik değişim ve bü-
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yüme görülmemektedir. Halikın refahını 
artırma, geri plana itilmiştir. Parasal 
oyunlarla ihracat sunî olarak artıyor gös
terilmektedir. Halikımızın refah seviyesi 
düşmüştür. Çağ atlayan değil; çağdışı 
bir Türkiye yaratanlara gereken cevap 
ıen kısa zamanda verilecektir. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisi, Sos-
yalldemokrait Halkçı Parti Grulbu ve 
şahsım adına saygıyla selamlarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Köse,; 

Sayın Sedat Doğan. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Efendim, çalışma süremizin, Sayın 
Sedat Doğan'ın konuşmasının 'bitimine 
kadar uzatılmasını oylarınıza sunuyo
rum: Kabul ©demler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun. 

SHP GRUBU ADINA ABDULLAH 
SEDAT DOĞAN (Adana) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığınım 1988 Malî Yılı 
Bütçesi hakkında Sosyaldemokrat Halk
çı Partinin görüşlerimi açıklamak üzere 
söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu 
saygı ile selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan önce, ANAP 
sözcüsü Nevşehir Milletvekili Sayın Ali 
Babaoğlu'nun konuşmasına ilişkin yak
laşımlarda bulunacağım. Sayın Babaoğ-
lu konuşmasının bir bölümünde çok he
yecanlandı, Nevşehirli hemşerilerine se
lam gönderdi, sıla hasreti giderdi. Tür
kiye Büyük Millet 'Meclisimi, Meclisin 
Genel Kurulunu Nevşehir'in kahvehane
si, meydanları, alanları zanetti. Milletve
killerini ise', Nevşehirli jhemşerileri zan
netti; ama, boş yere yoruldu. Çünkü, 
Anavatan Partisi, Sayın ÜzaTın patron
luğunda, önseçim yaparak milletvekili 
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adaylarını tespit etmez. Çünkü, Anava
tan Partisi demokrasiyi o denli içine 
s'indirememiştir ve Kayseri Limanından 
sonra, Meclisimiz zabıtlarına «Nevşje-
hir sahili» de geçmiş 'bulunmaktadır. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının büt
çesi, Hükümetin genel bütçe anlayışın
dan ve ıbütçe anlayışına damgasını vu
ran genel ekonomi politikasından ayrı 
ele alınamaz. Anavatan iktidarının izle
diği ekonomik politika sonucu, Hükü
met ve yandaşlarının çizdiği tüm pembe 
tablolara rağmen, acımasız gerçek kar
şımızdadır; o da, insanların, «açız» diye1 

sokaklarda, meydanlarda bağırmasıdır. 
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 

Biz hiçbir şey duymadık. 

ABDULLAH SEDAT DOĞAN (De
vamla) — Bugün sanayi yatırım'ları âde
ta Idurma noktasına gelmiştir. Türkiye, 
elindeki insan, malzemie ve doğal kay
naklarını sanayileşme yönünde sefer
ber edememiştir, ANAP iktidarı döne
minde toplam yatırımlar içinde sanayi
nin payında önemli gerilemeler olmuştur. 
imalat sanayiinin, toplam yatırımlar için
deki payı, 1984'te yüzde 22 iken, 1987'de 
yüzde 15'e düşmüştür, imalat sanayii 
içinde özel sıektöre ait yatırım payının 
ise, 1986*da yüzde 33 iken, 1988'de yüz
de 27'ye gerileyeceği hesaplanmaktadır. 
İmalat sanayiinde 1984 - 1985'te yüzde 
30 oranında !bir yatırım hızı gerçekleş
miş. 1986 - 1987 yıllarında ıbu hız yüz
de 18 olmuştur. 

Sayın mületvekillefi, sanayileşme ol
mayınca, kentleşme sağlıksız ve sorun
lu olmaktadır. Sanayileşme durunca, 
Türkiye'nin en büyük sorunu olan işsiz
lik çığ gibi büyümektedir. Bugün ülke-
ımüzde işgücünün önsemli bir bölümü iş
sizdir. işsizlik, resmî rakamlara göre 
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3 milyon dolayındadır. Ancak, bu sayı
lar, Hissizliği 'büyük ölçüde gizlemekte
dir. Çünkü, bu işsizlik tahminlerini ya
pan Devlet Planlama Teşkilatı 'işsizliği 
ve özellikle tarıımdalki işsiz sayısını çok 
genel tahminlerle bullmalkta, bu yüzden 
işsizlik rakamları gerçeği yansıtmamak
tadır. Ayrıca, iş bulima umudunu kay
bettikleri için iş aramaktan vazgeçenler 
de 'bu rakamlarda işsiz olarak yer al
mamaktadır. Ufak tefek geçici işlerle 
geçimini sağlamaya çalışanlar ve tarım
daki gizli işsizler de hesaplanırsa, ger
çekte işsizlerin sayısının resmî rakam
ların çok üstünde olduğu söylenebilir. 
TÜSlAD'ın yaptığı araştırmaya göre de 
işsiz rakamı 7.6 milyon ikisidir. Bu yüz
den ANAP Hükümeti işsizliği önleme 
dersinden sınıfta kalmıştır. 

Türkiye'nin nüfusu bugün yılda yüz
de 2.2 oranında artmaktadır. Yeni yeti
şen kuşaklar, devletten kendilerine iş ola
nakları sağlanmasını talep etmektedirler. 
Sanayileşme diye "bir hedefi olmayan bu 
Hükümet, genç kitlelerin bu istekleriine 
nasıl cevap verecektir? Yarın bu genç
ler size Anayasada yer alan, devletin is
tihdam sağlayacağı yönündeki hükmü
nü hatırlattıklarında, ne yapacaksınız? 

İşsizlik, ancak gerçek bir sanayileş
meyle, üretken ve verimli sanayi yatırım
larıyla azaltılabilir.; Ancak, ANAP Hü
kümetinin sanayileşme diye bir sorunu, 
büyük sanayi yatırımları gerçekleştirme 
diye bir amacı yoktur. Mevcut kaynak
lar, yalnızca gösterişli ulaşım ve az sa-
yıdalki altyapı projelerinde yoğunlaşmak
tadır., Hal böyle olunca, bu Hükümetin 
işsizliğe çare 'bulması mümkün olmamak
ta ve devri özal'da birçok konu gibi 
bu sorunun çözümü de, «inşailahlarla, 
maşallahlarfa» Allah'a havale edilmek
tedir. 
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Pembe kaldırımlara, halkın girmesi
nin yascaik Ioduğu yat limanlarına, özel 
uçaklara ve lüks makam arabalarına ve 
daha birçok lüks yatırımlara ödenek bu
lan bu Hükümet, GAP projesi kapsamın
daki ıbirçok projenin ödeneklerini bile 
kısıtlamaktadır. Sanayiljeşme diye bir 
amaç olmayınca, devletin sanayi yatırım
ları da sınırlanmaktadır. Kamu eliyle 
büyük yatırımlar gerçekleştiriLmezken, 
özelikle Ikâr eden K F ^ özel sektöre 
devredilmektedir Biz, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak, iktidarın sorumsuz
ca yaptığı harcamaları karşılamak için 
gündeme getirdiği «KİT'lerin özelleşti
rilmesi» yerine, KİT'lerin kamu mülki
yetine alınmasından yanayız. Biz, ikti
dar olduğumuzda devlet fabrikalarında, 
KİT'lerde darboğazları gidererek, bu 
işletmeleri tam kapasite ite ve üç vardi
ya esasına göre çalıştıracağız. 

ERKAN KEMALOÖLU (Muş) — 
1978'de olduğu gibi(!) 

ABDULLAH SEDAT DOĞAN (De
vamla) — Buradan elde edilecek üre
tim artışı, halkın temel ihtiyaçlarım da
ha ucuz ve daha bol Ikarşılamada kul
lanılacaktır.; KİT'ler ekonominin te
mel taşlarıdır, ülkenin geleceği on
ların verimli bir şekilde çalışmalarına 
bağlıdır; ayrıca, ülkenin tüm kaynakla
rını seferber etmısyen, ulusal gelirin art
masını ve hakça dağıtılmasını hedefleme
yen bu politikanın adı zaten «Sanayileş
me» değildir. ANAP Hükümeti, geçmiş 
yönetimlerin gerçekleştirdiği sınai geli
şimin meyvelerini toparlamakta, bu so
nuçları kendine mal etmekte ve yaratı
lan gelir artışlarını, yalnızca belirli bir 
azınlık kesime sunmaktadır. Acaba, bu 
mutlu azınlık dışında kalanlar, bizim 
yurttaşımız değil imidir? Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Sayın îmren Ay-
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ıkut Zonguldak'a gittiğinde «açız» diye 
bağıran maden işçileri Uganda'dan mı 
geldiler? Sayın inönü'nün İstanbul mi
tinginde, Sayın Demkel'in Elazığ mitin
ginde, Türk - îş'in Adana mitinginde 
«açız» diye 'bağıran onbinlerin ve Sa
yın Özal'ın Cebeci Camii çıkışında 
önünü kesen kadının nüfus kâğıdında 
«Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı» yazmı
yor mu? 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye' 
de nimetlerinden herkesin yararlandığı 
iddia edilen sanayileşme politikası, yok
sulları daha yoksul, zenginleri daha zen
gin yapmaya yaramaktadır. Bugün, ge
lir dağılımındaki bozukluk, öylie noktala
ra varmıştır ki, Dünya Bankası ve IMF 
gibi uluslararası mali kuruluşlar bile, 
gelir dağılımında son yıllarda hız kaza
nan ibozulırnayı kabul etmekte ve bu ge
lişmenin toplumsal patlamalara yol aça
bileceği konusunda iktidarı uyarmakta
dırlar. Boğaziçi Üniversitesinden, Do
çent Süleyman Özmucur'un ve Ortado
ğu Teknik Üniversitesinden, bir zaman-
lar Devlet Planlama Teşkilatında Sayın 
Başbakanla ibirlifcte çalışmış olan Pro
fesör Melih Celasun'un yaptığı hesap
lamalar, Türkiye'de gelir dağılımımın, son 
on yıl içlinde sürekli olarak bozulduğu
nu göstermektedir. Sanayileşme olmadan, 
gelir dağiımımın düzeltilmesi de müm
kün değildir; ancalk sanayileşme ile elde 
edilecek üretim ve istihdamı artışı, top
lumdaki bazı sorunlara çözüm olabilir. 
Sanayileşmenin olmadığı bir ülkede, iş
gücü piyasasında arz daha da artacağı 
için, ücretler düşecek, yurt içli talep aza
lacak, sanayileşmenin faturası işçilerin, 
memurların, köylülerin, esnaf ve sanat
kârların, kısacası, dar gelirli halkımızın 
sırtına yıkılacaktır., 

Sanayide sağlanan cılız gelişme1; an
cak, sendikal halkları kısıtlanmış, grev 
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ve toplu sözleşme hakları 'büyük ölçüde 
budanmış, işçi sınıfının sırtından ger
çekleşmiştir. Bu sanayileşmede, işçilerin 
payına düşen, giderek gerileyen ücretler, 
artan enflasyon, budanan sendika ve 
toplu sözleşme haklarıdır. Sanayileşme
nin tüm yükünü çeken işçilerden, asga
rî ücretle çalışanların durumu o kadar 
kötüdür (ki, Türkiye Odalar 'Birliği Baş
kam Sayın Ali Coşkun da ıbu durumdan, 
artık rahatsız olmaktadır.; Konya'da ya
pılan Odalar Birliği bölge toplantısın
dan sonra, ayda 49 bin liralık asgarî 
ücret için şunları söylüyor. Sayın Coş
kun: «Bugün, asgarî ücretle1 haftanın ba
zı günleri yemek yennıese dahi, geçin
mek mümkün değildir.» işveren kesimi
nin bile kabul etmek zorunda kaldığı bu 
gerçeği, uzun süre kabullenemeyen Hü
kümet, şimdi, demokratik kamuoyunun 
baskısıyla Asgarî Ücret Tespit Komis
yonunu toplantıya çağırmaktan söz et
meye başlamıştır. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Yalan söylüyor Ali Coşkun. 

ABDULLAH SEDAT DOĞAN (De
vamla) — Sayın özal'ın söylediğine ba
kılırsa, sanayileşmenin bazı sıkıntıları ola
caktır; tabiî, bunların 'başında enflasyon 
gelmektedir, ISayın Özal'a göre, «Sanayi
leşmenin bu küçük sıkıntılarına katlanı-
lırsa, gelecek güzeldir, iyidir» ama, ne te
sadüf ki, bu sıkıntıyı çekenler hep memur, 
işçi, emekli1, küçük çiftçi, esnaf ve sanat
kârlar olmaktadır; çünkü, mart ve nisan 
aylarında şirketlerin açıkladıkları yıllık 
kârlara bakılırsa ortada bir sıkıntı bu-
ilunmamaktadır. Bu şirketlerin kâr - zarar 
tablolarına göre herşey güllük gülistanlık
tır. Şirketlerin kârları geçen yıla göre 
yüzde 300'lere vatan oranlarda artış kay
detmiştir. 

Aslında sanayileşmenin meyvelerinden 
tier kesim hakça yararlansa, her kesime 
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iyi yaşam olanakları sağlansa, enflasyo
nun yüzde kaç olduğu çok önemli değil
dir. Eğer enflasyon yüzde 70 iken işçi, me
mur ve emeklilere yüzde 80'li'k bir gelir 
artışı sağlarsanız, o zaman enflasyon
dan 'bu kesimler şikâyetçi olmayacaktır. 
Yani 'bu kösimler enflasyondan daha yük
sek 'bir gelir elde ederlerse, enflasyondan 
yakınmalar için bir neden kalmayacaktır. 
Ancak, Türkiye'de tam aksi bir tablo 
yaşanmaktadır. Nasrettin Hoca'nm «Taş
ları 'bağlamışlar, köpekleri serbest bırak-
tmışılar» dediği gibi, Türkiye'de her yıl, 
yıllık programların fiyat artışları tahmi
ni yapılmakta, ondan sonra her defasın
da düşük yapılan bu tahmin esas alına
rak, (işçilere ve memurlara ücret artışı, 
çiftçilere de taban fiyatı verilmektedir. 
Yani ücretleri 'bağladınız, fiyatları serbest 
'bıraktınız. 

v Şimdi Hükümet, «198 8'de fiyat ar
tışları yüzde 33 olacak. Onun için de ka
mu işveren sendikaları olsun, TİSK ol
sun, toplusözleşmelerde yüzde 33, yüzde 
35 aşılmasın» diye talimat veriyor; ama 
fiyatlar, hiçbir zaman, Hükümet öyle tah
min ettiği İçin, ya da dur, dediği için ye
rinde durmuyor. 1988 için, programda 
ve 'bütçede enflasyon öngörüsü yüzde 33 
olarak açıklanmışken, Devlet İstatistik 
(Enstitüsünün ilk 3 aya ilişkiin enflasyon 
rakamını yüzde 21 olarak verdiğini görü
yoruz- ilk 3 ayın rakamları bile yüzde 33 
tahmininin gerçekçi olmadığını, enflasyo
nun çok yüksek oranlarda gerçekleşeceği
ni ortaya koyuyor. 

Türkiye'de işçiler ve emeğiyle geçi
nen tüm kesimler, tüm demokratik hak
ların 'budanldığı 1980 eylülünden bu yana 
aynı filmi seyretmek zorunda bırakıldı
lar; ama artık seyretmek istemiyorlar. 
ANAP'm ve özal'ın enflasyonu düşür
mek diye 'bir amacı yok. 1983'te iktidara 

talip olurken enflasyonu iki yıl içinde 
yüzde 10'a düşürmekten söz eden Sayın 
Özal, bugün bu 'boş vaatlerini hatırlamak 
bile istemliyor herhalde. Çünkü, enflasyon 
'bu Hükümet tarafından geniş emekçi ke
simleri yoksullaşjtırmak, azınlık sermaye 
kesimlerine, sermaye birikimi sağlamak 
için 'bilinçli bir politika olarak uygulan
maktadır. Sağlandığı öne sürülen ekono
mik gelişmenin temelinde düşük ücretler 
vardır, 

Sayın özal 4 Nisan günü bütçe gö
rüşmelerinin başında bu kürsüden Tür
kiye ve Güney Kore'yi karşılaştırdı. Gü
ney Kore'nin ihracatını Türkiye'den daha 
hızlı artırdığını ve 40 milyar dolara çı
kardığını; fakat, bunun işçilerin zorla ça
lıştırılmaları ve haklarının ellerinden alın
masıyla gerçekleştirildiğin söyledi. Acaba 
kendi özlemini mi dile getirdi? Fakat Sa
yın özal'ın söylemediği, daha doğrusu, 
sözünü etmek istemediği biT konu daha 
vardı; onu da burada tamamlamak is
tiyorum. 

Amerika Bideşik Devletlerinde yayın-
•lanan. News Week dergisinin 31 Ağus
tos 1987 tariihli sayısındaki bilgilere gö
re, Güney Kore'de 8 saat çalışan bir iş
çi ortalama 12,5 dolar alıyor. Türkiye'de 
ise, bir işçinin dolar cinsinden ortalama 
ücreti, ancak 6 dolardır. Sayın Özal'ın de
mokrasi içinde sanayileşiyoruz diye övün
düğü poli'tikasının sonucu budur. Baskı 
altında, askerî diktatörlük rejiminde, zor
la işçi çalıştırarak, işçileri askere alarak, 
Ortadoğu ülkelerinde çalıştırıyor, diye 
eleştirilen, demokrasinin olmadığı söyle
nen bir ülkenin bile verdiğimin yarısı ka
dar ücret veren bir Türkiye ve bu sonu
cu veren sanayileşme politikasıyla övü
nen bir Başbakan... İşte. sanayileşmenin 
perde arkasında bunlar vardır. Siz Gü
ney Kore'nin işçilerine ödediği ücreti bi-
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le vermediniz. Bu ayıp sizlere yeter. SHP • • 
olarak biz Türkiye'nin Güney Kore yapıl- ^M 
masına izin vermeyeceğiz.: Sorun, sadece m% 
ihracatı her ne pahasına olursa olsun ar- KJ 
tırmak değildir. Sorun, sanayileşmenin m- | | | 
metlerinden tüm toplum kesimlerinin hak- v **'•} 
ça yararlanmasını sağlamaktır. Demdeki * 
önemli olan tek başına ne ihracattır, ne 
de sanayi ürünleri ihracatındaki artıştır. 
Önemli olan, bu sanayileşmenin meyvele
rinden herkesin hakça yararlanması-
dır, iyi planlanmış bir sanayileş
me politikası, bir yandan ekonomi
deki kaynakları sanayileşme için sefer
ber ederken, öte yandan da sanayileşme
min ürünlerini, insanların refahını ve 
mutluluğunu artırmak, onların rahat bir 
yaşam sürmelerini sağlamak için kullanı
lır. Ne yazıkki, o pek övünülen ve gök
lere çıkarılan sanayileşme hamlesi, bu 
sonucu bir türlü sağlayamamıştır ve bu 
iktidarın mevcut politikası sürdükçe de 
sağlayamayacaktır. 

Bu Hükümet, yurt dışındaki işçileri
mizin alunteriyle ekle ettikleri gelirle ku
rulan işçi şirketlerini de gözden çıkar
mıştır. DESİYAB kanalıyla 'bu şirketlere 
çok yetersiz kaynak saklanmaktadır. Bu 
şirketler, işletime ve yatırım sermayesi 
eksikliği altında kıvranmaktadır. Hükü
met, tüm kaynakları büyük şirketler için 
seferber etmiştir. Kredilerin kaymağı ih
racat için üretim yapan büyük şirketlere 
ve dış ticaret şirketlerine gitmektedir. Son 
yapılan bir düzenlemeyle en büyük 20 
ihracat şirketine büyük kredi teşvikleri 
getirilmiş, adeta diğer üretim firmaları 
ve ihracat şirketleri üvey evlat durumuna 
düşürülmüştür, işçi şirketleri kredi ye
tersizliği çekerken, kaynakların aslan pa
yının bu büyük ihracat şirketlerine peş
keş çekilmesli ile gerçekleşecek bir sa
nayileşme nasıl sağlanacaktır. 
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Sayın Başkan, sayın milıletvekilleri; 
Türkiye'de sanayileşme politikasına yön 
vermesi, sanayinin gelişmesini sağlaması 
gereken Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 
bütçesi bu amaçları sağlamaktan uzaktır. 
Bakanlığın 1988 yılındaki bütçesinin yal
nızca 104 milyar 538 milyon lira olması 
önerilmiştir. Bu rakam, 1987 yılında ya
pılan 73 milyar 133 milyon liralık har
camadan yalnızca yüzde 43 oranında bir 
artışı ifade etmektedir, Bu artış, genel büt
çe ödeneklerindeki 1988 yılındaki yüzde 
89'luk artışım ancak yarısı kadardır. Hem 
sanayileşmeye önem verdiğinizi söyleye
ceksiniz, hem de bu kadar önemli gö
revler üstlenmiş biir bakanlığın bütçesini 
genel bütçedeki artışlardan daha düşük 
bir oranda artıracaksınız. Bu bütçeyle 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ülkenin 
sanayii politikasımı nasıll belirleyeceğini, 
sanayinin geliştirilmesi ve desteklenmesi 
için tedbirleri nasıl alabileceğini doğrusu 
çok merak ediyoruz. 

Bu bütçe, bugün sayıları 3,5 milyonu 
bulan ne esnaf ve küçük sanatkârlara, ne 
de küçük sanayiciye yeni olanaklar getir
mektedir. Bugün 198 8'in ilk 3 ayındaki 
enflasyon oranı yüzde 21'lere varmışken, 
küçük sanayici ve esnafı destekleyen Halk 
Bankasının kredileri yalnızca yüzde 15 
artırılmaktadır. Enflasyon karşısında 
sermayeleri her geçen gün eriyen ve bü
yük sanayicilerle rekabet edemez duruma 
gelen bu kesimler, bu bütçeyle yeterince 
desteklenmeyecektir. Bunu göstermek için, 
Bakanlığın denetlediği fonların dummuna 
bir göz atalım-. 

Sanayi kuruluşlarına ve işçi şirketle
rine yatırım ve işletme kredisi vermek için 
kurulan Sanayi Kredisi Fonunun 1988 
bütçesi 3 milyar 681 milyon liradır. Kü
çük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fo
nu ise, küçük sanat kooperatiflerini do-
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natmak ve kredi desteği sağlamak için ku
rulmuştur. Bu fondan 1988'de yalnızca 
165 milyon lira harcanırması öngörülmüş
tür. Küçük sanayiciler finansman, ham
madde, tesis ve işletme kredisi sağlamak 
için kurulan küçük sanayinin geliştirilme
si fonundan ise, yalnızca 160 milyon lira 
harcanması öngörülmektedir. Fondaki bu 
gelirlerle sanayi desteklenemez; ancak 
yasak savılır, 

Esnaf ve küçük sanayici ayrıca tüm 
kaynaklarım ihracata yöırilendiıriilmesinden 
de büyük sıkıntı duymaktadır, tç 'talebi 
kısmak için gerçek ücretlerin ve çiftçi 
gelirlerinin geriletiknesi, ürettiğini satama
yan 'bu kesimleri zor duruma düşürmüş
tür. Bugün birçok küçük lişletme kaplan
ma ve batma noktasına gelmiştir. Elle
rimdeki sermayeler enflasyon tarafımdan 
her güm biraz daha eritilen bu işletme
ler, bir ölüm ikalım mücadelesi içine gir
mişlerdir. 

Sayın Özal'ım her zaman yine övüne
rek söylediği ekonomideki yapı değiş ik
iliğinim gerçekte sanayimin bir kesimimin 
erimesi, ortadan kalkması, böylece mey
danım büyük sanayicilere, ihracat yapan 
tekellere kalması olduğumu görüyoruz. 
Küçük sanayici ve esnafa sağlamam des
tek ve yardımlarda bu kadar eli sıkı dav
ranan hükümet, iş büyük sermayenin ve 
tekellerin desteklenmesine gelince önemli 
kaymakları seferber edebilmektedir. Bu
gün ihracat yapabilen büyük şirketlere 
verilen teşvikler 1987 yılında 3 trilyonu 
aşmıştır. 26 tane en' büyük ihracat şir
ketinim yaptıkları İhracat, toplamı 'ihra
catın 1981 yılımda yüzde lO'u iken, bu 
oran 1987 yılımda yüzde 50'yi aşmıştır, 
İmtiyazlı olan bir avuç şirket, teşviklerin 
büyük bir bölümünü almakta, ayrıca ek 
vergi iadelerimden ve kredi olanaklarım
dan, ithalat imtiyazlarımdan yararlaınmak-

tadır. Hükümetim politikası, hemen hemen 
tamamı büyük sermaye gruplarına ait 
olan bu ihracat şirketlerinim daha fazıla 
desteklenmesidir. Sanayileşme için kulla
nılabilecek kısıtlı kaynaklar, ekonomide 
köşe başlarını tutmuş bulunan az sayı
daki sermaye grubuna aktarılmaktadır. 

Sayım Başkan, sayın milletvekilleri, 
Hükümetim sanayide yapı değişikliğimden 
anladığı, dış borç ödeyebilmek içim ihra
cata yönelik üretimim artırılması, bu üre
timin ve ihracatım az sayıda şirket tara
fından yapılmasıdır. Sanayileşmenin böy
lece az sayıda firmanın desteklenmesi ile 
mümkün olabileceği düşünülmektedir.; 
Tüm hesaplar bu az sayıdaki üretici ve 
ihracatçı firmaya daha geniş olanaklar 
sunmak, onlarım pastadan daha fazla pay 
almasını sağlaması üzerine kurulmuştur. 
Sanayinin diğer kesimleri ise, gözden çı-
ıkarılmış, küçük sermayenin rekabet ala
nından çekilmesiyle tüm gelirin ve kâr
ların bu az sayıda firma tarafından bö
lüşülmesi öngörülmüştür. Aslımda ekono
miye az sayıda sermaye grubunum ege
men olmasının önlenmesi, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığımın görevleri arasındadır. 

ANAP, iktidara geldiğinde ekonomi
de tekelcilikle mücadele edileceğini ve 
tekellerin ortadan kalkması içim gerekli 
önlemlerin alınacağımı söylemişti. Oysa 
bugün varılan yer, söylenenlerin tam ter
sinim gerçekleştiğimi göstermektedir. Uy
gulamam sanayileşme ve ticaret politikası 
sonucunda tekelleşme daha da artmış, 
ekonomide üretim ve yatırım faaliyetle
ri bir avuç şirketim ve sermaye grubu
nun inisiyatifime bırakılmıştır. Yapılan 
araştırmalar Türkiye'deki tekelleşmenin 
gelişmiş Batı ülkelerimden, Amerika Bir
leşik Devletlerinden, İngiltere'den, Fran
sa'dan, Almanya'dan ve diğer ülkelerden 
bile yüksek olduğunu göstermektedir. 
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24 Ocak 1980'dfe uygulamaya konu
lan, 12 Eylülden sonra geliştirilen ve 
ANAP tarafından aynen sürdürülen eko
nomi politikaları küçük ve hatta orta sa
nayicim in ve esnafın durumlarını ikötüleş-
tirmiş, tekelci sermayenin daha da güç
lenmesine ve karar odaklarını ele geçir
mesine neden olmuştur. Sayın Sanayi ve 
Ticaret Bakanından şu konuyu öğrenmek 
istiyoruz : «ANAP iktidarı olarak tekel
leri kırmak iç;n ithalatı libero edeceğini
zi» söylüyordunuz, ithalatta liberasyona 
(giderken bu yolla birçok malın fiyatının 
düşeceğini ilan ediyordunuz. Şiımdıi so
ruyoruz, hangi firmanın, hangi malının 
fiyatı bu yola düşmüştür? Hangi firma 
'ithalatı serbestleştirilmesiyle terbiye edil
miştir? Bugün Hükümet, Türkiye'yi bir 
dış borç kıskacına sokmuştur. Türkiye* 
nin dış borcu 40 milyar doları aşmış
tır. Bu 'borcu ödemek için her ne paha
sına olursa olsun ihracata yönelinmekte, 
bumun için de ihracat şirketlerini elinde 
tutan az sayıdaki sermaye gruplarına 
trilyonları bulan teşvikler sağlanmaktadır. 
Türkiye, bugün dış borçlarını düzenli 
olarak ödeyen az sayıda ülke arasında 
gösterilmektedir; ama bu ödemeler ne 
pahasına sağlanmaktadır. Bunun bedeli 
düşük ücret ve maaşlardır. Bu şekilde kı
sılan iç taleptir; ancak dış 'borcu ödemek 
için ihracat da yetmeyince başka yollar 
aranımaktadir. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, 5 dakika
nız kalmıştır. 

ABDULLAH SEDAT DOĞAN (De
vamla) — Sayın Başkan, 9 dakikam var. 

BALKAN — Lütfen efendim... Baş
kanlığa itimat edimiz. 

ABDULLAH SEDAT DOĞAN (De
vamla) — Bu konuda ilk akla gelen, ver
gileri artırmak olmaktadır. Ne ilginçtir 

ki, vergileri artırmak için 1980 sonrasın
da yapılan ve ANAP iktidarları döne
minde de sürdürülen tüm vergi düzen
lemelerine karşın, vergi gelinleri bir türlü 
istenildiği kadar artmamaktadır. İşçi ve 
memurlar vergilerimi daha ücretlerimi al
madan öderken, sanayi, ticaret ve ıbüyük 
tarım kesiminde yeterince vergi ödeme
yen çeşitli kesimler bulunmaktadır. Son 
yapılan vergi düzenlemeleriyle daha da 
artan vergi yükünün yanı sıra, artık bi
rer dolaylı vergi haline gelen KİT zamla
rının altında boğulan ücretli kesim, gelir 
vergisliınin de önemli bir bölümünü öde
mektedir. 

Hükümet, sermaye sahiplerine çeşitli 
vergi indirimleri tanırken, ücretiiJere ise, 
ancak ayda 6 bin lira olan ve 1 Ocak 
tarihinden itibaren 12 bin liraya yüksel
tilen bir vergi indirimi 'tanımaktadır. Bu
gün yetersizliği Odalar Birliği Başkanı ta
rafından bile kabul edilen asgarî ücretin 
yalnız 12 bin lirasını vergiden muaf tut
mak, bakiyesinden yüzde 25 vergi almak 
hangi mantığa sığar? Bütün vergi yükü
nü ücretlilere yükleyen böylesine adalet
siz bir vergi sistemi dünyanın hiçbir ül
kesinde yoktur. Dış temaslarda bulun
mayı çok seven, «Avrupa'ya yaklaştık» 
diye övünen hükümet üyeleri, lütfedip Av
rupa ülkelerindeki vergi uygulamalarını 
incelerlerse, Türkiye'deki uygulamanın 
niteliğini kendileri de göreceklerdir. «Ben 
im illetimden fedakârlık listiyorum» diyen 
Sayın Başbakan, fedakârlığı yalnızca zıam-
lar altında boğulan, aldığı düşük ücretin 
dörtte birimiı vergiye veren işçiden, me
murdan ve ürün fiyatları enflasyonun çok 
gerisinde kaldığı için hızla yoksullaşan 
çiftçilerden istemektedir. 

Satın aldığı her girdinin fiyatı 'enf
lasyonla birlikte hızla artarken, düşük tu-. 
tulan taban fiyatlarıyla, ürettiği ürünleri 
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değerinin 'altında satmak zorunda kalan, 
yeterli kredi dasfceği görmediği için ürünü
nü daha tarlada ve ağaçta iken tüccara 
düşük fiyatla satan tarımsal üreticli ke
simler büyük güçlükler içindedir. 

Sayın imililetvekiUeri, tarım ürünlerin
den yeterli geliri elde edemeyen çiftçiler 
borç batağına saplanmakta, sonunda el
le rimdeki traktörleri bile satmak duru
munda kalmaktadırlar. Tarım ürünleri 
fiyatlarının düşük tutulması, bir yandan 
ihracat, bir yandan ihracat şirketlerine 
satabilecekleri düşük maliyetli tarım ürün
lerini sağlamakta, aynı zamanda işçile
rin daha düşük ücretle sanayi kesiminde 
çalışmaiları ve böylece sermaye kesiminin 
kârlarının daha da artması sonucunu do-
ğurmaktadıır. 

ANAP Hükümetli, bugüne değin işçi
lerin, memurların, emeklilerin, küçük es
naf ve sanatkârların isteklerine kulakla
rını kabartmamıştır. Şimdi soruyoruz, 
yönetiminde sol eğilimlerin bulunduğu 
biır sendika değil, bu defa bas bas bağı
ran Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin hay
kırışlarını duymuyor musunuz? Yoksa 
kulaklarınız onlara da ımı kapailı? Bu ko
nuda doğrudan Sanayi Bakanlığını ilgi
lendiren somut bir örnek vermek işitiyo
rum : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kendi
sine bağlı olan Şeker Fabrikaları aracı
lığıyla, almakta olduğu şeker pancarla
rının bedellerini ödemeyi geciktirmekte, 
küçük çiftçileri zor durumda bırakmak
tadır. 1987 yılında teslim edilmiş ollan 
pancarlarının tümünün bedelleri ödenmliş 
midir? Devlete teslim ettiği pancarın be
delini alamayan, pancar üreticisi gelecek 
yıl hangi parayla ekim yapacaktır? Güb
re alacaktır, mazot alacaktır? Pancarda 
uygulaman taban fiyatları ise, gülünç de
necek derecede antırıilmaktadır. Sayın Yü-
rür'ün, Plan ve Bütçe Komisyonundaki 

konuşmasından aktarıyorum; 1985'te 14 
lira odan pancar taban fiyatı 1986'da 17 
lira, 1987'de 23 lira olmuştur. Bu dki yıl 
içinde yapılan yıllık artışlar yüzde 28'dir. 
Enflasyonun yüzde 70-80'lere tırmandığı 
bir ekonomide pancar • üreticisine layık 
görülen gelir artışı yalnızca yüzde 28'dir. 
Bugün uygulanan başıboş sanayileşme po
litikası önemli ölçüde bir çevre kirliliği 
yaratmıştır. Sanayileşmenin ortaya çıkar
dığı çevre kirliliği... 

BAŞKAN — Efendim 1 dakikanız 
kalmıştır, toparlayınız. Başkanlığa da iti
mat ediniz. Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
adına konuşmaları 13.16'da tamamlanmış 
oldu. Bu itibarla «3 dakika, 9 daıkika» 
şeklinde Başlkanlıkla münakaşaya giriş
meyiniz. 

ABDULLAH SEDAT DOĞAN (De
vamla) — Toparlıyorum; Sayın Başkan, 
yalınız, birkaç daklika müsamahanızı isti
yorum. 

BAŞKAN — O ayrı. 

ABDULLAH SEDAT DOĞAN (De-
vaımila) — Bugün uygulanan başıboş sa
nayileşme politikası önemli ölçüde biır 
çevre ikirtiliğı sorunu yaratmıştır. Sana
yileşmenin ortaya çıkardığı çevre kirlili
ği artık kentte, köyde, deniz kenarında, 
göl çevresinde yaşayan herkesin ilgilen
diği, biır konu durumuna gelmiştir. Bu 
hükümet, çevre 'kirliliği için yeterli ön
lem almamakta, çevreyi kirleten sanayi 
kuruluşlarına yaptırım uygulayamarnıalkta-
dır. Doğal çevremiz, bizim, çocuklarımı
za, torunlarımıza bırakacağımız en de
ğerli varlığım izdir. Çevreyi kirleten kişi 
ve Ikurumlar çevre kirliliğini azaltmak 
için yapılacak giderleri karşılaımailıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının temel bir 
•görevi de kooperatifleri denetlemektir. Ül-
'kemizin en önemli sorunlarından biri olan 
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konut sorununun çözümü için, vatandaş
ların 'kurduğu konut yapı kooperatifleri, 
yeterli 'bir kamu desteği görmemektedir. 
'Kendisine sağlanan sınırsız olanaklara 
karşın, Toplu Konut Fonu, kooperatifle
rim ancak ufak, 'bir bölümünü destekle
mektedir. Demir - çeliğin, çimentonun, 
daha iblr dizi inşaat girdisinin adeta oto
matiğe bağlanan ıbir biçimde fiyat artı
şına uğraması sonucu inşaat maliyetleri 
hızla artmaktadır. Sonuçta, kooperatifller 
üyelerinin sınırlı pdbntilerîyle bu artışlara, 
yetişememekte, İnşaatlar sürüncemede kal
makta, Ödentilerini ödeyemeyen ortaklar, 
ortaklıktan ayrılmak zorunda kalmakta
dırlar. ANAP İktidarı şu anda yapı koo
peratiflerini desteklelmiyor, bunu anladık; 
ama niye Sanayii ve Ticaret Bakanlığı 
kooperatifleri etkin bir biçimde denetle
miyor? Bu denetİmsizlüğin sonucu koope-
ratMerin başına üşüşen bazı açıkgözler 
dar gelirli insanların sınırlı birikimlerini 
de har vurup harman savurabilımekted'ir-
ler. 

ANAP sözcüsü Sayın Ali -Ba'baoğlu' 
nun söylediği..,. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi o konu
ya girmeyin. Çünkü önünüzde 2-3 sayfa 
daha var. Süre konusunda toleransımızı 
da aşmış duruludayız. Son sözünüzü söy
leyiniz efendim. 

ABDULLAH SEDAT DOĞAN (De
vamla) — Pdki, Ali Babaoğlu'ndan vaz 
geçtim Sayın Başkan. 

Vatandaşların oluşturduğu kooperatif
lere destek ve denetim yönünden ilgisiz 
kalan iktidar, kendi yandaşlarına andı, 
petekli konut kooperatifleri kurmakta ve 
bunlara destek vermektedir. Ankara'da 
Batıkent projesine engeller çıkarılırken, 
Ankara 'Belediyesi birtakım yapay koo
peratiflerle güç odakları oluşturmaya ça
lışmaktadır. 
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Siyasal liikfcidar, anlı, petekli koopera
tiflerin yanı sıra, tarımsal kredi koopera-
tifleriyile de ilgilenmektedir. Tariş, Çuko-
birlik ve benzeri üretici tarım birliklerin
de üreticinin söz hakkı sınırlanmakta, hü
kümet tarafından atanan yöneticilerim 
yetkileri artırılmakta, üreticilerin kaynak-
iarıyla oluşturulan bu birliklerin üreti
ciden yana politika izlemesi önlenmekte
dir. Hükümetin atadığı yöneticiilerin oy
ları, seçimle gedenlerden daha ağırlıklı 
olmakta, yönetimde, atamayla gelenler söz 
sahibi olmaktadır. Bu, söz sahibi olma, 
bazen seçimle gelmiş yöneticiyi görevden 
almaya kadar gitmektedir. Bu olay çok 
kısa süre önce Çukoribrilkte yaşanmış ve 
yönetim kurulu başkanvekili görevinden 
alınmış, yerine atama yapılmıştır. Bunu, 
kooperatifçilik ve demokrasii açısından an
lamak mümkün değildir. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — fotifa etti o. 

ABDULLAH (SEDAT DOĞAN (De
vamla) — istifa etmemiş Sayın Bakanım, 
gazete edimde, sadece «Görevden alındı» 
diyor. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 
SA'BRÎ ARAŞ (Kars) — Seni ilgilen

dirmez. 
ABDULLAH (SEDAT DOĞAN (De

vamla) — İlgilendirir beni. 
Ayrıca, bu birlikler çiftlik gibi idare 

edilmekte, keyfî uygulamaılar hüküm sür
mektedir. Çalışan sol görüşlü işçiler 'bas
kı görmekte, tedirgin edilmekte ve işten çı
karılmaktadır; fcu uygulamalara bir an 
önce son verilmelidir. 

(Sanayi ve Ticâret Bakanı Sayın Şük
rü Yürür'ün, keyfî uygulamalarıiîîn en 

vson Örneği, Şekerbarik Genel Müdürünü 
görevden almasında görülmüştür. Bu key
fî uygulamasından dolayı, kenUli Başba
kanı tarafından azarlanmış, kamuoyunda 
gülünç duruma düşmüştür. 
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ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Yalan o, yalan; uydurma! 

ABDULLAH (SEDAT DOĞAN (De
vamla) — Gazete yazıyor, okuyayım is
terseniz? '(ANAP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YILMAZ SANÎOĞLU (Ordu) — Er

tesi günkü gazeteleri okudun mu? 
BAŞKAN — Efendim, cevap verecek, 

'bakanlıktır. 
ABDULLAH (SEDAT DOĞAN (De-

vamla) — «Kardeşim, sen Bakanlık, mı 
yönetiyorsun, yoksa kahvehane mi?» di
yor. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, süreniz aş
mıştır. 

YILMAZ SANÎOĞLU (Ordu) — 
Ertesi günkü gazeteleri de okuldun mu? 
Onları da oku gülüm. 

ABDULLAH (SEDAT DOĞAN (De
vamla) — Tercüman'da da okudum. 

'BAŞKAN — Sayın milletvekili, buna 
oeVap verecek olan zatı âliniz değildiir; 
Hükümettir, Bakandır. 

Siz devam edin «fendim. 

ABDULLAH (SEDAT DOĞAN (De
vamla) — Bütün gazetelerde var, Cuımlhu-
riyet'te de var, Tercüman'da da var. 

'BAŞKAN — Sayın Doğan, toparlayı
nız efen'dim, süreniz doldu, 

ABDULLAH (SEDAT DOĞAN (De
vamla) — Toparlıyorum efendim. 

'Sayın milletvekilleri, bir 'bütçe değer
lendirmesinin sınırları [içinde, hükümetin 
izlediği ekonomik politikaların ve politi
kaların 'bir aracı olan bütçenin, çalışan 
kesimlere; işçilere, köylülere, memurla
ra, emeklilere, esnaf ve sanatkârlara fe
rahlık getirmediğini söyledim. Bu bütçe, 
ücretlilere, yine fiyat artışlarını haber ve
riyor; bu bütçe, çalışanlara yeni sıkıntılar 
getiriyor. Biz, Sosyaildemokrat Halkçı 
Parti olarak, 'bu bütçeyi, ekonomik poli-
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tikalarınızı doğru (bulmuyoruz. «Doğru 
bulanlar var» diyeceksiniz; kendinize, 
IMF'yi, Dünya Bankası, OECD'yi ve İn
giltere Başbakanını tanık göstereceksiniz; 
ama, halkımız, bu tanıklara itibar etmi
yor; etmediği içindir kî, Sosyaldem'okrat 
Halkçı Parti, halkına söylediği görüşleri
ni, tüm dünyaya da duyuruyor; onun 
içindir ki, Genel Başkanımız Sayın İnö
nü, görüşlerini Anamuhalefet Partisi li
deri olmanın (bilinci ve sorumluluğu içlin
de İngiltere Başbakanına da iletiyor. Bu
na «Jurnallanmak» denmez Sayın Başba
kan. Siz, hükümet olarak, Türkiye eko
nomisine ilişik in her türlü verileri, biligi-
leri IMF'ye, OEOD'ye, Dünya Banka
sına vermiyor musunuz? Dünya ailemin 
bildiğini söylemek neden jurnallamak ol
sun? Jurnallamak, 'Sosyaldemokrat Halk
çı Partinin değil, sizin tabiatınızda var. 

BAŞKAN — (Sayın Doğan, siz Ali Ba-
baoğlu'nu tenkit ettiniz; ama Ali Balba-
oğlu'nu çoktan aştınız. Lütfen toparlayı
nız ve bitiriniz. 

ABDULLAH BEDAT DOĞAN (De
vamla) — Toparlıyorum efendim. 

Türk - Iş'in demokratik eylemlerini 
savcılara nasıl jurnalladığınızı unutma
dık Sayın Başbakan ANAP Hükümetli, 
vatandaşlardan fedakârlık istiyor. Sayın 
Özal hep şunu söylüyor : «Bazı sıkıntı
larımız var, bu sıkıntı8ara katlanmazsak 
düzlüğe çıkamayız. Bu fedakârlığa kat
lanacağız.» Bunun arkasından da, Kurtu
luş Savaşında, halkın elindekinin üçte bi
rine yasa yoluyla el konulduğunu söy
leyerek, sabır ve itidal tavsiye ediyor. Bu 
nasıl hükümettir ki, halkın .çektiği ıstırap
lar ve acılar karşısında, savaş koşulların
da uygulanan politikaları hatırlatarak ça
resizliğini, beceriksizliğini açıkça kabul 
ediyor. Ona bakılırsa, Kurtuluş Savaşının 
Meclîsi, ulusal bağımsızlığımızın kazanıl-
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masını sağlayan Türkiye Cumhuriyetinin 
'kurucusu bir Meclisti. Her şeyi sonuna 
kadar tartışan 'bir Meclisti. Kurtuluş Sa
vaşı Meclisi, kanun hükmünde kararna
meler ve gece yarısı kanunlarıyla uğraş
mıyor, parmak kaldırma makinesi ola
rak çalıştırılmıyordu. Fedakârlığı, yıllar
dır fedakârlıkta 'bulunanlardan, işçilerden, 
memurlardan, köylülerden, esnaf ve sa
natkârlardan istiyorsunuz. Ancak bu ke
simler, fedakârlığın son sınırına geldiler. 
tSiz biraz, sizi destekleyen büyük ihracat-

1. — 1988 Malî Yılı Genel ve Kİatma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) S. Sa
yıları : \22, 23, 44, 45) (Devam) 

A) SANAYİ VE TİCARET BAKAN 
LIĞI (Devam) 

1. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1988 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1986 
Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — (Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı hütçesıinim görüşmelerine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz, 
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çılardan, isermaye tekellerinden, tuzu 'ku
rulardan fedakârlık isteyin.. Fedakârlık 
isteğinize de, bütçenize de hayır diyoruz. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından .alkış
lar) 

(BAŞKAN — Sayın Doğan, size tavsi
yem, !bir daha Başkanlıkla zaman tar
tışmasına girmeyiniz.! 

Birleşime, saat 14.15'te toplanmak üze
re ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.25 

Komü'syon ve hükümet yerlerini alldı-
lar. 

ALÎ BABAOÖLU (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, sataşma var, söz istiyorum. 

'BAŞjKAN — Buyurun oturun efendim, 
düşüneceğiz. 

UehJinde, Sayın Nabi Poyraz söz is
tenmişlerdir; buyurun efendim. 

NABÎ POYRAZ (Ordu) — Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığının 1988 yılı bütçesi üze
rinde görüş'terimi arz etmek üzerte huzu
runuzdayım; Yüde Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum1. 

Konuşmama ıbaşlaımadan önce, Sayın 
Bakanın şahsında, Sanayi ve Ticaret Ba-

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.15 

BAŞKAN : Başkanvekiİ Abdulhaünt Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğru] ÜnKi (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — 57 nci birleşimiin İkinci oturumunu açıyorum. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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'karılığının değerli mensuplarını üstün ba
şarılarından dolayı kutlamak isterim. 

Benden önce konuşan arkadaşlarım, 
•bakanlıkla ilgili gelişmeleri Yüce Mecli
sin bilgisine sundular. Ben de, önemli 
gördüğüm 'birkaç konuya değinmek isti
yorum. 

Bildiğiniz gibi, sanayileşmede, sınaî 
mülkiyetin korunması ve teknoloji trans
feri 'hayatî ehemmiyet arz etmektedir. 
Malumlarınız olduğu veçhile 23 Mart 
1879 tarihli ihtira Beratı Kanununu Os
manlı Jjmp'aratoarluğundan günümüze ka
dar gelen ender kanunlardan bir tanesi
dir. Sınaî mülkiyetin korunmasına ilişkin 
'beynelmilel anlaşmalar da mevcuttur. Bu 
anlaşmalardan en önemlisi bütün dünya
da sınaî mülkiyetin anaya'sası niteliğinde 
olan, sınaî mülkiyetin korunmasına (iliş
kin 1883 tarihli Paris Sözleşmesidir, Bu 
konuda daha iyi hizmet verebilmek mak
sadıyla iktidarımız zamanında, Hüküme-
'timiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Teşkilatı arasında imzalanan Sınaî Mül
kiyet Dairesinin Modernizasyonu Projesi 
3.4.1987 tarihinde Balkanlar Kurulu tara
fından kabul edilip, yürürlüğe girmiştir. 

Projede, ülkenin teknolojik ve sınaî 
kalkınmasını ilerletmek hedefine ulaşabil
mesi için yeni servisler tesis etmek ve ıs
lah edilmiş sınaî mülkiyet kanununun yü
rürlüğe konulacağı bildirilmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere, Sayın Ba
kan daha önce hazırlanmış olan patent 
kanun tasarısını yeniden ele almış ve ba
zı prensipler vazederek, yeniden yazılması 
için gerekli talimatları vermiştir. Bu pren
siplerin 'birincisi; 'buluşlarda yenilik, in
celemelerde ise takip sistemini getirmekte
dir. îkincisi; teknoloji transferlerinde pa
tente dayalı olarak verilen lisansların 
önemli bir yer tuttuğu gözönünde bu
lundurularak, yeni kanun tasarılarında 

'lisans müessesesine yer verilmiş ve pa
tentlerin süratle işletilmesini sağlayacak 
hükümüier getirilmiştir. Üçüncüsü ise; teş
kilatın düzenllenımıesi hususunda Sayın 
IBakanın görüşü, Sınaî Mülkiyet Dairesi 
Başkanlığının müstakil, ihtiyaçlara cevap 
verebilecek, gelişmiş ' ülkeler düzeyinde 
bir patent enstitüsü haline getirilımesidir. 

Bu meyanda bu ay içerisinde yatırım 
ve ihracatlarım teşvikiyle ilgili önemlıi ka
rarların yürürlüğe konulduğu hepinizin 
malûmudur. Bu arada, yatırımların 1983 
yılından itibaren seyrine baktığımızda, 
aşağıdaki hususlan görmek mümkün : 

özel sektör yatırımlarının 1983 yılımdan 
sonra çeşitli destek araçlarıyla teşvik edil
mesine devam edilmiş; kaynak kullanım
ları, desteklemiş primi gibi direkt destek
leme uygulamalarıyla teşvik sistemi daha 
etkin hale getir iltrnıiştir. 

Sonuç alarak, verilen teşvik belgele
riyle olumlu gelişmeler elde edilmiştir. 
Buna göre; sanayi sektöründe 1983 yı
lında 425 olarak verilen teşvik belgesi 
sayısı, 1984 yılında 609'a, 1985 yılında 
1 066'ya, 1986 yılında 1 477'ye ve 1987 
yılında da 1 716'ya yükselmiştir. Kabul 
edilen bu yatırım müracaatilarındlaiki sü
rekli artış, yatırumcııları da giderek artan 
yatırum eğiliminin bir göstergesidir. 

Bu teşvik belgeleriyfe ilgili diğer de
ğerler göz önüne alındığında, toplamı ya
tırım tutarı 1983 yılında 304 milyar Türk 
Lirası liken, yaklaşık 12 katlık bir artışla 

1987 yılında 3 trilyon 916 milyar liraya 
ulaşmıştır. 

Çoğunluğu makine-teçhizat ithalatıma 
tahsis ©dillen toprıaımı döviz gereği gelirle
ri 1983 yılında 417 milyon dolar ilken, 
1987 yılımda 1 milyar 612 milyon dolara 
ve yatırımlardan yaratılacak istihdam ise 
19813 yılında 30 610 iken, tedricî bir ar
tış itle 1987 yılında 100 007'ye ulaşmış
tır. 

— 337 — 



T. B. M. M. B: 57 16 . 4 . 1988 O : 2 

İmalat sanayiine bakıldığında; 1983 
yılında 38)5 olan beliğe sayısı, 1987 yılın
da 1! 543"e; toplaım yatırımı tutarı ise, 
1983 yıllında 271 milyar iken 1987 yılın
da 2 .trilyon 755 milyar İraya, toplam 
döviz gelirleri 1983 yılında 394 milyon 
dolar .ilken 1987 yılında 1 milyar 2'2'2 mil
yon do!!ara ve toplamı istihdamım ise 
1983 yılında 27 071 Vfan 1987'die 80 695'e 
yüıkselmiştir. Görüldüğü gibi, İmalat Sa
nayiindeki bu yatırım eğiliminde oldukça 
önemüii bir artış .görülmektedir. 

Ayrıca, verilen belge sayısı itibariyle 
imalat sanayii yatırımlarının toplam ya
tırımlar içindeki payı 19'83'te yüzde 37 
liken, .sürekli bir artış göstererek 1987'de 
yüzde 515'e yüksellımiştir. Bu da, uygula
nan teşvik tedbirlerimin etkisiyle, imalat 
sanayiindeki yatırım arzusunun) giderek 
arttığını göstermektedir. 

Verilen teşvik belgeci erin in- yatırım ma
liyetinle göz atıldığında, kompüe yemi ya
tırımların toplam yatırımlar içimdeki en 
büyük ağırlığa sahip olduğu görülımeıkte-
dir. Bundan da, yatırımcılarda yeni yatı
rım yapmaya yönelik eğilimilerim devam 
ettiği sonucu doğmaktadır. 

Komple yeni yatırımıliar dışında tev
si, modernizasyon, darboğaz giderme 
vesaire gibi yatırımilarda da, bu teşvik 
tedbirleri içimde artış görülmektedir. Dış 
rekabeti getiren ve ihracatı teşvik eden 
mevcut sanayi poltikalarınım etkisiyle, 
mevcut firma'lanm rekabet gücünü ve ka
pasite kullamımnmıı artırıcı tedbirlere yö
neldikleri görülmiektedir. Bunun, 1983 -
1987 döneminde, artan kapasite kulla
nım oranı ve ihracaatla gerçekleştirildiği 
söylenebilir. 

Değerli milletvekilleri, hükümet prog
ramında da belirtildiği üzere, sanayileş
me politikamızın hedefi, modern ve ge
lişmiş ülkelerin seviyesine ulaşmaktır. 

Başlangıçta içe dönük üretim ekonomisi 
yapısında ele alınan sanayileşme çabaları, 
planlı döneme geçişle birilikte, giderek 
ağırlığını, korumuş, som yıllarda, sürekli 
artış gösterme niteliğinin çok ötesinde, 
öneralli bir hedef olarak beniımsenmılştir. 

(Bu1 çabaların semerelerini, temel sa
nayi dallarındaki giriş imlerin yanında, sa
vunma sanayiinde de çok önemli prob
lemlerimi ele atamasında görmekteyiz. 

'Makine ve Kimya Endüstrisi Kuru
mumuz, özellikle son 4-5 yıl içinde yo
ğunlaşan yatırım faali yetileri ile savunma 
sanayiine dönük 11 projeyi gerçekleştire
rek büyük bir atılım yapmıştır. Bu 11 pro
je içinde yer alan modern top tesislerimde 
çok yüksek kalitede namlu üretimlerine 
devam olunmaktadır. Keza, Çankırı'da' 
kurulan uçaksavar top fabrikasınım ilk 
ürünlerimin atış Idenemeleni muvaffakiyet
le sonuçlanmış ve bu yıl sonuna kadar 
50 adet modern uçaksavar topu üretil
mesi pllaınlamımıştır. 

Kurumuımuz, gerek Avrupa •Konsor
siyumunda yer alan' roketlerin, gerekse 
silahlı ıkuvvetlıeriımıiz için rnübrem ihtiyaç 
halime gelem çok namlulu topçu roketleri
nin üretimi ile İlgili yatırım çalı sımalarını 
sürdürmekte; bunları yerli ve yabancı 
patentlerin ortaklığında tesis etmektedir. 
Türkiye'nin roket merkezi haline gelecek 
olan Rokctsan AJŞ.'nin kuruluşu ile ilgili 
tüm çalışmalar bitirilmiş ve tescil nokta
sına gelmiştir. 

Sayın Başkam, sayım milletvekillileri; en 
yüksek bilgi ve teknolojiyi gerektiren 
uçak limalat .sanayiimizin büyük geliş
meler gösterdiğini burada ısrarla belirt
mek istiyorum. Kıbrıs semalarında millî 
görevini yaparken şehit düşen Cengiz To-
pel'in uçağının yerine, bugün kendi öz 
.sermayenle kemdi ustan ve kendi mühen
disimin limal ettiği «Savaşan Şahim»!lerim 
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29 Bkim'de bu semalarda yüoe milleti se
lamlamasını görmek, Türkiye'nin çağ at
ladığının en belirgin örnekler imden bir ta
nesidir. Bu kürsüden «Arkadaşlar, nere
de çağ atladığınızı gösterin» diyenlere, 
holdinglerden bahsedenlere en güzel ör
nek teşkil etmektedir. 

Sayın ımilletvelkil'eri, sanayi mamulle
rinin 1980 öncesi genel ihracatnmızdaki 
payı yüzde 30'lar civarındayken, 1987 
ihracatümızdaki sanayi ürünlerimin payı 
yüzde 8ü'leri bulmuştur. Bu da, Türkiye' 
nin nereden nereye geldiğinin en belir
gin örneklerinden bir tanesidir. Sanayi 
mıamulü üretimi artmış, memleket lihti-
yacımı karşılayacak hale gelmiş, yokluk
lar, kuyruklar ortadan kalkmıştır. 

Bir mem'leketin kalkınmasında enerji 
payı ne kadar büyükse, yüksek teknoloji 
üretmek, sanayii geliştirilmek de o kadar 
önemli olduğu inancındayız. 

Bu iki ana unsur, Anavatan Partisi
nin ekonomi politikasının ana unsurlarını 
teşkil etmektedir. Türkiye'nin gelişmesi
nin ve Avrupa sanayisiyle rekabet edebi
lecek hale gelmesinin buna bağlı olduğu 
inancındayız. 

Bu inançla, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının 19ı8'8 yılı bütçesinin ımemteke-
timize, milletimize ve Sayın Bakanllıği'-
mıza hayırlı olmasını diler, Yüce Heye
tinize saygılar sunarım. (ANAP .sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — .Teşekkür ederim. 
Sayın Babaoğlu, içtüzüğün 70 inci 

maddesi, açıklama ve sataşma konusun
da söz verebilme ile ilgilidir. Maddenin 
ikinci fıkrasında «Açıklama ve cevaplar 
:için Başkan, aynı oturum içinde olmak 
üzere söz verebilir» diyor. Bu, İkinci Otu
rum. Birinci Oturumda Sayın Doğan'ın 
konuşması sırasında burada bulunmuş 
olup söz (isteseydiniz, düşünebilird'm. Bu 
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itibarla, içtüzük size söz vermeme en
gel teşkil ediyor. Kaldı ki... 

ALÎ BABAOĞLU (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, ben burada oturuyordum; fa
kat siz toplantıyı kapatıyordunuz. Ben 
de toplantıyı kapatmanıza .mani alma-
mak düşüncesi ile söz istemedim; 'ama 
takdir sizindir, söz verirseniz konuşunum. 

'BAŞKAN — Maallesef, İçtüzük engel 
efendim. Kaldı İki, bir hususu daha ha
tırlatmak isterim : Sayın Doğan sizi ten
kit sadedinde konuştu, tenkit hududunu 
da aşmadı. Belki, o zaviyeden düşünme 
imkânını da bulabiılirdim; fakat, içtüzük 
size söz vermeme mani. 

Efendim, Sayın Bakanı rica ediyo
rum; buyurun. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Aleyhteki 
konuşmacıdan sonra konuşacağım efen
dim. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ke
leş. (SHP sıralarından alkışlar) 

BtRGBN KELEŞ (izmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; ben, Sayın 
Tez'in söz hakkını kullanamaması üzeri
ne, kendi adıma konuşmak için söz almış 
bulunuyorum. Sizleri selamlıyorum ve 
saygılar sunuyorum. 

Türkiye, 1970'li yılliarın başında ciddî 
sanayi yatırımları yapabilecek kapasiteye 
ulaşmış bir ülkedir. Ancak, o dönemde 
hazırlanmış olan büyük projeler, bazen 
politik nedenlerle, bazen de üst üste gelen 
petrol bunalımları yüzünden uygulanama
mıştır. 

1980'lıi yıllarda ise, tamamıyla farklı 
politikalar benimsenmiştir. 1980'li yılların 
çok önemli bir bölümünü kapsayan Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, sanayi
leşmeyi, diğer planlardan, farklı olarak, 
bir amaç olmaktan çıkarmıştır ve mevcut 
sanayinlin korunması açısından da, bu sa-
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nayiılerin, ancak gerektiği takdirde, belirli 
bir süre, gerektiği oramda korunacağını 
belir tmlştiır. Diğer bir deyişle, sanayilerin 
korunması açısından bir belliırsizliik orta
mı yaratılmıştır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, 
sanayilerin kurulmasını güçleştirebilecek, 
sanayileşme açısından olumsuz gelişmele
re yol açabilecek birçok hüküm vardır. 
Örneğin, kamu kuruluşlarının sanayi ya
tırımı yapmayacakları, Avrupa Topluluğu 
ila bütünleşileceği ve bütünleşmenin güç
lükle karşılaştığı sektörlerde ve yörelerde 
ancak ekonomiye müdahale edileceği ifa
de edillmektedir. Örneğin, serbest bölgeler 
kurulacağı açıklanımaktadır; örneğin, ka
mu iktisadî kuruluşlarının' satılması öne
rilmektedir. 

Kamu kuruluşlarının sanayi yatırımı 
yapmamasının, sanayileşme açışımdan ne 
demek olduğu açıktır. Avrupa Topluluğu 
ile bütünleş ilmesi konusu ıda, sanayilerin 
korunması açısından yaratılan belirsizllik 
ortamıyla birleştiğimde, sanayileşme yö
nünde olumsuz bir etki yaratmaktadır. 
Çünkü, Avrupa Topluluğuyla bütünleşme 
gerçekleştiğinde, gelişmiş ülkelerin ürün
leri hiçbir kısıtlama olmadan, serbestçe 
bu ülkeye girebilecektir. Dünyaca tanın
mış firma ürünlerinin serbestçe ülkeye 
girmesi durumunda, özel sektörün, bu 
ürünleri üretmeyi mi, yoksa bu ürünlerin 
ithalatını yapmayı mı tercih edeceği ko
nusunu, sizin takdirinize bırakıyorum. 

'Bunlar, serbest bölgelerde sanayileşme 
açısından olumsuz etki yaratacak olan po
litikalardır. Bu bölgeler, altyapısı tamam-
landiktan sonra bir şirkete verilecek ve 
o şirket, kira karşılığımda, bazı yerli ve 
yabancı firmaların burada faaliyet göster
mesine izin verecektir. 

Türkiye'nin diğer yörelerinde geçerli 
olan ekonomik ve sosyal koşullar, bu böl-
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gede uyguianmayabileoektir. Örneğini bu 
bölgede faaliyet gösteren firmalar, bir as
garî ücret uygulama yükümlülüğünde de
ğildirler, Bu firmalar vergi vermeyecek

lerdir. Dolayısıyla, Mersin gibi altyapısı ta-
mamianmış bir serbest bölgede çalışan ve 
asgarî ücret vermek zorunda olmayan, 
vergi vermeyen bir yerili veya yabancı şir
ketle, Kayseri'de, Ankara'da, Konya'da 
faaliyet gösteren bir özel sektör nasıl re
kabet edebilecektir? 

iSayın ımilletvekiılleri, Türkiye'nin için
de bulunduğu durumda sanayileşme ko

nusu büyük önem taşımaktadır. Çünkü 
Avrupa Topluluğu ülkeleri: sanayileşmıiş 
ülkelerdir. Bu ülkeler., gerek toplluluk 
içimde, gerekse uluslararası ekonomik dü
zende sanayileşmiş ülkelerin çıkarlarını 
[korumakta, sanayileşmiş ülfcelenin yara
rını gözetmektedirler. Dolayısıyla hem 
Toplluluk içinde kurulan düzendien, hem 
Topluluk ülkelerimin katkısıyla uluslara
rası düzeyde kurulan düzenden yararlan
mak için sanayileşmenin belilii bir düzeye 
gelmesi, ekonomideki sanayi sektörü pa
yının belli oranda artması bir zorunlu
luktur. Türkiye bu zorunluluğu ve bu so
runu blir koşulla aşabilirdi : Eğer Toplu
luğa tam üyeliğe kadar geçecek olan sü
re içerisinde kamu kuruluşlarımı etkili bir 
şekilde ikullanabiılise, kalkınmasını ve sa
nayileşmesini hızlandırabillse ve sanayileş
menin belli bir aşamasına gelebilseydi. 
Ancak, kamu iktisadî kuruluşlarıyla ilgili 
olarak çıkarılan bazı yasa ve kararlara 
baktığımızda, bunun da mümkün olma
dığını görüyoruz. Örneğin kamu kuru
luşlarımın satışını öngören yasa, «Yatırım
ların Hızlandırılması ve Tasarrufların Ar
tırılması» adını taşımaktadır ve ilk izle
nimde de insana, sanki kamu kuruluşları 
satıldıktan sonra da sanayi yatırımı ya-
pılabilecekmiş etkisini yaratmaktadır. 
Ancak, iktidarın politikası, kamu kuru-
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luşlarına sanayi yatırımı yaptırmamaktır. 
Dolayısıyla yasanın ismi ile iktidarın uy
guladığı politika birbiriyle çelişkilidir ve 
kamu kuruluşlarınım sanayileşmeyi hız
landırma açısından kullanılması, iktida
rın politikası nedeniyle, ne yazık ki müm
kün değildir. 

Sayın milletvekilleri, gelişmiş ülkeler, 
Türkiye gibi gelişme yolundaki ülkelere 
her dönemde belirli önerilerde bulunmuş
lardır. 19'60'h yıllarda yaptıkları öneri sa
nayi sektörüne değil, tarım sektörüne ya
tırım yapmaktır. 1970lerde bu öneriyi bi
raz değiştirmişlerdir; ağır sanayie değil, 
hafif sanayie, tarıma dayalı sanayie tüke
tim sanayiine yatırım yapın tavsiyesinde 
bulunmuşlardır. 1980'li yıllarda ise ka
mu iktisadî kuruluşlarının satılmasını 
gündeme getirmişlerdir. 

Kamu iktisadî kuruluşlannın satıl
ması gelişmiş ü'Jkeler tarafından niçin 
önerilmektedir? Bundan iki amaç güt-
ımıektedirıler : Birincisi; gelişme yolundaki 
ülkelerin, iktidarlarımın elinde bulunan 
üretim anaçlarımı, bu iktidarların elinden 
almak, özel sektöre ve yabancılara da
ğıtmak. Böylece, bu iktidarları belli mo
delleri ve poltikaları daha kolay kabul 
eder hale getirmektir. Elinde üretimi ara
cı olmayan bir iktidar, ne kadar iyimiyetile 
çaba gösterirse göstersin, sanayileşmiş ül
kelerin, uluslararası kuruluşların önerile
rine çok daha zor direnebilecektir. Bun
ların güttükleri ilkime! amaç; gelişme yo
lundaki ülkeleri, bir borç-sermaye taka
sına zorlamaktır. 

Bazı borçlu ülkelerin borçlarını öde
yemeyeceklerini veya hiç değilse dışsa-
tıml'arının belirli bir oranında ödeyebile
ceklerini söylemelerinden beri, gelişmiş 
ülkeler bir borç ödeme yöntemi geliştir
meye çalışmaktadırlar ve bugün için en 
revaçta olan, üzerinde en çok çalışılan ve 

Benimsenen yöntem borç-sermaye taka
sıdır ve gelişme yolundaki borçlu ülkele
ri, bu konuda zoröamaık için büyük ha
zırlık içerisindedirler. 

Tabiî, bu gerçekleştiğinde önemli ka
mu kuruluşları el değiştirmiş, yabancıla
rın mülkiyetine geçmiş olacak; bu kuru
luşlar yabancıların denetimine geçmiş 
olacaklardır ve faiz ödemelerinin yerini 
de kar transferleri alacaktır. 

Sayın millet vekilleri, bugün Türkiye 
sınayj'eşme açısından gerçekten çok kri
tik bir durumdadır. Gelişmiş bir ülkede 
serbest pazar ekonomisine taraftar bir 
iktidar olmakla, gelişme yolundaki bir 
ülkede serbest pazar ekonomisine taraf
tar olan bir iktidar otaak arasında da 
büyük fark vardır. Birincisinde, kalkın
mayı hızlandırmak, sanayileşmeyi hızlan-
dırımıak, ekonominin' yapısını değiştirmek 
gibi bir sorumluluk yoktur. Çünkü, ne 
yapılırsa yapılsın, hangi politika uygula
nırsa uygulansın, ülkedeki düzen öyle ku
rulmuştur. Hem bu düzen nedeniyle, hem 
ide uluslararası ekonomik ilişkilerin işle
yiş şekli nedeniyle, o ülkelerde teknoloji 
üretilmekte, o ü'kelerde sanayi yatırımı 
yapi'ımakta, o ülkelerde her gün yeni ye
ni sanayiler devreye girmektedir. Ancak, 
gelişme yolundaki ülkeler için bu söz ko
nusu değildir. Bizim gibi ülkelerde bilinç
li çaba gösterilmesi gerekir. Bu nedenle 
ds bugün için söz konusu olması gereken 
şey, aslında kamu kuruluşlarının satıl
ması değil; tam tersime, etkin bir şekilde 
ıkullanılmasiı olmalıydı ve tam tersine ka
mu kuruluşlarının satışının gündemde ol
ması, sanayileşme açısından büyük bir ta
lihsizliktir. 

Bu kadar kritik bir dönemde, bakıyo
ruz ki plan ve programlar sanayileşmeyi 
engelleyici politikalarla doludur... 

BAŞKAN — Sayın Keleş, lütfen to
parlayınız efendim. 
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BİRGEN KELEŞ (Devamla) — Bi
tiyor efendim. 

Uygulamada iiktidarıın sanayileşiyorum 
diye tek ileri sürebildiği gerekçe, dışsa
tım i çer içimdeki sanayi ürünlerinin payı-
nnn artmasıdır. Ancak, bazı tanımlar ne
deniyle, aslında burada olmaması gere
ken ürünlerin, sanayi ürünü sayılması, 
bu miktarın içerisindedir. Aşırı teşvikler
le satıijmayacaik ürüni'eran satılır hale gel
mesi, bu miktarı kabartmaktadır. Reeks-
port dediğimiz, ithal edilip ufa'k bir işlem
den sonra bazı ımalların yurt dışına satıl
masın, bu miktarı yükseltmektedir ve ni
hayet, hayalî ihracat dediğimiz şey tama
mıyla sanayi ürünlerinin dışsatımının 
içinde bulunmaktadır. 

Yine bu dönemde bakıyoruz iki, bu 
kadar önemli bir işlevle görevli olan Sa
nayi ve Ticaret Balkanı!ığı, tamamen, ka
nun hükmünde fcararnamdlerle ve fon
larla idare edilmektedir. 

'Sayın milletvekillileri, 1980'den son
ra, kanun hükmünde kararnameler, çığ 
gibi artmıştır. Bakanlıklar bozulmakta, 
yeni bakanlıklar kurulmakta; kanun hük
münde kararnameyle kurulan bir bakan
lık, bir süre sonra, bir başka kanun hük
münde kararnameyle, tekrar değiştiril
mektedir ve bu uygulama yıllarca devam 
etmektedir. 

Kanun hükmünde kararnamelerin ne
den Meclise gelmediği .sorulduğunda, ik
tidar, Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Baş
kanlığına sevk ettiğini, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı da, komisyonla
ra sevk ettiğini söylemektedir. Ancak, 
kanun hükmünde kararnameler, bir tür
lü Genel Kurula gelmemektedir. Oysa, 
Türkiye Büyük Millet Meclisimin en 
önemli işlevlerinden bir tanesi, yasa yap
maktır. Yıllarca uygulanan kanun hük
münde kararname bir gün Meclise gel-
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se de bu, yasa tasarısının Meclise gel
mesiyle aynı anlamda değildir. 

Aynı şey, bütçe için de söz konusu
dur. Bütçe yapma görevi1, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin en önemli .görevlerinden 
biridir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
kaynak dağıtma, neyin, nerede harcana
cağın!; belirleme yetkisi vardır; fon büt
çeleri, harcama yapıldılktian sonra, tek 
sayfa, iki sayfa halinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gelse bile, bu, harcama-
ıların Meclise gelmesiyle ayni şey değil
di;'. 

BAŞKAN — Sayın Keleş, toparlayı
nız lütfen. 

BİRGEN KEUEŞ (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Sonuç olarak, ben, buradaki bütün 
milletvekillerini -ilktidar ve muhalefet ay
rımı gözetmeden- Türkiye Büyük Millet 
Meclisimin işlevlerine ve sanayileşmeye 
sahip çıkmaya çağırıyorum. Çünkü, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin işlevlerine 
sahip çıkmanın ve sanayileşmeye sahip 
çıkmanın, demokrasi ve ülkenin kalkın-
masıı açısından, geleceği açısından çok 
önemlli olduğu kanısını taşıyorum. 

Ret oyu verecek olsam da, yararlı 
olacağına inanmasam da, 1988 yılı büt
çesinin hayırlı olmasını dilıiyorum. (SHP 
sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Savın 
Keleş. 

ALt BABAOĞUU (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, bir yanlış anlaşılma olmuş
tur, kürsüden bir açıklık getirmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bulunduğunuz yerden 
söyleyin efendim. 

AıLIt BABAOĞLU (Nevşehir) — Nev
şehir'e yapıllan yatırımları dile getirir
ken, «Sahil yolu» diye söz etmiştim, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı-
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ma konuşan arkadaşımız, «'Sahil' orada 
yoktur» diyorlar; deniz sahiliyle karıştır
mışlar. Nevşehir'de deniz yoktur, deniz 
sahili de yoktur. Biz, o yol, yeni açıldığı 
için, «Sahili yolu» deriz. (Alkışlar) 

İkincisi, Türkiye Büyük Millet Mec-
iüs'ıni, kimsenin kahveye çevirmeye haik-
kı yoktur. Burada kimse, bu sözü söyle
yemez, kimse Türkiye 'Büyük Millet Mec
lisine saygısızlık edemez. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; (Bakanlığımızın 
bütçesi .üzerinde, şu ana kadar parti 
adına yapılan görüşmelerde, ortaya konu
lan hususi'.ardan istifade etmeye, önümüz
deki faaliyet dönemimizde gayret edece
ğiz. Arkadaşlarımız, ciddî eleştirilerde 
bulunmuşlardır; bazılarıının da cevabı eli
mizdedir, kendilerine sunacağız. 

Bakanlığımızın Teşkilat Kanununda 
gösterilmiş olan görevleri, özetle, malu
munuz olduğu üzere, iki ana grupta top-
ılıanm ıştır. 

'Buna göre bininci görevi : Ülkenin sa
nayi politikasının, günün şartlarına ve 
teknolojinin gereklerine göre, tespitine 
yardımcı olmak. Kalkınma plan ve prog
ramlarında yer alan ilke ve hedefler doğ-

' rultusunda, sanayinin dengeli ve süratli 
şekilde gelişmesini sağlamak ve teşvik 

• etmek. 
•İkinci görevi ise : Ka'lkınma plan ve 

programlan doğrultusunda, iç ticaret hiz
metlerine ilişkin, ana hedef ve politika
ların belirlenmesine yardımcı olmak. Bu 
politikalar doğrultusunda, faaliyetlerin 
düzenllenmesi, uygulanması ve geliştiril-
rn&s'ni sağlanmaktır. 

Bakanlık, Hükümet Programı doğrul
tusunda, ülkenin uzun vadeli sanayi stra

tejisini tespit ve yönlendirme -faaliyetle
rine devam etmektedir. Bu çalışmalar me-
yanında, dünya sınaî ve teknolojik ge
lişmeleri ve ana hedefleri takip edilmek
tedir. ÜJkemiz sanayiimim bugünü ve 
'2000 yılında ulaşılması öngörülen hedef
lerini tespit etmek için, ilk defa İ Eylül 
1987 tarihinde Sanayi Şûrasının toplan
ması sağlanmıştır. 

Sanayinin, en hızlı gelişme potansiye
line sahip olan sektörlerimizden biri ol
duğu malumlarınızdır. Böyle olmasaydı, 
ihracatımızın yüzde 80'i sanayi ürünümüz 
olamazdı. 

Sanayileşme politikamızın hedefi, mo
dern ve gelişmiş ülkelerim sanayileşme se
viyesine erişmek, dünya pazarlarında sa
nayi mamullerimizle -rekabet edebilir bir 
ihracat potansiyeline ulaşmaktır. 

Sanayileşmenin verimUi ve süratli bir 
şekilde revize edilebilmesi, yapısal deği
şikliği de içine alan bir programın uygu
lanmasını ve bu programın uzun vadeli 
plan stratejilerine dayandırılmasını zo
runlu kılmakta olduğu malumlarınızdır. 

Dünyadaki .sınaî ve teknolojik geliş-
me'lıeri ve ana hedeflerini izlemek suretiy
le, sanayiliımizin uzun vadeli stratejilerini 
tespit etmekteyiz. 

Sanayinin yöri'endirilımesine ışık tut
mak, sanayimizi gelecek yüzyıla sağlıklı 
bir şekilde hazırlamak için Birinci Sanayi 
Şûrası çalışmaları büyük önem arz et
mek tedir. 

Diğer taraftan, uzun yıllardan beri de
vam eden ithal ikamesi anlayışınım terk 
edildiği malumlarınızdır ve hepimizin 
övünç kaynağıdır. İhracata dönük ve 
dünya sınaî ticaretine entegre olabilecek 
bir sanayileşme politikasına geçilmesi zo
runlu olmuştur. 

Genel olarak, temelinde her şeyi ken
dimizin yapmasını, öngören ithal ikamesi, 
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ika!ite unsurunun da geri p/anda kaldığı 
yüksek maliyetlerin meydana gellmıesinıe 
sebep olmuştur. 

Böyle bir uygu'lamada bütün külfetin 
tüketicin :n omuzlarına, yani milletimizin 
omuzlarına bindiği bir yapı teşekkül et
miş, ü'lke 70 sente de (muhtaç olmuştur 
ve ihracat kabili yeti olmayan sanayiler 
ortaya çıkmıştır. 

Bunu önlemek için, sanayileşmede 
yapısal değişikliğe gidilerek, sanayi ma
mullerimin ihracattaki payHarı 1980 yılım
da yüzde 3i6 iken, bunun 1987'da yüzde 
80'lere çıkışı sağlamımuştır. 

Belirli bir plan ve program dahilimde 
üretim kapasitesi, kalite ve fiyat yönün
den dünya pazarllarımda rekabet edebi
lir mamullerin üretilmesi sanayi politika
mızın temel ilkesini oluşturmaktadır. Bu 
hedefe ulaşmakta kısa zamanda başarılı 
neticeler alınmıştır. 

Uzun yiterdir tatbik edilmiş olan sa
nayi politikaları sonrası biriken prob
lemleri kısa süreli planlarla çözmek müm
kün değildir. Meseleleri sıhhatli bir sekili
de çözmek için, konulan uzun vadede 
düşünmek, araştırmak ve lüzumlu tedbir
leri ai'mak gerektiğine hepimiz inanmak
tayız. 

Gittikçe hızlanan teknolojik gelişme
ler nedeniyle hızlı değişen bir dünyada 
yaşamaktayız. Bu ge'lişmeferii yeterince 
takip edememek, imi İlletimiz için sayısız 
mahzurları birlikte getirmektedir. Bu 
mahzurları ortadan kaldırmak için, Tür
kiye, dünyadaki gelişmeleri yakımdan ta
kip etmeli, sanayileşmesini hızla değişme
lere ayak uyduracak şekilde düzemıleıme-
1id.ii/. 

Türk sanayi yapısının 2000 yılında ne 
olacağı konusunda hedefler tespit ©dik
ken, Türk 'M Mİ etimin çağdaşlaşma isteği, 
Türkiye'nin, AET içindeki durumu, jeo-
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politik konumu ile dünyadaki hızlı tekno
lojik gelişmeler karşısındaki sorumları 
göz önünde tutulmalıdır. Bütün bunları 
göz önünde tutarak faaliyetimizi ona gö
re ayarlamış bulunuyoruz. 

Bir taraftan, Türk Milletini, top ye
kûn asrın icaplarıma uygun asgarî geliş
mişlik seviyesine ulaştırma gayretleri ya
nı sıra, AET standartlarına uygun bir tek
nolojik düzeye erişme hedef lall indiğin da, 
sanayimizin üretim kapasiteleri ve kalite 
ve fiyat yönleri ile ne kadar zorlanacağı 
bariz olarak ortaya çıkar. 

Biz, Hükümet olarak, bu gelişmeye ve 
hedeflere ayak uyduracak ve ulaşacak sa
nayimiz için, elektrik, yol ve diğer altyapı 
hizmetlerimi şimdiden hazırlamaktayız. 

'Biz, hükümet olarak, yeni sanayi yatı
rımları yanında, mevcutları ıslah ve rao-
dernize ederek, hem üretim1 kalitesini ve 
hem de kapasite kullanım nispetlerini. 
büyük ölçüde artırmış bulunmaktayız. 
'Bunun ispatını, en kestirme yoldan, gay
ri safi millî hâsıla sektör paylarıma bak
makla bulabiliriz. 

1980 yılında, gayri safi millî hâsılada 
tarımın yüzdesi yüzde 21 iken, hizmetle
rin yüzde 56, sanayinin yüzde 23 ilken, 
sanayi sektörü yıllık ortalama yüzde 9 ci
varında müstakar bir artış göstererek, 
1987'de memnuniyetle belıiırteceğiımiz yüz
de 32'ye ulaşmıştır. 

Bundan sonra, sanayie hayatî destek 
sağlayan ve vasat hazırlayan altyapı ya
tırımları, sanayimizin daha hızlı ve yük
sek artış hızlarına kavuşacaktır. 'Biz, 
sanayileşmeyi, Avrupa Topluluğu da he
def alındığıma göre, üretimleri gelişmiş 
ülkelerin ımamullerlyle rekabet edebilen, 
bunun için teknolojisini yenileyebilen, is
tikrarlı bir artışla üretim miktarları sağ
layabilen çok ciddî bir millî mesele ola
rak görmekteyiz. Yoksa, enerji yetersiz-
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liginden, İthalat zorlukları sebebiyle ham-
ımadde ve ara madde temin edilememe
sinden, ülkede huzur olmamasından çalı
şamayan bir sektör olarak görmek iste
miyoruz ve o günleri de arzu etmiyo
ruz, 

Sayın milletvekilleri, yatırım yeri, üre
tim konusu ve kapasitesi, teknolojisi iyi 
hesaplanmamış bir tesisin verimi!i ve kar
ili çalışmasının mümikün olduğunu iddia 
etmek yerinde mi olur? Bu bakımdan, 
bakanlık olarak, araştırma, geliştirme ve 
rehberlik çalışmalarına büyük önem ve
riyoruz. Dışa açılmada, önemli bir fak
tör olan bu hususa, sanayicilerimizin de 
gereken önemi verdikleri kanaatindeyiz. 

Bölgelerin ekonomik potansiyellerinin 
tespiti, hangi yatırımların hangi bölge
lerde gerçekleşmesinin daha uygun ola
cağı, ve yurt dışındaki işçilerimizin ta
sarruflarının uygun yatırım alanlılarına 
kanalize edilmesi faaliyetleri, bakanlığı-
mızca önem taşıyan çalışmalar arasında 
mütalaa edilmektedir. 

Bu çalışmalar meyanında, başta kal
kınmada öncelikli yöreler oimalk üzere, 
1987 yılı sonu İtibariyle 41 ilin sanayi po
tansiyelleri hazırlanarak kitap haline ge
tirilmiş, bu çalışmalar Devlet Planlama 
Teşkilatı, valilikler, belediyeler, sanayi 
ve ticaret odaları ve üniversitelerimizin 
istifadesine sunulduğu gibi, yurt dışın
daki işçilerimize ve Türkiye'deki müte
şebbislerimize de verilmiştir. 24 ilin sa
nayi potansiyel çalışmaları ise, 1988 yılı 
programına alınmış olup, söz konusu ça
lışmalar devam etmektedir. 

Ayrıca, yatırımcılara rehber olmak 
veya yapılacak fizibilite çalışmalarına 
kaynak teşkil' etmıek üzere hazırlamakta 
olduğumuz, muhtelif konulardaki paket 
proje, diğer bir ifadeyle «Sanayi profil
leri» ıi!e ilgili çalışmalarımızın da devam 

etmekte olduğu malumlarınızdır. 19'8!6 ve 
1987 yıllarında, çeşitli sektörlerde 29 
adet profil' hazırlanmış ve revize edilmiş
tir. 1988 yılında yapılması programla
nan sanayi profil üzerindeki çalışmalar 
da devamı etmektedir. 

IBunun yanında, başta kalkınmada ön
celikli İllerde yatırım yapmak isteyen 
müteşebbisler olmak üzere, müracaat 
eden çok ortaklı anonim şirketlere, ma
hallî idarelere, yurt dışında çalışan veya 
geriye dönüş yapmış işçilerimizin kurmuş 
oldukları kooperatif ve şirketlere, yapa
cakları yatırım konularında, ücretsiz ola
rak hazırlamakta olduğumuz fizibilite 
etüdü çalışmalarımız da sürmektedir. 

Araştırma ve geliştirmenin millî sa-
nayimizdeki önem ve yerine binaen, üni-
versite-sanayi işbirliği alanında yapılacak 
bilimsel! ve uygulamalı araştırmaların 
canlandırılması, desteklenmesi ve geliş
tirilmesi için gerekli madde ve şartların 
ortaya konulduğu ve çözüm tekliflerimi 
ihtiva eden bir rapor, Devlet 'Planlama 
Teşkilatına sunulmuş bulunmaktadır. 

'Diğer tarafta, ülkemizde yabancı ser
maye ve teknoloji alkışının hızlandırıl
ması, yurt içinde teknolojik üretimin teş
vik edilmesi, sınaî mül'kîyet sistemimizi 
gündeme getirmektedir. 

'Memleketimizin sanayileşme hızına 
paralel olarak, buluşların ve markaların 
tescili ve korunmasıyla alakalı müracaat
lar hsr geçen gün artmaktadır. 

Bakanlığımızda bugüne kadar 40 bi
ni millî, 62 bini yabancı 102 bin adet 
marka; 4 bini millî, 18 bini yabancı 22 
b;n adet patent tescil edilmiş 'bulunmak
tadır, 

1987 yıllında yapılan marka müracaa
tı sayısı 10 51'8'e baliğ olimuş, bu müra
caatın 6 067'si uygun görülerek tescil edil
miştir. 
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İhtira beraatlarıyia İlgili müracaat 853 
olup, bunun 309 adedi tescil ©dilmlş bu
lunmaktadır. 

Bu hizmetlerle alakalı işlemllerin da
ha süratli bir hale getirilmesi ve sınaî 
mülkiyet idaresinin modernizasyonu ba-
ıkınımdan gerekli tedbirler alınmıştır ve 
alınmaya devam olunmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere, sınaî 
mülkiyet mevzuatının günümüz şartları
na uygun hale getirilmesini patent Do
kümantasyon ve Enformasyon Merke
zinim (kurulmasını ve marika tescil istemle
rinin otomasyonunu hedef alan bir pro
jenin, Bakanlar Kurulu kararıyla yürür
lüğe konulmuş olduğu malumlarınızdır. 

Bu arada, 1879 tarihli İhtira Beraatı 
Kanununun' yerine ilkame edilmek üzere, 
yukarıda arz ettiğim hususlar göz önüne 
alınarak bir patent (kanunu tasarısının ha
zırlanması ve yürürlüğe konulmasıyla il
gili çalışmalar neticelendirilmek üzeredir, 
yakında Yüce Mecilisimıize arz edilecek
tir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sanayide altyapı ve Iküçük sanayii destek
leyerek gelişmeyi hızlandırmak için, or
ganize sanayi 'bölgeleri ve (küçük sanayi: 
sitelerıinin yapımına ağırlık verilmiş ol
duğu malumlarınızdır. 

üevflet, sanayileşmede teşvik ve (tan
zim edici rolünü ıen müessir şekilde oy
namaktadır. Devlet, sanayinin 'bütün 
yurda gerçek ölçülerde yayılması için 
altyapı ve hizmet yatırımlarını yapmak
tadır. Organize sanayi bölgeleri ve Ikü
çük sanayi ısiteleri bunun en bariz ör
nekleridir. 

Size yıllar itibariyle rakamlar ver
mek istiyorum. Fazla da değil'; onun 
için, çok ıraikama boğacak diye üzülme
yiniz. 1962 - 1983 yıllan arasında, 22 
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yılda 6 adet; 1984 - 1987 yılları arasın
da 4 yılda 3 adet organize sanayi ıböî-
ıgesi projelendirilmiş, temelli atılmış ve 
hizmete sokulmuştur. 19818 yatırım prog
ramında ise, «sanayiinin durduğu, geliş-
ımesinin kösuöklendiği» denilen bu ortam
da 33 adet organize sanayi bölgesi pro
jesi ele alınmış ve bunlardan 16 adedi 
1988 yılı sonlarına kadar hizmete sunuft-
muş olacaiktıır. 

Organize sanayi bölgelerimin yapıl
ması ve bunların 'ihtisaslaşmalarının 
sağlanmasıyla hem yatırımların tesis ma
liyetlerinin düşürülmesi, hem de tekno
lojik gelişmelere uyum sağlanması temin 
edilmiş olacaktır. Böylece, altyapı hiz
metleri yanında, gelişmiş ülkelerde prob
lem haline gelmiş olan ve sanayiin geliş
mesinde hır noktada darboğaz oluşturan 
çevre kirliliği! de -ortadan kalkmış ola
caktır. 

Yeni Yatnrım Teşvik Kararnamesin
de yapılan önemlli değişikliklerden birisi 
de şudur: Organize sanayii bölgelerindeki 
yatırımlara sağlanan teşviklerin artırıl
ması. «Normal yörelerde 'bulunan orga
nize sanayi (bölgelerinde yapılacak teş
vik belgeli yaıtınmlar, ikinci derecede 
kalkınmada önoeliklli yöre teşvikler inden; 
ikinci derecede kallkınmada öncelikli1 yö
relerde bulunan organize sanayi bölge
lerinde yapılacak teşvik ''belgeli yatırım
lar İse, (birincil derecede kalkınmada ön-
celiiıki yöre teşviklerinden istiîfade eder
ler» hükmünün yeni mevzuatımıza geti
rilmiş olduğunu ifade etmek, bize mem-
nuniye't vermektedir. 

Normal 'bölgelerdeki organize sanayi 
bölgelerinde yapılacak yatırıımlara uy
gulanacak yatırım indirimi eskiden yüz
de 40 iken, yeni mevzuatla yüzde ,60'a 
çıkartılmıştır, ikinci derecede kalkınma-
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da öncelikli yörelerde organize sanayi 
'bölgelerinde yapılacak yatırımlarda eski
den yüzde i60 olan yatınım indirimi mik
tarı, yeni mevzuatla yüzde lOO'e çıkar
tılmış bulunmaktadır. 

1965 - 1983 yılları arasında ondakuz 
yılda 90 küçük sanayi sitesi; 1984 - 1987 
yılları arasında dört yılda 59 küçük 
sanayi sitesi tamamlanmış ve 1988 yatı
rım programında 159 küçük sanayi sitesi 
projesi bulunmakta olup, bunlardan 7 200 
işyeri ihtiva eden 36 adet küçük sanayi 
sitesi 1988 yılı sonuna kadar hizmete 
sunulmuş olacaktır., ©öylece, 1984 yılın
dan önce yılda ortalama 4 veya bazen 
de 5 küçük sanayi sitesi yapılarak 1 300 
işyeri milletin hizmetine sunulmuş ve 
7 -800 kişiye iş imkânı sağlanmış iken, 
1984 yılından sonra yılda ortalama '15 
küçük ısanayi sitesi ve ortalama yıl olarak 
da 3 870 işyeri yapılarak, yaklaşık 23 
bin yurttaşımıza iş imkânı, sağlanmış ol
anaktadır. 

Geleneksel el! sanatlarımızın korun
ması ve kaybolmaya yüz tutmuş olan
ların yeniden canlandırılması Ve geliş
tirilmesi suretiyle yeni istihdam alanları 
sağlanmasını ıteminen, bildiğiniz gibi 
Bakanlığımızca, il ve ilçe merkezlerinde 
e! sanatları kursları düzenlenmektedir. 
Ayrıca, gerek öll sanatları, gerekse küçük 
sanayici, sanatkâr ve küçük sanat koo
peratiflerinin ürünlerinin tanıtılması ve 
pazar Ianmasına yardımcı olmak amacıyla 
yurt içi ve yurt dışında fuar ve sergilere 
de iştirak edilmektedir. 

'Sayın milletvekilleri, kalite ve stan-
dardizasyon ile ilgili 'faaliyetlere gelince: 
iMa'luımlarımız olduğu üzere, kalite ve 
ıstandart çalışmaları, ıtülcsticiyi koruma 
tedbir ve mevzuatının en önemli halka
sını teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan, bakanlığımız teşkilat 
ve görevleri hakkımdaki kanun, sınaî 
mamullerin standartlarının hazırlanması 
ye hazırlattırılması, mecburî uygulamaya 
konulması, denetlenmesi görevlerini de 
Bakanlığımıza vermiş bulunmaktadır, 
Konulan standarda uymayan mamuller 
hakkında yapılacak adlî işlemler ise, ait 
olduğu mevzuatta mündemiç olup, Ba
kanlığımıza da, gerekli müeyyidelerin 
uygulanması hususunda yetki vermekte-
ûk. 

Standartlaşma konusundaki çalışma
larımız yoğun şekilde devam etmekte 
olup, 1987 yıllı sonuna kadar 740 mamul 
standardı mecburî uygulamaya konulmuş
tur. 

Sayın milletvekilleri, mechurî uy
gulamada öncelik, bilhassa halikın can 
ve mal emniyeti ile tüketiciyi doğru
dan alakadar eden mamullere verilmek
tedir. 

Halen mecburî uygulamada bulunan 
740 standart, merkez ve taşra teşkilatl
ımızın elemanları tarafından, özellikle 
sanayi mamuılleri imalat 'Merkezlerinde 
yoğun bir şekilde denetlenmekte olduğu 
malumlarınızdır. Standart dışı mamul sa
yısında hızla aza'llma olmaktadır. 

Ayrıca, üretiıllen mamullerin garantisi
ni öngören ve imalatçılarınca 'tanzim 
olunup, tüketiciye verilen' garanti belge
leri, belirli şartlar taşımaları halinde, 
'bakanlığımızca da tasdik olunmakta ve 
'tüketim mevzuu mamulün nitelik ve ni
celikleri, tüketici için açıkça belirlenmiş 
olmaktadır. Nitekim, 1987 yılı sonuna 
kadar bakanlığımız tasdikine sunulan 
31-8 belgeden 221'i, yapılan tatbikat so
nunda kabul edilmiş, geri kalanı ise, 
tüketici haklarını koruyucu şartları ihti
va etmemeleri sebebiyle reddolunmuş-
tur,, 
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Diğer 'taraftan, tüketiciyi 'korumada 
en 'önemli faktörlerden birisi, mal'ı alan 
kimsenin, ambalaj içerisinde ne olduğu
nu açık ve seçik olanak bülmesiıdir. Bu 
/maksadı teminen, ambalajlar üzerinde, 
'mamulün cinsi, katkı maddeleri', imalat
çı firmanın adresini, imal tarihini, parti 
seri numarasını, standartlarında ve gıda 
tüzüğünde isteniyorsa .son kullanma 'tarih
ilerinin yazıliması gibi hususlar, 1985 ta
rihinde neşrolunan 4331 saynlı standart 
ille mecburî İhale getirilmiştir. Bu şekil
de, tüketici, ambalajına bakmak suretiy
le aldığı mamul1 hakkında kesin bilgi 
sahibi olmaktadır. Nitekim, konunun 
önemi ib (mütenasip olarak Bakanlığımız
ca yapman standart denetimlerinden de 
söz etmek istiyorum. 1985 yılında yapiılıan 
11 378 standart denetiminin 3 216'sı; 
1986 yıllında yapılan 17 000 denetimin 
8 000'ii; 1987'de yapılan 25 000 denetim
den 1'6 OOO'ini ambalaj .standardına ait 
bulunmaktadır. 

(Müsaade ederseniz, sözlerimin bu bö-
lümünde de Bakanlığımın önemli görev-
ilerinden olan iç ticaret h;zme<tleriyle il
gili özet bilgiler sunmak istiyorum. 

Bilindiği üzere sermaye birikim'n'n 
artmasını sağlayan vıe sermaye piyasa-
sınıın gelişmesine büyük ka'Ukiıîıarı oıîan 
anonim ve l'iımited ıgibi sermaye şirket-
Derinin kurulması, serbest piyasa ekomo-
m:sine dayak sistemlerde büyük önem 
taşımaktadır. Keza, vergi hukuku açı
sından bu kabil» şirketlerin çoğalmasını 
teşvike büyük önem de verilmekte ol
duğu mal'umlannızdır. 

ıNitekiım Bakanlığımız da, yaptığı ida
rî d'üzenleımelerle sefımaye şirketllerinin 
kuruluş ve anasözleşıme tadili işleımle-
ırini basitleştirmiştir. Bu 'formaliteleri 
asgariye indirmiş bulunmakıtadır. Yine, 
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bu alanda yapılan hizmetin taşraya ya
yılması çalışmaları sonunda, şmd.îlik, İs
tanbul, İtamir ıtl müdürlüklerine, limited 
şirketlere kuruluş izni verme yetkisi 
tanınmış ve vatandaşllanımıza büyük ko
laylıklar getirecek bu tür uygulamallarm 
diğer şirket şekillilerime de yaygın bir şe
kilde tatbik edilmesi çakışmalarımız hız
la devam etmektedir. 

, Bahsedilen tedbirler sonucu 1984 -
1987 döneminde kurulan sermaye şirket
lerinin sayılarında büyük artış olmuş ve 
halkımızın şirketleşmeye o'llan ilgisinin 
giderek arttığı ımüşahade edillmiştir. 

Sözkonusu şirketler'le ilgili olarak 
çok yoğunlaşan faaliyetlerimiz için arşi
vimizin yenilenmesi gerekmiş, bu mak
satla mikrofilm ve kompütür uygulama
sına 'geçilmesi zarureti ortaya çıkmış, 
kısmen uygulanmaya başlanmıştır. Uygu
lamanın hemen başlatılması için bütçe
mize konulan tahsisat talebi yüksek 
huzurlarınıza gelmiş bulunmak tadır. 

Diğer taraftan, -iktisadî konjoktürün 
canlılığının ve ticarî tanıtım faaliyetleri
nin yoğunluğunun bir göstergesi, duru
munda bulunan fuarlarım düzenlenmesi 
ve sergilerin açılmasına ilişkin faaliyet
ler sürdürülerek, 1987 yılında [88 fuar 
ve 8- sergi organize edilmesine izin ' ve
rilmiş ve sözü edilen fuar ve sergiler 
fiilen realüze edilmiştir. 

Oda ve borsalarımızın faaliyetlerinin 
daha iyi düzenlenmesi açısından, Odalar 
ve 'Borsalar Birliğinin Kuruluş ve çalış
malarını düzenleyen 5 590 sayılı Kanunda 
yapılan reforım niteliğindeki tadilatta, bi
rer ihtisas kolu olarak görev yapmak üze
re oda ve borsa konseyilerıi kurulmuş ve 
bu kuruluşların yönetiminde bütün sek
törlerim dengeli bir şekilde temsilli, ve 
daha faydalı çaılışmıalıarı sağlanmış bu
lunmaktadır. 
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Halen ülkemizde, bildiğiniz gibi, 150 
ticaret ve sanayi odası, 54 ticaret odası, 
9 sanayi odası ve 66 (ticaret borsası faa
liyetini sürdürmektedir, İstanbul'da ku
rulan IDeniz Ticaret /Odasının çalışma 
alanı, Marmara, Ege ve Akdeniz'e kıyısı 
'bulunan illeri kapsayacak şekilde geniş
letilmiş buliummaktadır. 

507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkâr
lar 'Kanununun değ'işitiriı'.lmesi, cemiyeti-
ımiziın temel unsurlarından biırisi olan 
esnaf ve sanatkârıımızın teşkilatlanması 
yönünden fevkalade önemli olmuş, esnaf 
sicillini gündeme getirmiş ve uygulama
sına başlanmıştır. 

Esnaf ve 'sanatkârların sicillerinin 
sağlıklı, güvenli bir şekilde tutulması, 
yayınlanması amacıyla her ;1 merkezin
de o -Itlsi kapsamak ve 'il sınırları içinde 
çalışmak üzere t»r esnaf - sanatkâr sic'l'i 
kurulmuştur. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları iKon-
federasyonunca sicil kaydını yaptıran es
nafımızdan, ıgelliıştiıriilien biıllgi: formları1 alın
mak suretiyle ilere göre kodlama yapı
larak Ikompütüre de geçirilmiştir., 

Esnaf ve küçük sanatkâr ile tacir ve 
sanayiciyi belirleme koordinasyon kuru
lunun çalışmaları sonucunda, esnaf ve kü
çük sanatkâr ile tacir ve sanayicinin ay
rımına dair esaslar hakkındaki Bakanlar 
Kurulu kararı ve esnaf ve küçük sanat
kâr kollarımın tespitine ilişkin koordinas
yon kurulu kararı yayınlanmış bulun
maktadır. Böylece esnafımızla İlgili bir 
kargaşa ortadan kalkmış bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, Anayasamızın 172 nci 
maddesi, tüketicinin korunması ballığı 
altında devlete, tüketicileri koruyucu ve 
aydınlatıcı tedbirler alma görevini ver
mekte ve tüketicinin kendilerimi koruyu
cu gelişmelerinin teşvikimi öngörmektedir. 
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Tüketielinin tüketimine mevzuu teşkil ©den 
malların fizikî ve kimyevî meteliklerinden 
tutunuz da, üretiminden tüketimine kadar 
geçen süre içerisinde pek çok maddî ve 
hukukî değişikliklere ve dolayısıyla çeşit
li tasarruflara mevzu teşkil etmektedir. 
Keza ürettim işlem1! de şahıstan şahısa 
farklı temayül ve isteklere göre değişik
likler arz etmektedir. 

Bu itibarla, dinamik bir vakıa olan tü
ketim ve tüketici haklarını koruyucu ted
birleri, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar 
Kanunu, Türk Ceza Kanunu gibi temel 
kanunlardan tutunuz da, Belediyeler Ka
nunu, Hıfzıssıhha Kanunu, ölçü ve Ayar
lar Kanunu gibi pek çok Özel kanunda 
bulmak mümkündür. Bu bakımdan, mev
zuatımızda, tüketicimin korunmıası ile il
gili hükümleri ihtiva eden 58 kanun, 5 tü
zük, 10 kararname, 7 yönetmelik ve 10 
tebliğ sistematik olarak düzenlenmiş ve 
«Tüketicinin korunması ile ilgili mevzuat» 
adı altında yayın haline getirilerek ilgili
lerin başvuracağı şekilde piyasaya sürül
müştür. Bakanlık olarak hedefimiz, tü
ketici haklarını korumayı matuf mev
zuat hükümlerimi günün şartlarına göre 
düzenlemek, eksik olanlarını 'tamamla
maktır. Bu yöndeki çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

Tüketicinin korunması yönünde alı
nacak tedbirlerin başında hiç şüphesiz 
ölçü ve ayarların doğru yapılması gel
mektedir. Vatandaşın kandırılmasını önle
yecek en önemli yol, sağlıklı bir ölçü ve 
ayar teşkilatının kurulması ve işletilme
sidir. Bu cümleden olmak üzere, 1931 yı
lından beri yürürlükte bulunan ve bu ha
liyle ihtiyaca cevap vermekten çok uzak 
olan Ölçüler Kamunu, günün şartlarına ve 
teknolojisine uygun olarak yeniden hazır
lanmıştır ve Meclisimize sunulmıaktadır. 
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Bu tasan ile, metruk sistem yerine AET 
ülkelerinin halen uyguladıkları uluslararası 
birimler sistemine geçilmekte ve ölçüler
le ayarların en modem aletlerle yapıl
ması ve kontrolünün sağlanması getiril-
ımefctedir. Ayrıca, ölçü ve tartı aletlerinin 
muayeneleri daha esaslı ve objektif usul
lere bağlanmakta, ölçü ve ayarlarda hileli 
davrananlara ağır cezalar öngörülmekte
dir. Bu arada, halen yürürlükte bulunan 
mevzuat çerçevesinde ölçü ve tartı aletle
rinin muayene ve kontrollerinin kesif şe
kilde devam etmekte olduğu malumları
nızdır. 

Yine 'bakanlığın ölçüler ve ayar teş
kilatı, yük ve eşya taşımasında motorlu 
taşıt araçlarında kullanılan nakiimetrele-
rin kontrolü ile de 'görevlendirilmiştir. 

Diğer taraftan, tüketicilerin: hak ve 
ımenfaatlarının korunması vie kamu düze
ninin ısağlanması amacıyla taksilerde tak
simetre uygulaması titizlikte takip olun
muş, bu amaçla 1987 yılında yaklaşık 
dört bin adet yeni taksimetre otolara ta
kılmıştır. Ayrıca, 'taksimetre kontroil ve 
umayenelerine de devam olunmaktadır. 

Bunun dışında, yine tüketiciyi koruma 
mevzuatının en önemli bir parçasını teş
kil eden rekabeti sınırlayan anlaşmalar 
ve uygulamalar hakkında kanun tasarısı 
hazırlanarak Başbakanlığa sevk edilmiş 
bulunmaktadır. 

Piyasadaki: mal ve hizmetlere ilişkin 
ticarî faaliyetlerin, serbest rekabet şartla
rı ile arz ve talep kuralları dahilinde te
şekkül etmesinin, ekonominin sağlıklı ge
lişmesinin yanında, toplumun ve fertlerin 
korunması açısından da gerekti ve vaz
geçilmez olduğu malumlarınızdır. 

Bu nedenlerle, Anayasamızın 167 nci 
maddesi de, devletin piyasalarda fiilî ve
ya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve 
kartelleşmeyi önleyici tedbirler alacağını 

öngörmüştür. Hazırlanan tasarımız hu yol« 
dadır. Serbest rekabeti ortadan kaldırmak 
veya kısıtlamak amacıyla yapılan gizli ve 
açık sözleşmeler gözetim altında tutulmak
ta, bu Kanun çıktığı takdirde, bu suretle 
teşekkül ©tmliş olan fiyat, üretim ve pa
zarlama kartelleri veya tekelleri kontrol 
altına alınma kıtadır. Tasarı hazırlanırken, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu mevzuat 
ve uygulamalarından büyük ölçüde isti
fade edilmiştir. 

Bu arada, çok önemli gördüğüm bir 
hususa daha değinmek istiyorum. 1957 
yılından bu yana 31 senedir yürüdükte bu
lunan Türk Ticaret Kanunumuz, bilhassa 
şirketler hukuku bakımından günün şart
larına uydurulması zaruret haline .gelmiş 
bulunmaktadır. 

Bu maksatla bakanlığımızca 'bir çalış
ma yapıilmış, tasarı haline getirilmiş; söz 
konusu tasarı, Türk Ticaret Kanununun 
49 maddesinin değiştirilmesini öngörmek
te olup, haksız rekabete ilişkin hükümlere 
işlerlik kazandırılarak, şirket neviıleninin 
değiştirilmesi kolaylaştırılmakta, parasal 
değerler günün şartlarına' uydurulmakta 
ve ortaklar hukuku daha iyi bir şekilde 
korunacak hale getirilmektedir. 

Keza, şirketler umumî heyet toplantı
larının daha düzenli ve küçük ortakların 
haklarını koruyucu şekilde yapılmasını 
sağlayıcı hükümler üzerinde de durulmak
tadır. 

Tasarımız, ticaret hukuku konusunda
ki otoritelerin görüşleri alındıktan sonra 
Başbakanlığa normal prosedür içerislinde 
takdim olunacaktır, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yurdumuzun sosyal ve ekonomik hayatın
da etkJli rol oynayan Tarım Satış Koo
peratifleri ve Birlikleri, Bakanlıkça hazır
lanan ve 8.5.1985 tarihinde yürürlüğe gi
ren kuruluş kanunlarıyla idarî, malî ve 
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ekonomik yönden disiplin altına" alınabil
mişlerdir. Böylece, daha verimli ve dü
zenli bir faaliyet içerisine girmiş olduk
ları malumlarınızdır. 

Tarum Orman ve Köyişleri Bakanlığı
na bağlı tarımsal amaçlı kooperatifler ile 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
hariç olmak üzere, Tarım Satış Koopera
tifleri ve Birlikleri ile genel hükümlere ta
bi kooperatif ve birliklerin kuruluş, işle
yiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmet-
ierıi yürütmek; Tarım Satış Kooperatifle
ri ve Bilirliklerinin devlet adına ürün satın 
alınması ve bu ürünlerin değerlendirilme
si faaliyetleri ile bu faaliyetler için ge
rekli kredilerle ilgili hizmet ve lişilemleri 
yürütmek ve gerekli tedbirleri almak, 
kooperatifçiliğin tanıtılması ve eğitimi ça-
çlışmalarını yapmak ve ilgili kuruluşlar
la gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağ
lamak Bakanlığımız görevleri arasında ol
duğu malumlarınızdır. 

1987 yılı sonu itibariyle, Bakanlığı
mızda kayıtlı kooperatif sayısı 50 bine 
yaklaşmıştır. Sadece konut yapı koope
ratiflerinin sayısı 38 bin civarındadır. Bu 
da, Hükümetin işbaşına geldikten sonra 
mesken .sahasında göstermiş olduğu ko
laylıkların bir ifadesidir. 

Tabiî diyeceksiniz ki, bu kooperatif
lerin kontrolü, bu kooperatiflerin mura
kabesi nasıl yapılmaktadır- Bakanlığımıza 
kayıtlı ve sayıları 50 bine varan bu 
kooperatifler için kompütüre geçilmiş
tir, bilgi işlem merkezi kurulmuştur ve bu 
kooperatifler hakkındaki bilgiler bilgi iş
lem merkezine 'işlenmektedir. 

Ayrıca, bakanlığımız müfettişleri tak
viye edilerek, -kooperatiflerin denetimi 
aslında kooperatif murakıplarının görevi 
olmasına rağmen- kanundan aldığımız 
güçle, periyodik olarak kooperatiflerin 
üzerine müfettişleri göndererek teftiş et-
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tirmekteyiz ki, bir facia olmasın, •bir koo
peratif çiler vurgunu olmasın diye. 

Biraz evvel bir arkadaşım burada koo
peratif vurguncularının olduğunu söyledi; 
doğrudur. Çünkü o arkadaşım, çok yakın 
bir arkadaşı vasıtasıyla bir kooperatife 
nasıl çarpıldığını ve mahkemeye nasıl in
tikal ettiğini biliyordu. Tabiî, içine sığ-
dıramadığı için, kendisi burada meseleyi 
ortaya koydu, kendisine teşekkür ederim. 
Fakat, ben o yakın arkadaşının ismini ver
meyeceğim, ayıp olur; çünkü o da çatı
mızın altında. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Koope
ratif sizin kooperatifiniz Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Affe
dersiniz, size söylemedim ben; ben konu
şan arkadaşa söyledim. 

Ülkemizin tarımsal üretiminde Ve ta
rıma dayalı sanayinin gelişmesinde, ta
rım satış kooperatifleri ve 'birliklerinin 
bugüne kadar önemli rolleri olmuştur. 
Hatta bu birlikler bazen büyük istih-

• dam görevleri yüklenmişlerdir. Norm 
kadrosu 1 000 küsur olduğu zaman, 5 000 
işçi istihdam edilen kooperatifler var
dır. Biraz evvel ibir milletvekili arkada
şım «İşsizlik arttı» derken, doğru söylü
yordu kendisine göre. Çünkü, bir za
manlar kendisinin de içinde yönetici ola
rak 'bulunduğu Çukobirlikte norm kad
ro 1 000 küsur iken, 5 000 küsur işçi 
istihdam ediyorlardı; ta'biî, sıkıyönetim 
bunların çoğunu toplayıp, sıkıyönetim 
tutukevlerine gönderinceye kadar... 

Özelikle devlet adına ürün alımı île 
görevlendirilen birliklerin ürün bedelle
rini mümkün olduğu kadar kısa sürede 
ödemeleri için her türlü imkân kullanıl
mıştır. Şu anda hiçbir birlikte, hiçbir 
üreticiye borcumuz 'bulunmamalktaidır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
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Birlikler, üretimi artırıcı çalışmalar
da da önemli görevler yüklenımişılerdir. 
Bu konuda Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı Teşkilatı ile Bakanlığımız ve 
'birlikler anasında müşterek, sürekli ve 
uyumlu bir çalışma mevcuttur. 

Birliklerin yağlı tohum mubayaaları
nın sonucu olarak, ülkemizin yemeklik 
bitkisel yağ politikasının tayin ve icra
sının da Bakanlığımız tarafından yapıl-
maJkta olduğunu bilmektesiniz. Üretim, 
'tüketim dengesiyle liç ve1 dış piyasaların 
sürekli olarak izlenm'esi suretiyle 
yürütülen işlemler ve alınan tedbirler 
sonunda, mübarek Ramazan ayı gelmiş 
olmasına rağmen, hiçbir likit yağ sıkın
tımız yoktur ve olmayacaktır da. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
söylenen sözler bir değer ifade eder. Bu 
sözlerin verilen tarihte yapılması ve ye
rine getirilmesi çok önemli bir unsur
dur. Mesela, bu sene şeker pancarı be-
delerinin ne zaman ödeneceği, soruldu
ğunda, Sayın Başbakanımız, 15 Nisanı he
def vermiştir. 

Balkınız, 1977 yılından 1986 yılına 
kadar durumu bir 'inceleyelim: 1977 yılı 
içlin son ödeme 1978'in Nisan sonun
da; 1978 yılı için, 1979'un Haziranında; 
1979 yilınınki 1980'in Şubatında; 1980 
yılındaki, 1981 'in Mayısında; 1981 ürünü 
için 1982 Temmuzunda; 1982 mahsulü 
'için, 1983 Mayısında; 1983 yılı ürünü 
için son ödeme 1984 Mayısında; 1985 yılı 
ürünü liçin son ödeme 1986 Nisanında; 
1986 yılı ürünü 'için son öedeme 1987 
Şubatında yapılmıştır. 1987 yılı ürünü 
içlin son-ödeme, en son miktar, dün ak
şam, bütün pancar bölge şeflikleri va
sıtasıyla, üreticiye gönderilmiştir, tediye 
devam etmektedir. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ödenen rakamı merak edenler var
dır, arz edeyim; 290 milyar Türk Lira

sıdır ve bu arada şekere zam da yapıl-
mamiıştır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ALÎ ESER (Samsun) — 'Ramazan
dan sonra. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elâzığ) — Ra
mazandan sonra onu İhmal ötmeyin. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Yurt 
iiçinde şeker tüketiminin 'artışına paralel' 
olarak üretim de artmıştır. Bazıları, «Tür
kiye'de ekim sahası daraldı» demektfedir-
ler. Herhalde, aldıkları ve kullandıkları 
rakamlar 1964 ıtarihüni taşımaktadır. 
Lütfen Devlet İstatistik Enstitüsünden 
rakamları a'lsımlar, göreceklerdir ki, şe
ker pancarı ekim sahası ve Türkiye'de 
kişi başına tüketilen şeker miktarı, itha
lat olmaması, ihracat yapılmasına rağ
men, artmış bulunmaktadır. 

Yine pancar konusuna devam etmek 
İstiyorum: Yurt 'içlinde şeker tüketiminin 
artışına paralel olarak, pancar ekim sa
haları da artırılmııştır. Şeker pancarı 
jekim alanı 1985 yıkında 322 449 hek
tar iken, 1986'da yüzde 8,3 oranında ar
tışla 349 177 hektara yükselmiştir. 

Tatminkâr ibir fiyat verilmesi, avans 
ve kesim bedelleri ödemelerinin yeterli 
miktarda ve zamanında yapılması sunî 
gübre dağıtımının artırılması, ekipmanla
rın zamanında üreticiye ulaştırılması so
nucunda sanayimiz rekor seviyede üre
tim yapmaktadır. 

Bedeli ödenen pancar miktarı 1985 
yılında 9 milyon 830 bin ton iken, bir 
önceki yıla göre 1986 yılında yüzde' 8,5 
oranında artarak 10 milyon 662 biin 
tona, 1987 yılında yüzde 19,3 oranında 
artarak 12 milyon 717 bin tona yüksel
miştir. Bu rakam, bugüne kadar Tür
kiye'de yapılmış en yüksek üretimdir, bir 
geriye gidiş yoktur. 
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Şeker pancarı fiyatlarını merak ©den. 
arkadaşlarım vardır, hafızalarımızı ta
zeleyelim: 

1985 yılında kilosu 13,96 lira; 1986 
yılında 17,11 lira; 1987'de 22,83 lira; 
bu sene için verilen fiyatımız da, kilo
su 36 liraya yükselmiştir, Bu da enflas
yonun herhalde ilki misli önünde gitmek
tedir. 

'Şeker pancarı bedelleri toplamı bir 
önceki yıla kıyasla yüzde 59,1 oranın
da artarak, 1987 yılında 290 miyar 300 
milyon liraya ulaşmıştır. 15 Nisan 1988 
tarihine kadar üreticilere 285 milyar lira 
ödenmiştir,. 

Pancar fiyatlarıyla 'ilgili olarak önem
li bir hususa değinmek istiyorum. Şe
ker pancarı fiyatları incelenirken mutla
ka pancar tohumunun ve tarımsal mü
cadele ilaçlarının bedelsiz verildiğini de 
nazarı itibara ailimak mecburiyetindeyiz. 
Her yıl pancar bedelinin yaklaşık yüz
de 40 - 5Q'ısi Ikadar aynî ve nakdî avans, 
ayrıca söküm avansı dağıtılmaktadır, 
Ekimde ve mücadelede kullanılan âlet ve 
makineler için hiçbir ücret alınmamak
ta ve elkıiim yapan personelin ücretlinin 
yarasından fazlası da şirketimizce kar
şılanmaktadır. 

Hafızalarımızı tazeleyebilmek için 
ekim alanlarını 10'ıaır yıllık aralarla bir 
daha ifade etmek işitiyorum: 

1970 yılında jekim alanı 1 milyon 278 
bin dekar, üretim 4 254 ton, kişi ba
şına tüketim lise-17 (kilogram; 1980 yı
lında ekıim alanı 2 milyon 294 bin de
kar; 1987 yılında ise ekim alanı 3 mil
yon 916 ibin dekar olmuştur ve böylece 
Türkiye'mizde Avrupa normlarına yakın 
olarak kişi başına 28 kilo şeker üretimi 
sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; sözlerime son verirken bütçenin 
memleketimiz ve1 milletlimiz için hayırlı 
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olmasını temenni eder, Geneli Kurula 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, son sözü istiyorum. 

BAŞKAN — Üzerinde konuşmak 
üzere Sayın Orhan Demirtaş; buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ORHAN DEMİRTAŞ (İstanbul) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığımızın 1988 
Malî Yılı Bütçesi üzerinde şahsım adı
na konuşmak üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum; Yüce Meclisinizi say
gı ile ıselamlarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, zamanın kısalı
ğı dolayısıyla, belki saaitlerce konuşsak 
bitmeyecek, tükenmeyecek olan Türk 
sanayi hayatının bir özetini 10 dakikanın 
içerisine sıkıştırma maharetini gösterme
ye çalışacağım. Ancak, ilk defa huzur
larınızda yer aldığım bu kürsüden, za
man süriecinde bir hata edersem sizlerden 
ve Sayın Başkanımdan şimdiden özür 
diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, izin verirseniz 
Türk sanayi hareketinin başlangıcının bu
günlere nasıl geldiği konusunda bir iki 
noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 
1923 yılında Yüce Atatürk'ün yönetimin 
başına geçtiği zaman, teslim aldığı tab
lodan birkaç rakamla pasajlar geçmek 
istiyorum: 

1923 yılında perişan, harap ve mu
harebelerden, kardı savaşlardan gelerek 
çıkmış 10,5 milyonluk fakir bir nüfus 
ve bunun yüzde 8,6'sı okur - yazar, yani 
1 milyon 100 bini okur - yazar, geri ka
lan 9 milyon küsürü okuma - yazma 
bilmez ve büyük bir çoğunluğu da, yüz
de 50'den fazlası da küçük yaşta çocuk-
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İM ve/ ihjtüyarlıar. Genç neslimizi savaş 
meydanlarında, cephelerimizde kaybede
rek geüirnişiz. Sanayi yok, çimento yok. 
Bugün 25 milyon ton üretim, o gün 
ise 12 500 ton, Demir çelik yok, ticaret 
erbabı yok, .sanayi erbabı yok, altya
pı yok. Yanılmıyorsam 1930'larda kara
yolu 26 kilometre, motorlu taşıtlar 7 
bin aldiet; bugün 2 milyona doğru gidi
yoruz. İthalat, ihracat rakamlarına bak
tığımızda, 80 milyon ithalat, 50 milyon 
da iihracat rakamı; ıböyle bir tablo; 
ama, Amamı sağlam, morali daima yük-
seik, üstün vasıflara sahip, bir avuç da 
olsa, 10 milyon da olsa, yüce bir millet 
var Atatürk'ün arkasında. 

Askerî savaşlar bitmiş, iktisadî sa
vaşılana 'başlıyoruz. Top başından, siper
den gjelen Mehmetçik, Başkomutanının 
emriyle ve özünü de Birinci İktisat Kong
resinden alarak, - İki, Yüce Atamızın 
milletin© talimatı şudur: «Kılıçla, silah
la muharebemiz 'bitmiştir, bundan böyle 
ekonomik savaşı başlatıyoruz» demeik 
suretiyle - iktisadî 'kalkınmanın işaretini 
vermiştir. O yıllarda bir taraftan birin
ci ibeş yıllık sanayi planı yapılıyor, ki, 
yapılan o plan yalnız sanayi içindir; 
diğer taraftan da olmayan özel sektörü 
küçük, minicik atölyeler halinde ufaik 
sanatkârlardan müteşekkil olmayan 'bir 
sanayi kitlesini Teşviik-i 'Sanayi Kanu
nu ile devreye sokmaya çalışıyorlar. Bu 
ekonomik kalkınma savaşımız 60 yıldır 
devam ediyor. 

İkinci büyük sanayi hamlesini 1950 
ile 1960'lı yıllar arasında, bilahaıra da 
1960 ile 1970'i yılar arasında tespit 
ediyoruz. 1950'de 'başlatılan tüketim sa
nayii, 19601ı ve 1970'li yıllarda ara mal
larına, ama hammadde üretimine doğru 
ve makine sanayiine doğru da kaymak
ta, gelişmekte. Maalesef, 1950'lerden 
sonra başlatılan bu güzel ekonomik ha

reketlerin, gelişmelerin, 1960 v,e 1970 
yılarında askerî müdahalelerle hızı ke
silmiştir. 

Yine maalesef, ifade ediyorum huzur
larımızda» 1970'lerden sonra gelen koa
lisyon dönemleri, 1973 - 1974'te patla
yan ve devam eden petrol krizleri, ülke
mize, hem içeriden, hem dışarıdan kah
rolası mihrakların soktuğu anarşi ve 
terör Türk millî ekonomisini bütün sek
törleriyle işlemez hale getiriyor ve he
pimizin de yaşadığı gibi, o karanlık dö
nemi geçiyoruz. Yüce Allah'tan huzur
larınızda, niyazımız, o karanlık günlere 
bu milletimiz bir daha dönmesin. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Değerli ımiılletvekilleri, kalkınma ve 
sanayileşmeye uzum, meşakkatli ve sabır
lı yollardan geçilerek geliniyor. Her ke
simle fedakârlık düşüyor. 1960'lı ve 
1970'li yıllarda Türk sanayii, daha zi
yade ithal ikamesi maksadıyla geliştiril
miş, içe dönük çalıştırılmıştır. Tabiî içe 
dönük sanayilerde ve ekonomilerde, ka
liteden, rekabet olmadığı için, üretim
den söz etmek mümkün değildir. Siste
min gereği, kapalı ekonomiler, bilhassa 
sanayiler sizi tembelliğe, «Nasıl olsa ne 
yapsam ülke alıyor, tüketiyor» zihni-
yet'inje iter.. Bu, sistemin bir gereğidir. 
Tabiî ayrıca yol, haberleşme, altyapı ve 
liman gibi, yetişmiş işgücü nedeniyle de 
sanayiimiz yine o yılarda ister istemez 
Batı kesimlerimize ve sahil kesimlerimi
ze doğru kaymıştır. Çünkü, altyapı ol
madan, enerji meselelerini halletmeden, 
yetişmiş insangücünü hazırlamadan da 
sanayileşmekten söz etmek mümkün de
ğildir.; Dünyaya laçılmadan da kalite ve 
üretim artışını göremezsiniz. 

60 yıldır 'devam etmekte olan bu eko-
nomtik gelişmemizin, akıllı bir kaptan 
geliyor, stratejisini değiştiriyor; altyapı-
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da, ekonomide, enerjide, çimentoda, de
mir - çelikte, yal şebekesinde, barajlar
da, kömürde, okulda, telefon sayısında, 
turistik yatak sayısında, namütenahi, bu
rada listelere sığmayacak konularda ül
kemiz fevkalade büyük patlamalar göste
riyor. Zannediyorum, bizim iktidarımızın 
bir günahı da, 60 yılda yapılmış olan iş
leri, 3 - 4 sene gi'bi kısa bir zamana kat
lamak suretiyle göze gelmektir değerli 
milletvekilleri, (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

ERTEKlN DURUTÜRK (İsparta) 
— Bakalım o göz sizi ne zaman, yiye'-
cek... 

ORHAN DEMÎRTAŞ (Devamla) 
— 30 yıllık sanayi hayatının içlinden 
gelmiş bir arkadaşınız olarak, Sanayi 
Bakanlığı koridorlarında bir parça kâ
ğıda kapıp, sokakta servetlere tahvil edi
len o dönemleri unutmadığımızı, da, bu 
bağıran değerli arkadaşımıza hatırlat
mak isterim. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
Siz o günlere tekrar dönderiyorsunuz. 

ORHAN DBMİRTAŞ (Devamla) 
— Şimdi bakınız, Türk sanayii nasıl 
gelişmektedir! Öylesine1 kısa zamanda 
beklenmedik bir performans göstermiş
tir ki, bugün bizim 'sanayicilerimiz Av
rupa ve Amerika'da pazarlardan dışlan
mak için türlü entrikalarla karşı karşı
ya bırakılmaktadırlar. Zayıf olan Türk 
sanayii dev gibi güçlerin pazarlarından 
dışarıya dışlanmaz. İşte, çürük ve yan
lış yönlendirilen Türk sanayiinin öyle 
mi olduğunun veya böyle mi olduğunun 
cevabını, Batılıların aldıkları tedbirleri 
tetkik etmeleri bakımından, ben arkadaş
larımızın dikkatlerini oraya çekmek is
terim. 

Tabiî ben buradaki konuşmacılara 
cevap vermek istemiyorum, zaten göre'-

vim de o djeğildir. Ancak, bir arkadaşı
mız esnaf ve sanatkârlardan, Türk sa
nayiinin gelişmediğinden, çökertilmek 
üzere yönlendirildiğinden, yokluğa doğ
ru itildiğinden bahsettiler. Değerli Sa
nayi ve Ticaret Bakanım da bu konulara 
mufassal bir şekilde, veciz bir şekilde 
değindiler; ama, Sayın 'Bakanım izin ve
rirlerse, şunu belirtmek istiyorum: 1983'ıe 
kadar Cumhuriyet hükümetlerimizin 25 
bin esnafa yaptığı işyeri, dört yılda bir 
25 binle katlanmış, halen de1 90 bin 
adedi inşa halindedir. Zannediyorum, 
esnafa sahip çıkmanın ne olduğu, bu 
rakamlarla huzurlarınızda bir kere daha 
ifade edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, to
parlayınız efendim. 

ORHAN DEMİRTAŞ (Devamla) 
— Hay hay Sayın Başkanım. 

1979'da 2 milyar dolar olan ihracatı
mız, 10 milyar doları aşmıştır. Bu ihra
catın içerisinde yüzde 20 - 25 oranında 
olan sanayi sektörü üretimi, yüzde 80'le-
re varmıştır. İşte, gelişmekte olan sana
yinin neticeleri bunlardır. Hedef 20 mil
yar dolardır. İnşallah 2000'l<i yıllarda, 
Allah nasip öder, gene hep beraber bu 
çatı altında oluruz, 50 milyar dolara vur
manın . sevinç ve kıvancını hep beraber 
paylaşırız, (ANAP sıralarından alkışlar) 

«Sanayi sektörü büzülüyor, ufalıyor» 
dediler. 1983'ite 27 milyar kilovat/saat 
olan elektrik enerjisi, şimdi 50 milyar 
kilovat/saate gelmiş, dayanmıştır. Elek
trik enerjisi buzdolabında saklanamaz, 
depolanamaz, fıçıMarla veya çuvallarla 
is'tifleneımez. Bu dört yılda artan 20 - 25 
milyar kilovat/saat elektrik enerjisini, 
enerjinin de yüzde 70'ini sanayi tükiet-

. tiğine göre! acaba biz denizlere mi akı
tıyoruz, nehirlere mi akıtıyoruz, yoksa 
endüstride mi kullanıyoruz? Ben bunun 
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da takdirini yine arkadaşlarımıza 'bıra
kıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş-, maa
lesef... 

ORHAN DEMİRTAŞ (Devamla) 
— Toparlıyorum efendim; bir dakikamı
zı istirham ©diyorum. 

'BAŞKAN — Rica edeceğim. 
ORHAN DEMİRTAŞ (Devamla) 

— Sayın Başkanım, izin verirseniz, sa
bırlarınızı aşmadan, bir İki istaitistiikî 
rakama da değinip, kürsüden ineceğim. 

Değerli milletvekilleri, Ortak Pazar 
ülkelerinde, çalışan nüfusun tarım, sana
yii, ve hizmjet sektörlerindeki yüzdeleri
ni çolk kısa olarak, ufaltarak, dört - beş 
ülkeyi misal arz etmeye çalışacağım. 
Nüfus 'bakımından kendimize yakın, 
nüfus çapları bize yakın ülkeleri seçtim. 
Tabiî iste çok uzundu. Almanya'yı. 61 
milyon, İngiltere'yi 57 milyon, Fransa'yı 55 
milyon, İtalya'yı 57 milyon ve Türki
ye'yi de 52 - 53 mıiılyon alarak aldım. 

Almanya'da çalışan nüfusun yüzde 
80'i sanayide, yüzde 50's!i hizmet sektö
ründe, yüzde 4'ü tarımda. 

İngiltere'de, sanayide yüzde 38, hiz
met sektöründe yüzde 59, tarım sektö
ründe yüzde 3. 

Fransa'da çalışan Ikjesiımiin yüzde 35'i 
sanayi sektöründe1, yüzde 56'sı hizmet 
sektöründe, yüzde 6'ısı tarım sektöründe. 

İtalya'da hizmet sektörü yüzde 48, sa
nayi sektörü yüzde 41 ve tarım sektörü 
yüzde 7,5. 

Türkiye'de, çalışan kesimimizin yüzde 
17'si sanayi kesiminde, yüzde 25'i hizmet 
sektöründe ve yüzde 48'i de tarım sektö
ründe çalışıyor. 

Biz, sanayileşmeye do yamayız. Demek 
ki, Batı standartlarına gelmemiz için nü
fusumuzun, çalışan kesimimizin yüzde 40' 
larını, yüzde 50'lerini buralara çekmek 
mecburiyetindeyiz. AET'de 303 milyon 
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nüfus var, tarımda çalışanlar 20 milyon
dur, geri kalan ağırlık sanayiye gitmiş
tir. v 

Sanayileşmek son derece hassas, güç 
bir iştir. Burada birbirimizi dış ülkelerde
ki rakiplerimize, hizi sevenlerimize veya 
sevmeyenlerimize, «Ülkenin ekonomisi, 
Türkiye'nin ekonomisi batyıor, bir çık
mazın içerisinde» diye gammazlamak, bi
zi sevmeyenleri oralarda sevindirmek, 
yanlış bir politikadır. Ben değerli millet-
vekillerimden ve muhalefete mensup mil
letvekili arkadaşlarımızdan bir istirham
da bulunuyorum: Geliniz elele bu tartış
mayı, bu mücadeleyi, bu kavgayı dünya 
pazarlarında 4 milyar insanın üzerinde 
yapalım ve millî ekonomik savaşımızı bir
likte verelim. 

Ben, Sanayi ve Ticaret Bakanlığımı
zın 'bütçesine şahsım adına, «evet» der
ken, bu bütçenin evvela ülkemize, sonra 
sanayi, ticaret kesimine ve Bakanlığımıza 
hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum, saygı
lar sunuyorum. (ANAP sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Demirtaş. 

Müzakereler tamamlanmıştır. 
Sayın Talay'ın bir sorusu vardır, oku

tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

ithalatta liberasyon prensibi, Anava
tan İktidarının üzerinde en çok durduğu 
konulardan biri olmuştur. Anavatan İkti
darı hu yolda rekabete dayalı bir sanayi
nin oluşacağını varsaymıştır. Oysaki, bol 
ve pahalı kredilerle desteklenen ve Tür
kiye'nin 40 milyar doların üzerinde dış 
borca batmasına neden olan bu politika
lar sonucunda yerli sanayi çökmüş ve bir
çok fabrika kapanmak zorunda kalmış
tır. 
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1. Amerika'nın ve Avrupa Toplulu
ğunun bile çeşitli sınırlamalarla sanayile
rini koruduğu bir dünyada, Sayın Sanayi 
ve Ticaret Bakam yerli sanayiyi korumak 
için ne gibi önlemler düşünmektedir? 

2. Bu yüksek 'kredi faizleriyle ve dış 
malların ölçüsüz rekabetiyle Türk sana
yinin yeni atılımlar yapması mümkün ola
mayacağına göre, Türkiye eğer Ortak Pa
zara girerse, Ortak Pazarda ne üretecek 
ve ne satacaktır? 

3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bu 
konularda planlı çalışmaları var mıdır? 

Bu sorularımın Sayın Sanayi ve Tica
ret Bakanından sorulmasını arz ederim. 

Istemihan Talay 
îçel 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ba
kan. 

SANAYÎ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Istemihan 
Bey, Türk mevzuatını ve bilhassa özel 
sektöre geçtikten sonra ticarî mevzuatı 
çok yakından takip etmektedir. Ancak, 
malumlarınız olduğu üzere, bu soruda 
yer alan hususlarda, Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teş
kilatını ilgilendiren kısımlar bulunmakta
dır. 

Müsaade ederseniz ben, Devlet Plan
lama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığından alacağımız cevaplarla 
birlikte, bir de AET'ye girişteki Türk sa
nayi mamullerinin korunmasına ait kı
sımları ilave ederek, kendisine yazılı tak
dim edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ihman' 

in bir sorusu vardır, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Divan Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ti
caret Bakanınca yanıtlanmasına yardımcı 
olmanızı arz ederim. 

Rıza Ilıman 
Çorum 

1. Yetkililer Çorum Şeker Fabrika
sının yapımı için 60 milyar lira harcana
cağını belirtmişlerdir. Bu yıl yapılan har
camanın 3 milyar olduğunu öğrenmiş bu
lunuyorum. Buna göre : 

a) Fabrika 10 yıl sonra mı bitecek
tir? 

b) Bu yıl ayrılan miktar ne kadar
dır? 

c) Buranın inşaatında çalışanların tü
mü Çorum 11 dışından getirilenlerdir. 
ANAP'lı olmayana iş verilmediği doğru 
mudur? 

2. Çorum Küçük Sanayi Sitesinin ya
pımı yavaşlatılmıştır. 30 yıldır ödenti ve
ren üyelerin yerine yenilerinin alınacağı 
söylentisi yaygındır. Bu durum doğru mu
dur? Bu yıl buraya ayrılan ödenek ne ka
dardır? 

3. Çorum Organize Sanayiinde işye
ri parselleri çok 'büyük tutularak, bura
nın varlıklılar tarafından alındığı, ileride 
satışları yapılarak haksız kazanç sağlana
cağı doğru mudur? 

4. Çorum Çimento Fabrikasının çı
kardığı toz şehirde yaşamı felç etmekte
dir. Bu konuda sağlık kuruluşlarının ra
poru, belediyenin Yargıtaya açtığı karar
lar vardır, fa'brikanın çalıştırılmaması is
tenmiştir. Buna göre; üretilen çimento 
mu, yoksa, şehirde yaşayan 100 bin insan 
mı önemlidir? En kısa zamanda bir ka
rar almayı .düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ba
kan. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Çorum 
Şeker Fa'brikası, planlandığı şekle göre, 
41 milyar Türk Lirasına mal olacaktır. 
Geçtiğimiz yıl temeli atılmıştır ve 5 mil
yar liralık yatırım yapılmış bulunmakta
dır. 1988 yılı içinde 6 milyar liralık bir 
ödenek ayrılmıştır. 1989 yılı sonunda de
neme üretimleri yapmanın gayreti içeri
sindeyiz. 

Çalışan işçilere gelince: Türkiye'de 
hiçbir kompartımandan diğer kompartı
mana geçilmez düşüncesi hâkim değildir. 
Müteahhit işi almıştır, çalıştıracağı işçiyi 
kendisi Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ge
tirmektedir; bulduğu işçiyi yerinden al
maktadır, bu da Türkiye'de uygulanan 
bir sistemdir. 

MUSTAFA NAZİKOĞLU (Rize) -
Çalışkan işçiyi Sayın Bakanım, çalışkan 
işçiyi; bunu vurgulaym... (SHP sıraların
dan gürültüler). 

(BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen müdahale etmeyin; Sayın Bakanın ko
nuşma silsilesini zayıflatıyorsunuz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Taktik 
veriyorlar Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bu taktik değil. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Efendim, 
«çalışkan» tabirini 'ben kullanmadım, bir 
milletvekili arkadaşımız ifade buyurdular. 
Türk işadamları ve zanaatkarları arasın
da Çorumluların mümtaz bir yeri vardır; 
ortaya koydukları makine sanayii ile de 
bu meydandadır. Siz Çorum Milletvekili 
olarak aksini iddia ediyorsanız, dinleme
ye hazırım. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, ge
reksiz müdahalenin nerelere vardığını öğ
renebildiniz mi, anlaya'bildiniz mi? 

Devam edin Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Organize 
sanayi bölgesini bitirmenin gayreti içeri
sindeyiz. Müteşebbisler parsellerini satın 
almak durumundadırlar. Temenni ederim 
ki, tez elden satılır ve Çorum'da bir or
ganize sanayi bölgesi teşekkül etmiş olur; 
ama, organize sanayi bölgesi bitmeden 
«Başkaları alacak ve 'burada arsa spekü
lasyonu yapacaiklar» diye kişiler töhmet 
altında tutulursa, Çorum'un sanayileşme
sine, hatta Anadolu'nun sanayileşmesine 
darbe vurulmuş olur kanaatindeyim. 

Küçük sanayi sitesi için 2 milyar 50 
milyon Türk Lirası ayrılmış durumdadır 
ve bitirilmesine hızla gayret edilmekte
dir. 

Gelelim çimentonun tozuna : Çimento 
bütün dünyada tozlu bir sektördür; ama, 
çimentosuz da ne kalkınma olmakta, ne 
de inşaat sektörü olmaktadır. Dolayısıyla 
Türk Çimento Sanayii, filtrasyonu ger
çekleştirebilmek için elinden gelen imkân
ları kullanmaktadır ve zannediyorum ki, 
kısa zamanda filtre takılacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinin 
tümü üzerindeki müzakereler tamamlan
mıştır. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesi
nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

/. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELt 

Prog. 
kodu 

101 

111 

A ç ı k l a m a Lira 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanayi ve küçük sanatları koruma geliştirme ve araştırma 
hizmetleri 

3 080 000 000 

55 277 000 000 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili 
önerge vardır, okutuyorum : 

bir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesinin 
(111-03-2-003-600) harcama kaleminden 
30 000 000 TL. düşülmesini ve ekli taşıt 
cetvelinden Sıra No.: 2'de yer alan 3 
adet binek otomobilin taşıt cetvelinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bedrettin Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdülbaki Albayrak 
istanbul 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Mehmet Aydemir 
Gaziantep 

Necati Akıncı 
Şanlıurfa 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Nuri Gökalp 
İstanbul 

Orhan Demirtaş 
İstanbul 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKtLt İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon, Genel Kurulun takdir
lerine arz ediyor Sayın Başkan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Hükümet 
olarak: katılıyoruz ve yerinde buluyoruz 
bu önergeyi. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN 
Kabul edenler 
mistir. 

Kabul edilen önergeye göre, 
l l l ' i tekrar okutuyorum : 

Oylarınıza sunuyorum : 
Etmeyenler... Kabul edil-

'bölüm 
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Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

111 Sanayi ve küçük sanatları koruma geliştirme ve araştırma 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devam ediyoruz : 

112 Sanayi içticaret ve teşkilatlandırmanın düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış proje kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..: Kabul edilmiştir. 

Lira 

55 247 000 000 

4 969 000 000 

605 000 000 

40 607 000 000 

104 508 000 000 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1988 ma- IBAŞKAN — 1986 yılı kesinhesabının 
lî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiş- bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu-
tir. yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

2. — Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1986 Kabul edilmiştir. 
Malî Yılı Kesinhesabı 
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Bölümleri okutup, oylarınıza sunacağım: 

Prog. ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Sanayi ve küçük sanatian koruma geliştirme ve araştırma 
(hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Sanayi - içticaret ve teşkilatlandırmanın düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

^ELt 

Ödenek 
Lira 

1 589 070 000 

28 899 556 000 

- 2 293 578 000 

680 435 000 

33 462 639 000 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1988 yılı 
bütçesinin bölümleriyle, 1986 yılı kesin-
hesabının bölümleri kabul edilmiştir; ha
yırlı olsun. '(Alkışlar). 

B) SAĞLIK VE SOSYAL YAR
DIM BAKANLIĞI 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü 

1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü 1988 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü 1986 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Programa göre, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1988 malî 
yılı bütçesi ile 1986 malî yılı kesinhesabı-
nın görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bütçesi üzerinde söz alan arkadaşlarımızı 
sırasıyla okutuyorum : 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Sait Ekinci, Sayın iMehmet Akdemir, Sa
yın Ülkü Güney, Sayın Ertuğrul Ünlü; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na Sayın Kâzım Özev, Sayın Ali Uyar; 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ah
met Küçükel, Sayın Doğan Baran. 

Şahısları adına, lehinde Sayın Ersin 
Koçak, Sayın Sait Ekinci; aleyhte Sayın 

Baki Durmaz; üzerinde Sayın Erdal Kal
kan. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Ekinci. 

Buyurun Sayın Ekinci. (ANAP sırala
rından alkışlar). 

Sayın arkadaşlarım, bir hususu hatır
latmak isterim. Anavatan Partisi Grubu 
adına 4 arkadaşımız söz almış olduğun
dan, toplam bir saatlik süreyi kendi ara
larında gayet iyi ayarlamalarını ve bir 
saati taşmamalarını önemle rica ediyo
rum. 

Buyurun Sayın Ekinci. 

ANAP GRUBU. ADINA SAİT EKİN
Cİ '(Burdur) — Sayın Başkan, sayın mii-
letVekilleri; 1988 malî yılı Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı bütçesi üzerinde 
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
'belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, grubum ve şahsım adına Yü
ce Meclisin değerli üyelerini saygı ve sev
giyle selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın milletve'killerıi, Anayasamız, her
kesin hayatını beden ve ruh sağlığı (için
de sürdürmesini sağlama görevini bir dev
let görevi olarak tanımlamış ve bu gö
revin ı yürütülmesini 'de Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına vermiştir. Hükümet 
programında «Sağli'k hizmetlerinin vasıflı, 
güvenilir, kolay erişilebiilir, formaliteden 
uzak: ve yurt sathında den'geli bir 'biçim
de yaygınlaştırılması ösaştır» denilmek su
retiyle ana prensipler konulmuş olup, top
lumumuzun sosyoekonomik ve kültürel 
yapısındaki gelişmeler ve artan nüfusun 
yanı sıra, nüfus hareketleri ve teknolo
jik gelişmeler, sağli'k hizmetlerinden bek
leneni de artırmıştır. Bunun için, Ana
vatan Hükümeti, halkımızın, çağın gerek
tirdiği tı'bbî (bakım ve tim'kânlardan ya
rarlandırılmaları ve hizmetlerin çağdaş 
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bir 'biçimde herkese götürülmesini temin 
amacıyla, 15.5.1987 tarihinde yayınlanan 
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Ka
nununu çıkarmıştır. 

Bu kanun; sektörler arası işbirliğini, 
'koruyucu hizmetlere ağırlık verilmesini, 
sağlik-müracaat zinciri kurulmasını, mo
dern sağlık işletmeciliği ve yönetimini, 
sözleşmeli personel istihdamı ve prim öde
me sistemini, genel sağlık sigortasına ge
çiş için Sağlık kütüğü oluşturulmasını, sağ
lık hizmetleri destekleme fonu kurulma
sını, sağlık ve yardımcı sağlık persone
line hizmet içi eğitim uygulamasını ön
görmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan iktida
rı döneminde sosyal ve ekonomik geliş
melerimiz paralelinde, hemen her hizmet 
sektöründe gerekli kanunî ve idarî dü
zenlemeler yapılmış ve yapılmaktadır. 
ÖzölMkle Anavatan İktidarı döneminde, 
'bu düzenlemeler daha zıiyade refah artırı
cı ve sosyal amaçlı hizmet üretimi nite
liğindedir. Yukarıda sözünü ettiğim ka
nun da bunlardan sadece 'birisidir. 

Yıllardan beri ele alınan çeşitli iyileş
tirme çalışmalarına, bir türlü sağlık hiz
metleri dahil edilememiştir. 12 Eylül 
1980'den önce hiçbir iktidar, sağlık ala
nında, geniş kapsamlı bir çözüm getirme 
teşebbüsü yapmamış ve gerekli cesaretti 
adımları atamamıştır. Oysa, en büyük 
hamlenin sağlık alanında yapılması gerek
li olup, insan sağlığının her türlü düşün
cenin üzerinde müstesna bir yeri bulun
maktadır. İyi bir sağlık politikası uygu
laması, fizikî iyileştirme yanında, geleceğe 
güvenle ba'kan bir toplumda, büyük bir 
moral kaynağı olacağı tabiîdir. 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanununu, 67 yıldan bugüne sağlık 'ko
nusunda çıkarılan en önemli ve uygula
ma alanı en geniş kanundur. Bu kanunun 

uygulama hazırlıkları çalışmaları da de
vam etmekte olup, kısa süre sonra olum
lu sonuçların alınmaya başlayacağı umu-
'dunu taşıyoruz. 

Anavatan Hükümetinin sağlık politi-
'kasının temel esaslarını teşkil eden bu ka
nunla getirilen yenilikler şunlardır; Her 
vatandaşa sağlık garantisi, günün her saa
tinde hizmet veren hastaneler, vatanda
şın ayağına kadar sağlık hizmeti, her va
tandaş için sağlık dosyası, koruyucu sağ
lık hizmetlerine gereğince önem ve ön-
celi'k, sağlık 'hizmetlerinin tek elden plan
lanması, sağlık hizmetleri ücretlerinde et-
'kin düzenleme, çağdaş tıbbî teknolojinin 
ülkemize getirilmesi, sağlık personeline 
yeni bilgilerin aktarılması, yeni sağlık dü
zeni, hastanelerin özel statüye kavuştu
rulması, genel sağlık sigortasına geçiş, 
sağlık personellinin sözleşmeli çalıştırılma
sı imkânı. 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile 
öngörülen tüm bu hususların önümüzde
ki dönemlde, bakanlığın daha etkin ve 
daha dinamik çalışmailarıyla hayata ge
çirileceğine, aksayan yönlerinin düzeltile
ceğine yürekten inanıyorum. 

Sayın (milletvekilleri, Anavatan İkti
darı döneminde, ayrıca, Sayın Cumhur
başkanımızın direktifleri ile başlatılan aşı 
'kampanyası faaliyetleri başarıyla tamam
lanmış, bu cümleden olarak, 5 milyondan 
fazla çocuk difteri, boğmaca, tetanos, ço-
cu'kfelci ve 'kızamık hastalıklarına karşı 
düzenlenen bir kampanya çerçevesinde 
aşılanmışlardır. 

Sağlık tesisleri nitelik ve nicelik yö
nünden sürekli geliştirilmiş ve geliştiril-
mettetilir. 

Gezici sağlık ekipleri kurularak, te
davi edici sağlık hizmetleri ile bütünleşen 
koruyucu sağlık hizmetleri etkin ve den-
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geli 'bir 'biçimde vatandaşın ayağına gö
türülmüştür. 

Hızır servisleri yaygınlaştırılmıştır. 
Sağlık politikası Master Planı hazır

lıklarına 'başlanmıştır, 
Asrın hastalığı AİDS ile mücadele ül

kemizde de başlatılmıştır. 
Dialiiz merkezleri yaygınlaştırılmıştır. 
Koruyucu sağlık hizmetlerinde önem

li yeri olan ve ülkem'izde önde gelen sağ
lık sorunlarımızdan diş sağlığına gereken 
özen gösterilerek, diş sağlığı ve protez 
merkezleri yaygınlaştırılmıştır. 

Sağlık eğitimlinde büyük gelişmeler 
sağlanmış, aile planla'ması çalışmaları hız
landırılmıştır. 

Çocuk hastalıklarına karşı önlemler 
artırılmış, personel sayısında artırım ve 
dengeli dağılım sağlanmıştır. 

Korunmaya muhtaç çocuklar ile yaşlı 
ve sakatlara götürülen hizmetler artırıl
mıştır. 

Hekimlikte uzmanlık sınavları (merke
zi ve tek sisteme 'bağlanarak, çok önemi 
ve çdk yerinde bir yenilik yapılmıştır. 

Verem, kanser ve sı'tma kontrol ça
lışmaları etkinleştirllmiş ve artırılmıştır. 

Piyasada her zaman bol ve kaliteli ilaç 
bulunması sağlanmıştır; 

Söz ilaca gelmişken, sağlık hizmetleri
nin vaz geçilmez bir unsuru olan ilaç ko
nusunda, son yıllarda kaydedilen mem
nuniyet verici gelişmelerden de söz etme
miz gerekecektir. Her şeyden önce ilacın 
iki 'önemli özelliği; kalite ve bulunabilir
liği teminat altına alınmıştır. Bakanlık son 
yıllarda kaliteli ilaç üretimi konusuna ağır
lık vermiş, ilaçta kalite güvencesini belirli 
esaslara bağlamak üzere, Dünya Sağlık 
örgütü tarafından yayınlanan ve ancak 
Batı ülkelerinde uygulanmakta olan iyi 
imalat kuralları, 1984 yılında ülkemizde 
de yürürlüğe girmiştir. Böylece, ülfcemîz-
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de, uluslararası standartlara uygun ilaç 
üretiminin zorunlu tutulması ile ilaç üre
timi güvence altına alınmıştır. 

Yeni, modern 'ilaçların gecikmeden 
Türk hekiminin hizmetine sunulması ama
cıyla ilaç ruhsatlandırma sistemli yenileş
tirilmiş, uyuşturucu ve psikotrop ilaçla
rın suiistimalinin önlenmesi amacıyla kır
mızı ve yeşil reçete uygulamaları başla
tılmıştır. Uygulanan akılcı politikalarla, 
bu sektörün son iki yılda yaklaşık 35 
milyar liralık kaliteyi artırmaya yönelik 
teknolojik yatırım yapması sağlanmıştır. 
'Bu politikaların daha ağırlıklı ve titiz ola
rak sürdürülmesini diliyoruz. 

Bütün kontrollere rağmen, piyasaya 
'intikal edebilmiş hatalı ilaçların, en seri 
şekilde toplanması amacıyla, Batı ülkele
rinde uygulanan sisteme geçilmiş ve bu
nunla ilgili mevzuat yeniden düz'enlen-
m'iştir. 

Dünya Sağlık örgütü ite ilaç ruhsat
landırması, ilaçlarda uygulanan yasakla
ma ve kısıtlamalar, kaliteye ilişkin mo
deller konularında yakın ilişkiler kurul
muş, uluslararası koordinasyonun kurul
ması sağlanmıştır, 

ilaçların piyasaya çıkmasından sonra 
ters etkilerini araştıran «Adverse Reaksi
yonların tzeme ve Değerlendirme Mer
kezi» mizin Dünya Sağlık Örgütünün İs
veççe bulunan ADR Merkezine 27 nci 
üye olarak kabul edilmesi, uluslararası bir 
başarı olarak görülmektedir. Zira, bu 
merkeze çalışmaları güven verici ve doğ
ru olan, ülkesinde gelişmiş ilaç endüstrisi 
bulunan, nitelikli elemanlara sahip ülke
ler kabul edilmektedir. 

Birçok gelişmekte olan ülkenin aksi
ne, ülkemizde ilaç lihtiyacımızın tamamı
na yakın kısmını yerli üretimle karşılayan 
gelişmiş ülkeler standartlarında üretim 
ve kontrol yöntemlerini uygulayan ilaç 
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endüstrisinin araştırma, geliştirme ve ilaç 
'hammaddesi üretiminin artırılması ama
cıyla hükümet gerekli teşvik tedbirlerini 
"almıştır. Bugün Sovyetler Birliği dahil, 
•birçok komşumuz, ilaç konusunda bizim
le işbirliğine girmek istemektedirler. 

Bunun yanında tüketici de, kalite, 
ırnaikul 'fiyatlar ve ilacın her yerde bulu-
nabiliriiğiyte korunmaktadır. 

Yurdumuzda büyüklü küçüklü 119 
firma lillaç Amali etmekte ve bu sanayi 
kolunda 10 binden 'fazla işçi çalışmak
tadır. 

İlaç sektöründe yapılan iyileştirici 
çakışmalar neticesini vermeye başlamış, 
1987 yılında 30 milyon doladık ihracat 
yapılmış, 1988 yılında da bugüne kadar 
40 milyon dolarlık bağlantı yapılmış 
bulunmaktadır. 

Sayın ımilletvekillleri, sağlık eğitimi 
konusunda ise, yeni yatırımlara girişiıl-
medıen, mevcut boş binalar değertendiril-
mek suretiyle, yeni sağlık meslek M se
terinin açılıması planlanmıştır. Bu çer
çevede Burdur, (Konya - Beyşehir ve İz
mir - Torbalı Sağlık Meslek Liselerinin, 
1988 - 1989 öğretim yılında hizmete 
girmesi çalışmal'arının devam etmekte 
olmasını memnuniyette karşılıyoruz. 

Ayrıca, sağlık 'yapıları yatırımlarında 
isabetli yaklaşmalarla çok iyi, mesafeler 
alındığını da gene memnuniyette görü
yoruz. Bu ımeyanda kendi bölgemden bir 
örnek vermeme izin verilirse, 1971 yılın
daki depremle kullanılmaz ihale gelen 
Burdur Devlet Hastanesinin yerine ye
nisinin yapılması ancak '14 yul sonra 1985 
yılında, Anavatan Hükümeti döneminde 
gerçekleşmiş ve şu anda bitirilme aşa
masına gelinmiştir. Bu vesileyle anılan 
esıerin meydana getirilmesin® emeği ge
çen ve geçecek herkese şahsım ve böl

ge halkıım adına şükranlarımı sunuyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, burada çok kısa 
geçtim; fakat bu çok önemli bir konu
dur. 250 bin nüfuslu olan bir vilaye
tin 1971 yılı depreminde yıkılan dev
let hastanesi 14 yıl sonra yapılmış, ya
pılmadan evvelki 14 yılda barakalarda 
- Şu anda bile barakalarda hizmet gö
rüyor - ve bir okul binasında hizmet 
görmektedir. Yine, o dönemin hükümet
leri, hastanenin temelimi atmadığı, yerine 
getirmediği gibi, sağhk eğitimline önem 
verilmesi gereken bu dönemlerde, Bur
dur sağhk (Kolejini de kapatmıştır. Hem 
hastanemin yapılması, hem de sağhk 
kolejinim yeniden açılması inşallah yine 
Anavatan Hükümetine masip olacaktır. 

Sayın milletvekilleri:, Anavatan Hükü
metimin onca olumlu çaba ve yaklaşım
larına rağmen, ülkemiz sağlık sorunları
nın çözüm noktalarımın henüz uzağın
da olduğumuzun tabiî ki, farkındayız. 
Şöyle ki: Mevcut teşhis ve tedavi kurum
larımız nitelik ve nicelik 'yönünden, sağ
lık koşullarını tam (manasıyla denetim 
altında tutacak düzeyde değiıldirler. Has
tanelerdeki tıbbî, idarî, teknik ve otel
cilik hizmetlerimin yeniden düzenlen
mesi ve formalitelerin azaltılması ihtiya
cı devam etmektedir. Bugün AET ül
keleri, sağlık koşullarının yeterince de
netim altında tutulabilmesi için, 10 bin 
nüfusa 128,7 hasta yatağı standartlarını 
kabul etmişlerdir. Bizde ise bu oran he
nüz onbimde 25 düzeyindedir. 

Yine, AET ülkelerinden Fransa'da 
445, Federal Almanya'da 450, İtalya'da 
340, İngiltere'de 650, Yunanistan'da 420 
kişiye bir doktor düşerken Türkiye'de 
bu oran 1 400 kişiye bir doktordur. 

'BAŞKAN — Sayın Ekinci, kaç say-
'fanıız var acaba? 
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SAİT EKİNCİ (Devamla) — Efen
dimi, eliımdekiylle birlikte iki sayfam var. 

BAŞKAN — Efendim, şu bakımdan 
soruyorum. 4 grup sözcüsü söz aldığına 
göre, aranızda 15 er dakika olarak sü
reyi bölüşmeniz gerekir. 

-SAİT EKİNCİ (Devamla) — Efen
dim, toplam 3 grup sözcüsü var., Bir kişi 
de lehte konuşacaklar. 20'şer dakika 
konuşulacak. 

BAŞKAN — Efendim, Anavatan Par
tisi Grubu adına 4 kişi konuşacaktır. 
Kaçar dakika olduğunu beyan edin ben 
burada sizlere yardımcı ollayım. Çünkü, 
15 dakikayı doldurmuş bulunuyor sunuz, 

SAİT EKİNCİ ((Devamla) — O za
man hızlı okuyayım dfendiım. 

(BAŞKAN — O elinizdeki kâğıtların 
•tamamını okuduğunuz takdirde yarım 
saati siz dolduracaksınız efendim. 

SAİT EKİNCİ ((Devamla) — Hayır 
bayır, 2 sayfa kaldı hızlı okurum efen
dim-

BAŞKAN — Hatırlatıyorum. 

SAİT EKİNCİ i(Devamıla) — Sayın 
(milletvekillileri1, hasta yatağı sayısı bakı-
ımından, AET standartlarını tut tursak 
dahi, bu sağlık tesislilerini yararlı kıla
bilmek için, 2000 yılında - yaklaşık ra
kamlarla - 70 bin doktora, 23 bin diş 
hekimine, 19 bin eczacıya, 160 bin hem
şire ve ebeye ih'tiyacıımız olacaktır. 

(Kişi başına düşen sağlık harcamaları 
yönünden Batılı ülkelerin çok gerisinde 
kaldığımız, keza bilinmektedir, Ancak, 
şurası da bilinmelidir ki: bu sorunları 
yiların, on yılların biriktirdiği sorun
lardır. Yıllarca, on yı'Jîarca üzerine gidil
memiş, çözümü aranmamış veya aran
mamış yığınla sorunun kısa sürede hal
linin bu hükümetten beklenmesi ve isten
mesi, kelimenin tam anlamıyla insafsızlık 

olur. Anavatan Hükümeti, geçmiş yö
netimlerden, hiçbir hususta sorunları çö
zülmüş, düze çıkarılmış bir konu devralL 

maımıştır. Anavatan iktidar olduğunda, 
sağlık politikamızın da iç açıcı olduğu 
kimse tarafından iddia edilemez; yani; 
pembe bir tablo karartılmış değildir. An
cak, ışu sırada sorunların çözümü için 
üretilen politikalar doğrudur ve bu poli
tikalar ülkemizin imkânları nispet ve pa
ralelinde hayata geçirildikçe kısa sü
rede meyveleri1 alınmaya başlanacak
tır. Biz, Anavatan Grubu olarak bu ka
naat ve inancı taşıyoruz. 

VEFA TANİR ı(Konya) — Sağlık 
ordusu arkada, mebustan fazla. Herhal
de yeni yetişımedi onlar. 

BAŞKAN — O, Bakanlığın bileceği 
bir konu efendim. Bakanlık kendisini 
müdafaa edebilmek için teşkilatını geti
rir efendim. 

SAİT EKİNCİ i(Devamla) — Zaman 
olsa cevap vermek 'lazım. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
MUSTAFA MURAT SÖKMEN-

OÖLU ((Hatay) — Yanlış anlaşılma
sın, lıehte söyledi «fendim, lehte. 

ISAİT EKİNCİ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, Anavatan Grubu 
olarak Hükümetimize ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığımıza, uygulana
cak sağlık politikaları yönünden de bazı 
öneriler imiz olacaktır. 

Ülkemizin her köşesinin sağlık yapı
larına, özelikte -tam teşkilatlı hastane
lere bir an önce kavuşması müşterek 
arzumuzdur. (Bu arzumuz, tabiî ki dev
letimizin imkânları ve ihtiyacın önem 
ve aciliyeU ölçüsünde zamanla gerçek
leşecektir. Bu cümleden olarak pek çok 
yatırımın aynı anda başlanıp, ödeneklie-
rin sınırlı olması nedeniyle uzun süre 
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sürüncemede kalarak, bitirilmesinin daha 
uzum feir zamanın sonuna sarkıtılması ye
rine, daha kısa sürede bitir ilecek daha 
az sayıda sağlık yapısı yatırımiarıniin 
planlanması, kanaatimizce yerinde ola
caktır. Böylelikle, başlanan yatırımlar, 
eski dönemlerdeki gibi, yılan hikayesine 
dönmeyecek, umutlar daha erken ger
çekleşecek, sağlık kurumları daha çabuk 
kurulup gelişecek ve hizmet vermeye 
başlayacaktır. 

Diğer yandan, yapılar daha kullanıl
maya başlamadan, ekonomik ömürleri
nin bir kısmını tüketmiş olmayacaklar
dır. ©öylelikle belli bir zaman süreci' 
içerisinde, gene aynı kapasitede sağlık 
yapısı üretilmiş olacak; ancak, bunlardan 
bir kısmı, daha önce tamamlanarak hiz
mete girme şansına kavuşacaktır. Halen 
yurt sathında, inşasına yıllar önce baş
lanmış, bir türlü tamamlanamamış sağ
lık yapıları mevcuttur. Önümüzdeki dö
nemde bunlara öncelik tanınarak 'tamam
lanıp, hizmete girmelerinin sağlanmasına 
önem verilmesini bilhassa bekliyoruz. 

Kalkınmada öncelikli iller ve turistik 
bölgeler gibi özel hizmet alanlarına, bu 
hizmetlerin yeterince ulaştırılması gerçe
ği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Ayrıca, sağlık tesisleri nitelik ve ni
celik yönünden, yeterli sağlık personeli 
bulundurulabildiği ölçüde beklenen hiz
meti verebilir. Sağlık yapısı ve araç ge
reci mevcut olmasına rağmen, o yerde 
yeterli sağlık personeli, hastaneler için 
özellikle uzman hekim bulunduru'lamı-
yorsa, o yapı için ayrılan kaynak, bir 
Ölçüde israf edilmiş demektir. Nitekim, 
Ankara, İstanbul, İzmir gibi kentlerdeki 
hastanelerde kolay kolay boş hasta ya
tağı bulunmazken, bazı yurt köşelerin
deki hastanelerde, yatakların büyük kıs

mının teşhis ve tedaviyi yapacak sağlık 
personeli yetersizliği nedeniyle boş ol
ması ilginçtir. O nedenle, sağlık yapı
ları yatırımının 'planlanmasında ve önce
liklerin tespitinde yer seçiminin Asaıbetlii 
yapılmasını ve bu hususun özellikle dik
kate ahnımaisMiı biz çok önemli bir konu 
olarak 'görüyoruz. 

Bunun dışında, sağlık personelinin, 
yönetim hizmetlerinde çalııştırilmasiı sure
tiyle, meydana gelen sağlık insan gücü 
kaybının mutlaka önllenmesi gerektiğine 
inanıyoruz. 

Ülke ihtiyacına uygun nitelikli dok
tor yetiştirilmesi; için Bakanlık ve Yüksek 
Öğretim Kurulu arasındaki koordinasyon 
süratli ve etkin bir biçimde gerçekleştirii1-
melidir. 

2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin 
Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Ka
nunun verdiği imkânla, hekim atamala
rında dengesiz dağıtanın giderilmesi' 
konusunda, büyük mesafeler alındığı bi
linen bir gerçektir. Bu uygulamanın ye
niden gözden geçirilerek, zoriayıcıhktan 
ziyade, cazip hale getirilmesi 'gerekir. 
Kalkınmada öncelikli illerle, turistik böl
gelerdeki boş kadrolara talip olan he
kimlerin kurasız, tercihleri doğrultusun
da atanması, kura çeken hekimlerin de 
belirli gerekçeler çerçevesinde, karşılıklı 
yer değiştirmelerine imkân tanınması ye -
rinde olacaktır. 

Bu meyanda, doktor, eczacı ve diğer 
sağlık personeline sağlanan imkânların 
yetersiz, ücretlerinin çok düşük olduğu 
da keza acı gerçeklerdendir. O yüz
den sağlık personeline yeni imkânlar (ge-
tiri'limesini, ücretlerinde de iyileştirilmeye 
gidilmesini Anavatan Grubu olarak, Hü
kümetimizden bekliyoruz. 

Nihayet, ruh sağlığı hikmetlerine daha 
fazla önem verilmelidir diyoruz, özel-
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İMe, lise ve üniversite çağındaki genç
lerimizin ruh sağlığının iyi olması, biz
ce 'büyük önem arz etmektedir.. 1980 
öncesi anarşi ortamının oluşmasında ive 
devam efcmes'mde, dönemin iktidarlarının, 
bu konuya ilgisiz' kalmalarının büyük 
payı vardır. Ruh sağlığı yerinde olan 
insanların, kaba güce daha az başvur
dukları, Ifiıkrî ıtartışmaıliarıla 'sorumu çöz
me yanlısı oldukları, Minem gerçekler
dendir.. Bu çerçevede, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı, MMÜ! Eğ'ıtiım Gençlik 
ve Spor Bakanhğı ve Yüksek öğretim 
Kurumunun işbirliği yaparak, gençleri
mizin ruh sağlığı ve moral yapılarını 
sürekli yüksek tutmaya yönelik tedbirleri 
a'lmaları yerimde olacaktır. Bize göre, 
geçmişim acı günlerine tekrar dönme
mek içim, alınacak tedbirlerden birisi 
de budur., 

Sayım milletvekillileri,, Sağlık ve Sos
yal' Yardım Bakanlığı 1988 Yılı Bütçesi 
üzerimde (Anavatan Partisi Grubu adına 
yaptığımı bu konuşma vesilesiyle, yur
dun her köşesinde yetersiz imkânlar ve 
zor-koşullar altında büyük bir özveriy
le, bu ülkenin insanlarımın sağlığı uğ
runda görev yapan hekim, û'ş hekimi, 
eczacı, kimyager, psikolog, çocuk eği
timcisi, hemşire, ebe, sağlık memuru, 
sağlık teknisyeni, laborant, memur, 
imam, hizmetli ve diğer her kademe 
'sağlık personelime, Anavatan Partisi 
Grubunun şükranlarını, teşekkürlerini, 
saygı ve sevgililerimi iletiyorum. 

Konuşmamı burada bitirirken, sağlık 
sorunları çözülmüş, sağlıklı insanların 
yaşadığı mutlu bir Türkiye umut ve te
mennilerimle Yüce Heyetinizi' candan 
selamlarım. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın 
Ekinci. 

Sayın Ekinci, Anavatan Partisi Gru
buna ayrılan sürenin 22 dakikasını kul
lanmıştır; bilgilerinize arz eder'm. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mehmet Akdemir; buyurun efendimi.. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET 
AKDEMİR (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; millî 
birlik ve beraberliğin sağlanması, sosyal 
adaletin gerçekleştirilmesi, milliyetçi mu
hafazakâr ve akılcı sosyal adalet ilkele
rini benimseyen ve bu yönde program
larını hazırlatmiiş olan Anavatan Partisi 
Grubu adına, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının 1988 yılı bütçesi üzerinde 
görüşlerimi arz etmeden, Yüce Meclisin 
değerli üyelerini derin saygılarımıla se
lamlıyorum. (A'NAP sıralarından alkış-

. 1ar) 

Analvaltan Partisiniin, 25 Aralık 1987 
tarihinde, Yüce Heyetinize sunulmuş 
olan HükÜmeit Programında, ülkemizin 
sağlık problemlileri hakkında neler yapı
lacağı, özet olarak belirtiimiştir. Hükü
met programındaki gönüşlerilmizi, kısaca 
hatırlatmakta yarar görüyorum : Prog
ramda, «Sağlık hizmetlerlinin vasıflı, gü-
rvenilir, kolay erişilebilir, formaliteden 
uzak ve yurt saitJhına dengeli bir şekilde 
yaygınlaşltırılması esastır» denilmektedir. 
'Ana prensipler, bu şekilde konulduktan 
sonra, geçen yıl çıkarılan ve çerçeve ni
teliğimde sayılan 3359 sayılı Sağlık Hiz-
metlerıi Temdi Kanunu yürürlüğe gir-
miışitir. Bu Kanun, 224 Sayılı Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 
Kanunun eksikliklerinin tamamlanması
nı ve sağlık si'sltemlerinin, özel kesimde 
verilen sağlık hizmetlerinden de yarar
lanmak suretiyle, bir teşvik ve sigorta 
sistemine bağlanmaisını öngörmektedir. 
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T, B. M. M. B : 57 

Yine bu kanunla, sağlık kurum ve 
kuruluşlarının yurt sathında eşit, (kaliteli, 
'verimli ve dengeli hizmet sunacak sekili
de planlanması, koordine edilmesi, malî 
yönden desteklenmesi ve gelişti rilmes i; 
«ağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık 
Ihizmeti zinciri oluşturacak şekilde dü
zenleme yap ılıması; kanun ile, özel bütün 
sağlık kurum ve kuruluşlarına, en önce
likli hizmet nitelisinde olan koruyucu 
ısağlık hizmetleri görevi verilmesi ve bu 
kurum ve kuruluşların butlun sağlık hiz
metlerinin denetlenmesi; sağlık kurum ve 
Ikuruiluşliarının kurulmasının ve işletilme
sinin, bu kuruluşların ve personellin yurt 
ısathında dengeli dağılımı ve yaygınlaş
tırılması; nitelikli personel yetiştirilmesi 
ve hizmet içi eğitime önem verilmesi; 
sektörler arası işbirliğinin sağlanması; 
vatandaşların sağlık konusunda eğitilme-
ısi; kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
sağlık kuruluşlarından uygun olanlarının 
ısağlık işletmesine dönüşlüürüldbilmesinin 
'temini; genel sağlık sigortası yürürlüğe 
girinceye kadar, hiçjbir sosyal güvenlik 
kurumuna tabi ollmayaniar için ıbir ara 
sistem oluşturularak, diğer ilgili bakan
lıklarla koordinasyon kurmak göreviyle 
de Sağlık Bakanlığı gör evlendir ilm iştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1987 yılı Aralık ayı itibariyle ülkemizde 
798 hastane, 128 bin 548 yatak bulun-
ımak'ta olup, 10 bin nüfusa 24,1 yatak, 
1 313 kişiye bir hekim, 6 İ l i kişiye bir 
diş hekimi, 1 019 kişiye bir hemşlire ve 
ebe, 4 493 kişiye bir sağlık teknisyeni 
düşmektedir. Yaltak doluluk oranı da 
yurt sathımda yüzde 55 civarındadır. 

Sağlık ocaklarında, toplam 3 764 he
kim ve 20 354 yardımcı sağlık persone
linin görev yapmasına karşılık, 1987 ta
rihi itibariyle 3 153 sağlık ocağının 576' 
ısında hekim, 9641ünde sağlık memuru, 
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676'sında ise hemşire maalesef buluna
mamaktadır. 

Aynı şekilde, 10 123 sağlık evinin 
2 940'ında ebe bulunamamaktadır. Bu 
durum, temel sağlık hizmetlerinin veril
mesini olumsuz yönde etkiliyorsa da, 
ümit ediyoruz ki, çok kısa zamanda bu 
eksiklikleri de giderecektir. Bu eksiklik
lerin temel nedeni de, ülkemizde sağlık 
ve yardımcı sağlık personelinin böylesine 
Ibir teşlkilatlanma içlin yetersizliğidir. 

Dağınık bir nüfus düzenine sahip 
olan ülkemizde, sağlık hizmetlerinin den
geli bir biçimde dağılımı, köy ve ben
zeri topluluklara kadar götürülmesi so
runu, bu tür hizmetlerin sosyallestir.il-
rnesini de zorundu kılmıştır. Bu nedenle 
(hazırlanan ve amacı, toplumun beden 
've rulh sağlığının korunması, halkın sağ
lık hizmetlerinden yararlanma düzeyinin 
yükseltilmesi ve hastalara eşit bakım 
olanaklarının sağlanması olan Sağlık Hiz
metlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki 
224 sayılı Kanun, taşra örgütüne yeni 
Ibir biçim vermiştir. Malumlarınız oldu
ğu gibi, bu kanuna göre, sağlık hizmet
leri taşra örgütünün ilk basamağı, bir 
köy e!besi tarafından yönetilen sağlık evi
dir. ikinci basamak, hekim taraifından 
lyönetülen sağlık ocağı; üçüncü basamak, 
il ve ilçelerdeki grup hastaneleri; dör
düncü basamak da il merkezlerinde, 11 
ısağlık müdürlüklerine bağlı olmak kay
dıyla özel dal hastaneleridir. 

Köy dbesinden sağlık müdürüne ka
dar ortak ve bölünmez bir organizasyon 
şeklinde organize edilmektir. Sosyalleş-
tirmeniin amacı, sağlık hizmetlerinin, hal
kın ayağına kadar götürülmesi ve yurt
taşların çeşitli sağlık hizmetlerinden üc
retsiz veya yapılan harcamaların bir kıs
mına katılmak yoluyla eşit şekilde ya
rarlanabilmeleridir. 

http://sosyallestir.il-
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Ülkerriizde, sağlık hizmetleri, 40 bini 
aşkın Ihökim, 9 bin civarında diş heki-
ımi, 14 bine yakın eczacı, 12 bin sağlık 
memuru ve teknisyeni, 52 bin civarında 
hemşire ve ebe tarafından yürütülmek
tedir. 

Anavatan Partisi, iktidara geldiği 
güriden bu yana, yüce milletimize neler 
vaalt etlmüşse, o vaatlerini yerine getire
bilmek için büyük bir özveri ve gayret
le çalışmıştır ve çalışmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, sağlılk konusu
na girerken, sağlık, kimlere göre ve na
sıl tarif edilmeli? Biraz da bumdan bah-
seitimek istiyorum : 

Sağlık konusu, bütün dünyada çeşit
li zamanlarda ve çeşitli şekillerde tarif 
edilmişse de, ben, Dünya Sağlık Teş
kilatının sağlık konusunda tarifini sizle
re arz etmek istiyorum. Bu tarife göre 
sağlık, yalnız sakatlık ve hastalığın ol
mayışı değildir, aynı zamanda bedensel, 
ruhsal, toplumsal yönden de tam bir 
iyilik halidir, yani sağlıklı olmak için 
Kasta olmayacaksınız, sakat olmayacak
sınız, bedensel tam iyilik halinde olacak
ısınız ve ruhsal yönden de taim bir iyi
lik olacak. Bu şekilde, toplumsal yönden 
de sağlıklı bir vatandaş kütlesine salhıip 
•olacaksınız. 

Bu durumda, ülkemizde sağlık prob
lemlerinin daha kötüye gittiğini iddia et? 
mek mümkün değildir; ama son derece 
yeterli ve rasyoneldir de denemez. 

Anaıvaan Partisinin iktidara geldiği 
günden bu yana ülkemizde özlemi duyu
lan ve bir müddet sonra mutlaka uygu
lamaya konulacak olan genel sağlık si
gortası uygulamasına geçiş hızlandırıl
mıştır. örnek olarak da, ülkemizde sağ
lık sigortalı vatandaşlarımızın sayısının 
gün geçtikçe artmaya devam ettiğini gös
terebiliriz. Zira, Emekli Sandığına taibi 
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memur ve emekliler ile Sosyal Sigorta
lar Kurumuna talbi sigortalılar, bankalar, 
•özel sigorta şirketleri, silahlı kuvvetlere 
/bağlı personelle birlikte Bağ-Kurlu olan 
esnaf, sanatkâr ve serbest çalışan vatan-
daşlarnmızın tümü sağlık sigortasına ka
demeli olarak sahip olmaktadır. Önü
müzdeki iki ay içerisinde 67 ilimizdeki 
Bağ-Kur sigortalıları da, sağlık sigorta-
sınatabi vatandaşlarımız arasına girmiş 
(olacalktır. Böylece ülkemizdelki sağlık si
gortalı sayısı yüzde 70-80'lere varmış 
olacaktır. 

Bugüne kadar sağlık meselelerinin, 
Türkiye'de çok kötüye gittiği şeklinde 
•söylenenlere de katılmak mümkün değil
dir. 12 sene gibi uzun bir müddet, büyük 
bir hastanenin başhekimliğini yapmış bir 
arkadaşınız olarak söylüyorum; ülkemiz
de sağlık problemleri çok rasyonel ol
masa da çok çok iyiye gitmektedir. 

Değerli üyeler, bir ülkede sağlık prob
lemlerinin halli, para, personel ve altyapı 
meselelerinin halliyle mümkün olur. 
Bugüne kadar büçelerden sağlığa ayrı
lan paylar, genel bütçe içinde yüzde 4' 
leri hiçbir zaman aşmamıştır. Oysa, sağ
lık problemlerini halletimiş ülkelerde bu 
miktar, asgarî yüzde '15 ilâ 20 arasın
dadır. Üstelik o ülkeler, altyapılarını ve 
sağlık personeli problemlerini halletmiş 
ülkelerdir. 

Personel meselesiyle altyapı mesele
leri kusa zaman içerisinde para olsa bile 
Kallediiecek bir mesele de değildir. Za
mana bağlıidır. 

Bugün Anavatan İktidarı devrinde 
sağlık sigortalıların sayısı arttığı gibi, 
genel bütçeden ayrılan payın dışında 
Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı sigor
talılar ve Bağ-Kur sigortalıların genel 
bütçe dışında ayrılan para da Türk Va
tandaşınım sağlığına ayrılan paydır. 
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Son olarak, Yüce Mecliste görüşerek 
millî eğitim ve sağlık meseleleriimize 

- ayrılmak üzere kaibul ettiğiniz, Tekel 
maldldelerine getirilen vergi ile de, ayrıca 
maddî kaltikılar sağlanmışitır. Şuna kesin 
olarak inanmak gerekir ki, hiçbir vatan
daşımız hidbir hastaneden veya polikli
nikten (gerl döndürülmeyecektir. Ara sı
ra gazetelerde gördüğümüz «Hastaneye 
alınmadı, hastaneden kovuldu» gilbi gö
rüntüler, Türkiye'de sağlığın çok kötü
ye gotiğinden değil, idarî hatalardan, alt
yapı ve personel yetersizliğinden olmuş 
olalbilir. Bunu sağlığın sistem olarak kö
tü gidişinden ziyade, bireysel olarak ka
ibul eitmek gerekir. 

Sayın MiHletıvekilleri, 
Savaşta «Mekik Sistemi» denen sis-

ıtemile sağlık personeli çalıştırılmaya ça
lışılır. 

(Mekik sistemi, özet olarak muharebe 
alanında yaralı ve hastaya yapılan ilk 
müdahalelerden sonra -ki bunu ilk mü
dahale olarak sıhhiye erleri ,sağlık ast-
sulbayı ve 'birlik doktoru yapar- hemen 
arkasından harsta hastane öncesi yapıla
cak müdahale yeri olan ilk yardım istas
yonuna gönderilir. Yani ikinci merhale
ye. 

ıBurada hastaya müdahale eden hem
şire ve doktordur. Bu aşamada hastaya 
yataklı sağlık tesisi olan hastaneye veya 
'bir müddet dinlendirildikten sonra kıta
sına yolanır. Üçüncü merhale de seyyar 
veya salbit hastanelerdir. Burada da has
taya mültehaissıs doktor müdahale eder 
ve hastalığın gereğini yapar. 

Sayın milletvekilleri, bu durum, ülke
mizde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının şu anda uygulamaya çalıştığı ve 
hızlı devam eden uygulamaya benzemek
tedir. '224 sayılı Sosyalizasyon Kanununun 
öngördüğü sağlık evi, sağlık ocağı, grup 

hastaneleri ve özel dal hastaneleri silsi
lesinin uygulanmasına çalışılması gilbi. 
'Kiüçiülk merkezlerde yani köylerdeki sağ
lık evinde dbfc bulunmaktadır. Köylü va
tandaşlarımızla billgi ve yetkisi kadar 
«ağlık hizmetini götürecek olan ebe, bil
gi ve becerisini aşan olayda daha teşki
latlanmış ve personelle takviye edilmiş, 
kendi bölgelinde bulunan sağlık ocağı
na gönderir. Sağlık ocağında bulunan 
doktor, hemşire ve diğer personeller de, 
kendi billgi, beceri ve imkânlarını aşan 
olayı bağlı bulunduğu grup hastaneleri
ne gönderir. Burada ne gerekiyorsa o 
yapılacaktır. Bu hastanelerin de imkân
larını! aşan olayda bölge özel dal hasta
neleri diyebileceğimiz, ihtisas hastanele
rine gönderilerek hastaya gereken yapı
lır ve yapılmaktadır. 

IBu saydığım ve bugün ülkemizde uy
gulanmaya çalışılan sistemde eksiklik, 
kopukluk ve yetersizlik yok mu? Var. 
Var; ama ülkede sağlık kötüye gidiyor 
denecek şekilde değil, daha iyiye gide-
ce şekildedir. Bundan beş sene önce Bin
göl'de 15 000 kişiye bir doktor düşerken 
ibugün 3-4 bin kişiye bir doktor düşüyor. 
İBundan beş sene önce sağlık evi ve sağ
lık ocağı sayısıyla şimdiki sayı aynı 
mili 

2514 sayılı sağlık personeline mec
burî hizmet getiren yasa, bölgelerarası 
dengesizliği asgariye indirmiştir ve gide
rek de indirmeye devam etmektedir. 

Eilbeüte sağlık ocaklarımıza gönderi
len doktorlar yüzde yüz faydalı olamı
yor; ama hiç mi faydalı olamıyor? Es
kiden en ufak bir rahatsızlık için köy
den şehre gitmek meo'buriyetinde kalan 
vatandaşlarımız, bugün sağlık evlerinde 
ve sağlık ocaklarında birtakım problem
lerini halledebilmektedir. 
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Ülkemizde sağlık meselelerim'izin 
prolblemleri yok mudur? Elbette var. 
»Malumlarınız, sağlık hizmetleri ilki te
mel hizmet üzerinde yüriüıllülrnek'te'dir ve 
Ibu doğrudur da.. Nedir bu iki temel sağ
lık hizmeti : 

IBirinci'sl, tedavi ddici sağlık hizmet
leri; ikincisi 'de koruyucu isağlık hizmet
leri. Tedavi edici sağlık hizmetleri, hü
kümetlerin işi »olsa da kişileri 'de ilgi
lendirir ve kişi »sigortalı değilse peşin üc-
rötlîdir. ödeyemeyen olursa, Anavatan 
•iktidarında yürürlüğe İkonan ve hayırlı 
tfion »dediğimiz Sosyal Yardımlaşma ve 
IDayanışma Fonunun igetirdiği imkânlarla 
karşılanmaya çalışılmaktadır. Koruyucu 
»sağlık hizmetleri '(ki insanlarımızı 'hasta 
ötmemek için yapılan (hizmettir) hükü
metler için emredici ve zorunlu hizmet 
şekliidir ve /vatandaşları'mıız için de üc
retsizdir. Çevreyi korumak, şehirlerimizin 
altyapısını yapmak, ısu, kanalizasyon ve 
bataklıkların kurutulması veya ıslahı, 
çeşitli aşılama şekilleri, aile planlaması, 
ana çocuk sağlığı gilbl. 

Ülkemizde koruyucu sağlık hizmet
lerinin yürtütüılmesi, hususu, maalesef, sü
rekli Sağlık Bakanlığından Ibeklenir ol
muştur. Oysa koruyucu (sağlık hizmet
lerine Iher vatandaş, Iher kamu kurum 
ve kuruluşu katılmak tmedburiyetindedir. 
Aksi (takdirde koruyucu sağlık »hizmet
lerinin yürütülmesini olumsuz yönde et
kileyebilen kişi veya kurum ve kuruluş
lar file çevre »sağlığını bozan su, hava, 
•toprak kirlenmelerini önlemede, Sağlık 
Bakanlığı yetersiz kalacaktır. 

(İçme ve kullanma suyunun yetersiz
liği, beslenme bozuklukları, kanalizas
yon sistemlerinin »yetersizliği, şehir ve 
kasabalarda sokakların çöp yığınları ha
line (gelmesi, hayvan, hastalıkları ile bu
laşan hastalıklar ve çevreyi 'bozan daha 

(birçok etkenlerle Sağlık Bakanlığı nasıl 
uğraşacaktır? Herkes, her vatandaşı her 
kamu kurum ve kuruluşu çevreyi koru
mak ve kollamak ımeclburiyötini (hisset
mez ve ıgörevinl yapmazsa, (koruyucu 
sağlık hizmetle rinde yüzde yüz (başarı 
sağlamak müımklün değildir, içime suyu
na veya plajlara kanalizasyon suyu ka
rışan bir şelhirde, elbette akut (bağırsak 
enfeksiyonları »(Tifo, Paraltiffo, kolera) ve 
bulaşıcı sarılık hasalikları ıg'iıbi hastalık
lar oluşacaktır. 

Hayvanları hasta olan bir memleket
te, elbette hayvanlardan geçen hastalık
lar bulunacaktır. Bu hususta bir örnek 
vermek işitiyorum : ülkemizde, özellikle 
(Doğu ive Güneydoğu iAnadolu »Bölgeleri
mizde zaman zaman ıgörülen ve hasta 
hayvanların süt ve »süt mamüllerİyle in
sanlara geçen brüsella masalığında, Sağ
lık Bakanlığı, hasta hayvanları ne yap
sın da »tedavi etsin? O halde çevreyi ko
rumak, koruyucu sağlık hizmetleriyle uğ
raş, herkesin, her kesimin uğraşı olnıalı-
»dır. Bütün kamu kurum ve kuruluşları, 
özel kuruluşlar çevreye sahip çıkimafc 
'mecburiyetinde olmalıdır ve mecbur kı
lınmalıdır. 

iftiharla »söyleyebilirim ki, Anavatan 
iktidarı devrinde koruyucu sağlık hiz
metlerine yönelik çalışmalar, hiçbir de
virde görülemeyecek kadar büyük olmuş
tur; şehirden köylere kadar uzanan alt
yapı çalışmaları »(İçme suları ve (kanali
zasyon işleri) ıglbi. 

Ülkemizde eksik olan sağlık hizmet
leri; »yeterli altyapı yokluğu, yeterli sağ
lık ive »yardımcı sağlık personeli yokluğu 
ve önemlisi de atıl kapasite varlığıdır. 

Atıl kapasite; çoğu yerde, atıl sağ
lık personeli ve atıl yardımcı personel, 
atıl bina, atıl tılblbî alet ve cihazlardır. 
(Bunun nedenleri İde, »geçmişte sağlık me-

— 372 — 



T. B. M. M. B : 57 

selesinin ıhal'li için köklü girişimlerde bu-
lunulmaımasıdır. 

Dağların, denizlerin, yolların harita
sı var da .sağlık haritamız yoktu. Ülke-
miain nerelinde, ne ka!da.r nüfus ve bu 
nüfusa ne kadar ve nasıl sağlık hizmeti 
.götürülecektir, (bunun haritası yoktu. 
Şimdi uygulamaya çalışılan sağlık evi, 
sağlık ocağı, grup Ihas'taneleri ve özel 
ıdal hastaneleri zinciri Ibu açığı kapata
caktır. 

Bu haritanın yokluğundandır (ki, her 
önüne gelen kuruluş, istediği yerde iste
diği sağlık alt yapısını yapmaya, açma
ya çalışmıştır. Bundan dolayı da, bölge-
ler arası dengesizlik (büyümüş; (bazı böl
gelerde de atıl kapasiteler alabildiğine 
artmıştır, 

Yurdumuzda, dünya standartlarına 
uygun yeterli hastane ve hasta yatağı 
mevcut değildir. Bulunanlar da yurt sat
hına dengeli olarak dağıtılmamıştır. 
Sağlık hizmetleri, çeşÜtlıi kesimlerce ve 
(her kesimin düşüncesine göre yürütüldü
ğü için öylesine yöreler olmuştur ki... 

BAŞKAN — Sayın Akdemir, Ana
vatan (Partisi Grubu adına 20 dakikalık 
süre kalmış'tır, hatırlatırını. 

(MEHMET AKDEMİR (Devamla) — 
Sayın Başkanım, biz 3 kişi için süremizi 
ayarlamıştık. 

IHAŞJKAN — (Bilemiyorum, ben ikaz 
ediyorum, 

MEHMET AKDEMİR ((Devamla) — 
(Bitirmeye çalışacağım. 

(BAŞKAN — ilslter (bitir, ister bitirme, 
ister hepsini konuş; bizi ilgilendirmez 
eıfendim. ı(SHP ve DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Devam eldin eifendim. 
MEHMET AKDEMİR (Devamla) — 

Sağlık hizmeti çoğu yerde yetersiz iken 
öylesine yörelerde vardır ki, dünya stan-
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dartlarının üstüne çıkmıştır. Bu neden
le, atıl kapasiteye mani olucu tedbirle
rin alınmasında yarar vardır. 

Bu kadar sağlık kuruluşu elbette ki 
atıl kapasite ile çalışır; çeşitli yerlerde, 
çeşitli ke'simlerce açılırsa. Şimdi Anaya
samızın 56 inci maddesinin amir hükmü
ne göre hareket edersek, bütün sağlık 
kuruluşlarının tek elde toplayarak atıl 
kapasiteye mani olmak ve bölgeler ara
sı (dengesizliği asgariye indirmek, hatta 
ortadan kaldırmak için Sayın Bakanı
mıza büyük [gayret düşmektedir ve ya
pacağına da inanmaktayız. 

Sayın Başkanım, zamanımın az olma
sı nedeniyle çoğu yeri atlamak istiyorum. 
'Biraz önce arz ettim, sağlık 'hizmetlerin
den temel sağlık hizmetleri, koruyucu 
sağlık hizmetleri ve tedavi edici sağlık 
hizmetleri (kısmını geçmek istiyorum. 

İSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın teşhis, tedavi, (bakım ve korunma 
hizmetlerinde yardımcı sağlık personeli 
yetiştirme gayretlerini takdirle karşılıyo
ruz. Ancak, Ibu hizmetlerin eğitim-öğre-
tüm (hizmetleri çerçevesinde düşünülerek 
Millî Eğitim Bakanlığınca da ele alın
masında büyük yarar görmekteyiz. 

iSon olarak, çocuk yuvaları, yetiştirme 
yurtları, huzurevleri, rehabilitasyon mer
kezleri, kreş ve ıgündüz (bakımevlerinin 
sayısının arttırılması ve daha rasyonel' 
çalıştırılmaları hususundaki gayretler, 
•sosyal devlet olimanın temel amaçların-
dandır. Sakat ve geri zekâlı çocukları
mızın korunması, bakımı ve rehabilitas
yonuna özen gösterilmesi, kimsesiz ve 
bakıma muhtaç çocukların bakımı, eği
timi ve ülke geleceğine kazandırılabilme-
si; bu ülkeye gençliğini ve hayatını ver
miş 500 binin üzerinde kimsesiz jbakıma 
ımulhltaç yaşlılarımızla, milyonlarca sakat
larımıza ve çalışan anne sorununun or-
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taya çıkmasıyla Ikreş ve gündüz bakım
evlerinin çoğaltılması temenniılerimizden-
ıdir. 

Sağlık personelinin 24 isaat görev yap
tığı (bilinç /ve 'düşüncesiyle, sosyal ve eko
nomik ihtiyaçlarına mutlaka ve ciddî 
olarak eğilmek durumunlda olan Başkan
lığımıza minnet (duyuyoruz. 2514 sayılı 
Kanuna italbi olarak çalışan hekimlerin 
çok (büyük zorluklar içinde olduğunu 
ıdüşünerek, hizmetin ımeciburî olmasından 
ziyade, özendirilmesi yönündeki çalış
malar mutlaka yapılmalıdır düşüncesin
deyiz. 

\Bu çalışmaların yapılacağı 'inancımla, 
özetlemeye çalıştığım sağlık meseleleri
mizin çözümlenmesine yardımcı olacak 
olan 1988 malî yılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı 'bütçesinin, Bakanlığımı
za, milletimize ve vatanımıza (hayırlı 
uğurlu olmasını ıdiliyor, sağlıklı ıbir nes
lin yetişmesi için hiçhir fedakârlıktan 
çekinmeyen vefakâr Türk hekimine ve 
yardımcı ısağlıik personelline ve hizmet 
eden ibü'tSün sağlık personeline şükranla
rımı sunuyor, hepinize Iderin saygılarımı 
arz ediyorum. '(ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Ülkü Güney; 'bu
yurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADİNA ÜLKÜ GÜ
NEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı 1988 malî yılı bütçesi üze
rinde Anavatan Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım 
adına hepinizi en derin saygılarla selamla
rım. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
mızın, 1988 yılı bütçesiyle, Anayasamı
zın belirttiği temel hedefler çerçevesinde, 
büyük "bir gayret ve fedakârlıkla çalışma
larına devam edeceğine inanıyorum. Sağlık 

hizmetlerinin yeterli ve dengeli olması, 
büyük prdbleimİerimizin, gerek koruyucu 
gerekse tedavi edici niteliklerinin yüksel-
tilmelsi, Hükümetimizin ana hedeflerinden
dir. Bugüne kadar cumhuriyet hükümet-
feri, imkânlları nispetinde bütçelerinden 
sağlık hizmetine muhtelif oranlarda pay
lar ayırarak, sağlıklı nesillerin yetiştiril
mesi için gayret sarf etmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de, 1988 
Türkiye'sinde sağlık hizmetlerinin genel 
durumu nedir; bunun kısa analizini yap
mak: istiyorum. 

Koruyucu ve tedavi edici sağlık hiz
metleri, geçtiğimiz son iki yılın (başarılı 
aşı kampanyalarına ilaveten, 1988 yılın
da, aşıyla Ikorunabiilen hastalıklara karşı 
yeni doğan bebeklerin yüzde yüzünün 
aşılanmasını planlamıştır. 

Kuduz konusunda daha etkili hizmet 
vermek amacıyla, sağlık ocaklarındaki 
personel eğitilmiş, dünyanın en geHişmiş 
aşılan ithal edilerek, (bütün illerde uygu
lamasına geçilmiştir. 

Çağımızın en korkulan hastalığı olan 
AİDS mücadelesi ülkemizde de sürdürül
mektedir. Bu sebeple Sağlık Bakanlığımız
da AİDS Yüksek Kurulu kurulmuştur, 
Ülkemiz İçin en önemli bulaşma yolu 
olan kan ve kan ürünleriyle çalışan Kı
zılay Kan Merkezi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı kan merkezle
ri, üniversite ve d'iğer kamu kuruluşları
nın ilgili 'birimleri, koordine çalışmalarla 
gerekli önlemleri almışlaradır. 

AİDS özel programı ile ilgili çalışma
ların, aynı hızla, 1988 yılında da sürdü
rüleceğini müşahede etmekten büyük 
memnuniyet duymaktayız. 

Değerli milletvekilleri, çağımızın en 
korkunç hastalığı olan AİDS'e yakalan
mış hasta sayısının, özellikle gelişm'iş ve 
ileri ülkelerde -okuduğumuz rapor ve is-
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tatistiklere göre- çok yüksek olduğunu 
hepimiz biliyoruz, önümüzde bir turizm 
mevsimi vardır, Sağlık Bakanlığımızın 
turistik yörelerde bu konuda önlemler al-
maisını diliyoruz ve bu konuda çalışmala
rının olduğunu da kıvançla müşahede 
ediyoruz; kendilerine teşekkür ederim. 

Tedavi edici sağlık hizmetleri yurdu
muzda 65 448 yatak 'ile 508 hastane ve 
sağlık merkezinde Veriliyor. Bu yataklı 
kurumlarda 12 732 hekim çalışmaktadır. 
Bunların 6 814'ü pratisyen, 5 558'i uz
man hekimdir. Bu kurumlarda ayrıca, 
1 023 diş hekimi, 734 eczacı, 16 576 hem
şire, 3 825 ebe, 3 642 sağlık teknisyeni 
görev almıştır. 

1988 yılında inşaatı devam eden, ço
ğunluğu ilçelerimizde olan 70 hastanenin 
hizmete alınmasının planlanmış olmasını 
tebrik ve takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, 8 
ilde hemodiyaliz ve böbrek nakli mer
kezlerinin kurulması çalışmaları hızla de
vam etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, böbrek nakli ve 
hemodiyalizin yurdumuzda ne kadar 
önemli bir konu olduğunu vurgulamak 
İîçin, sîze rakamlarla çok kısa bir özet 
vermek istiyorum. 

Kronik böbrek hastalıkları için yapı
lan hemodiyaliz, asgarî haftada iki veya 
üç defa yapılır ve bunun da ülkemizdeki 
bugünkü fiyatı 100 bin liradır. Ayrıca, 
böbrek nakli ameliyatları yurdumuzda 6-7 
milyon, yurt dışında ise 40-60 milyon li
ra arasında yapılmaktadır. Sağlık Ba
kanlığımızın yerinde bir kararla 8 mer
kezde hemodiyaliz ve transplantasyon 
merkezi kurmasını memnuniyetle karşılı
yoruz ve bu çalışmalarının devamını di
liyoruz, (ANAP sıralarından alkışlar.) 

Acil yardım hizmetleri halen 22 il 
merkezi ile 8 ilçe merkezinde açılan acil 
servislerde yürütülmektedir. Bu hizmetle-
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rin ülke sathına hızla yayılması yolunda, 
Bakanlığımızın azimli çalışmalarını gör
mekten kıvanç duyuyoruz. 

Hepimizin malumu olduğu gibi, sağ
lık, hizmetlerinin temelinde insangücü ya
tar. Bunlar da; hekim, eczacı, diş hekimi, 
sağlık memuru, ebe, hemşire ve yardım
cı sağlık personelidir. 

Yurdumuzdaki tıp fakültelerinin duru
muna gelince : 'Son yularda açılan, he
kim yetiştiren bu müesseselerin sayısı 22' 
ye çıkarılmıştır. Kalkınma planları he
defleri doğrultusunda, özellikle büyük şe
hirlerdeki tıp fakültelerine kapasitenin çok 
üstünde öğrenci alınmış, bunun sonucu 
olarak, dalha çok pratik eğitim veren bu 
kuruluşlarda, kalite düşmüş, yılda ortala
ma dört bin civarında hekim yetiştirilme
si yle, yakın bir gelecekte, hekim istihda
mında güçlükler gözlenmeye başlanmış
tır. (ANAP ve DYP sıralarşndan alkış
lar.) Bu üniversitelerle işbirliği yapılarak, 
özellikle ve öncelikle pratik bilgileri yük
sek, kırsal kesimlerde halka hizmelt ve
rebilecek kapasiteli makul sayıda hekim 
yetiştirilmesinin zarureti artık görülmeli-
<dür. 

Sağlık 'hizmetlerinde en büyük eksiği
miz ebe, hemşire, sağlık memuru, sağ
lık teknisyenleridir. Hailen 79 sağlık ko
lejinde yılda ortalama 4 500 civarında 
mezun verilmektedir. Bu sayı çok yeter
sizdir. 1986 yılında Sağlık Bakanlığımız 
yerinde (bir kararla, lise mezunlarını im
tihana tabi tutarak, 1,5 yıl süren ciddî 
bir programla, uygulamalı büyük eği
tim hastanelerinde bu gaye için yetiştir
mişlerdir. Bu yıl ilk meyvesini verecek 
bu uygulama ile 7 561 yardımcı sağlık 
personeli sağlık hizmetleri kervanına ka
tılacaktır. Bu faydalı uygulamaya, azim
le devam edilmelidir. Böylece hem Sağlık 
Bakanlığının destek personel ihtiyacını te-

375 — 



T. B. M. M, B : 57 

min etme imkânı sağlanmış olacak, hem 
de üniversite kapısında kalmış 'binlerce 
gencimiz de iş ve meslek sahi'b] olacak
lardır. 

Temennimiz, diğer bakanlıkların da 
'bu tutumu tetkik ederek, kendi 'bünye
lerinde, 'büyük sayıdaki gence iş ve mes
lek kapısı açmasıdır. Nasıl ki, özel sektör, 
(gayretli, dinamik, karar gücü yüksek, so
rumluluk almaktan korkmayan personele 
yüksek ücret ödüyorsa; devlet de eükin ve 
verimli 'hizmet verebilmek için, zihniyeti
ni değiştirmeye, özel sektör şartlarında 
esnek bir ücret politikası takip etmeye 
mecburdur. 

Hükümetlimizin getirmiş olduğu sözleş
meli personel uygulaimaısını, Ibu gerçeğin 
'görülmesi ve değerlendirilmesi olarak mü
şahede ediyor, tdbrik ve takdirlerimizi 
ifadeyi zevkli bir görev addediyoruz. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

1988 Türkiyesinde, sağlık hizmetleri-
nin yeterli olduğunu söylemek. Batı ül
kelerimin seviyesine kavuştuğumuzu iddia 
etmek mümkün değildir. Bunda, gelmiş 
geçmiş bütün iktidarların sorumluluğu 
vardır. 

Sağlık hizmetleri, yalnızda kırsal ke
simdeki sağlık ocağı ve sağlıu evi gibi te
sislerle verilen bir hizmet değildir, Sağlık 
hizmetlerinin yeterli olabilmesi için, şe
hirlerde ve özellikle 'büyük merkezlerde
ki ihtisas 'hastanelerinin, çağın gerektirdi
ği şekilde teçhiz edilmesi, deneyimli he
kim ve yardımcı personelle 'bütünleşmesi
nin sağlanması lazımdır. 

(Sağlık politikası millî bir politika ola
rak ele alınmalıdır. Sağlık hizmetlerinde 
iktidar muhalefet el ele olmalıdır. Kanı
mızca, sağlık politikası hangi iktidar dö
neminde olursa ollsun, ana hatlarıyla mil
lî sağlık politikası doğrultusunda sürekli
lik göstermelidir. 1960'larda uygulamaya 

— 376 

16 . 4 . 1988 0 : 2 

konulan 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanunun 
eksikliklerinin tamamlanması ve sağlık 
sisteminin, özel kesimde verilen sağlık 
'hizmetlerinden de desteik alması, ancak 
1987 yılında çıkarılan Temel Sağlık Hiz
metleri Kanununun uygulanmasıyla müm
kün olacaktır. Bu kanunu çıkaranlara hu
zurunuzda teşekkür ediyorum. (ANAP 
'sıralarından alkışlar.) 

Acaba 224 sayılı Sosyalizasyon Kanu
nu Türkiye'de neden muvaffak olaimaımış-
tır? Bunun cevabı gayet açıktır : O tarih
lerde, en ücra köylere bile sağlık 'evi ve 
sağlık ocakları yapılmış; fakat bu yöreler
de, henüz altyapı yeterli olmadığından, 
fonksiyon 'gösterememişlerdir. Zira, o ta
rihlerde su, elektrik tesisleri yetersizdir; 
köy yolları ve telefon gibi ulaşım ve ha
berleşme vasıtaları tamamlanmamıştı. 

Bu sosyalizasyon uygulamasında, ben 
de bir hekim olarak bulundum; köylüle
rin, sağlık evi ve ocaklarını ahır ve am
bar olarak kullandığını, bizzalt, üzülerek 
müşahede ettim, 

İşte, ANAP iktidarı, yaptığı büyük 
ve ceisur hamlelerle, Türkiye'de ilk önce 
altyapıyı da hazırlayarak, sağlık hizmetle
rinin yurdun en ücra köşelerine kadar da
ğılımını gerçekleştirmek yolundadır. 

Değerli milletvekillileri, izin verirseniz, 
bugün hastane fiyatlarımız ne durumda
dır; bunu açıklamaya gayret edeceğim : 

1988 yılı itibariyle 'hastane ücretlerinde 
artış; sadece tek yataklı, banyolu, tele
fonlu lüks odalarda uygulanmaya konul
muştur, Özellikle vurgulamak 'istiyorum 
ki, bu lüks odalardaki yatak saylrsı, mev
cut hasta yatağımızın yüzde l'idir ve bu 
özel odalardan elde edilen gelir, Maliye 
ve Sağlık bakanlıklarına geri dönmemek
te, aynı hastanelerde kalarak, döner ser
maye yoluyla, yine aynı hastanelerin yük-
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sek düzeyde sağlık hizmetlerini verebil-v 

mesd amacıyla kullanılmaktadır. 
Bugün, bu uygulamanın dışında, yatak 

ücretlerinde ve ücretsiz hasta yatırılması 
yöntemlerinde, 1985 yılına göre bir de
ğişme olmamıştır. Üniversite hastaneleri, 
büyük eğitim hastaneleri ve bütün devlet 
hastanelerinde, fakirlik ilmühaberi olan
lardan ücret alınmamaktadır. Bunlar, bü
tün sağlık kuruluşlarına müracaat eden
lerin asgarî yüzde 20'sidir. Ayrıca, mev
cut kanunların 'gereği, bulaşıcı hastalıklar; 
verem, ihbarı mecburî hastalıkların teda
visi, yurdun her tarafından ücretsiz ola
nak yapılmaktadır. Bunlara ilaveten, mad
dî imkânı olmayan hastaların 'büyük ame
liyatları, bu ameliyatlarda kullanılan it
hal malı pahalı ameliyat malzemeleri, bü
yük harcamalar gerektiren tedavileri için, 
yurdun her yerinde faaliyet gösteren Fa
kir Fukara Fonu'ndan da yararlanılmak
tadır. Bazı değerli milletvekillerimizin, 
«Fak-Fuk-Fon» diye karikatürize etmeye 
çalıştıkları 'bu fon, böylesi yüce hizmetle
re vesile olmaktadır. Bu sebeple, bu fonu 
kuranları, bu fon ile verimli hizmet su
nanları, huzurunuzda şükranla yâdediyö-
rum. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

Acil vakalarda, bütün sağlık kuru
luşlarımızda, ücret sorulmaksızın gerekli 
cerrahî müdahaleler, tıbbî tedaviler anın
da yapılmaktadır. Bilahara, hastanın sos
yal güvencesi: olup olmadığı araştırılarak, 
yine yulkarıda izah ettiğim usule uygun 
olarak, en insanî biçimde hizmet veril
mektedir. 

Şuna inanıyoruz ki, fedakâr Türk he
kimi, çilekeş sağlık personeli, imkânları 
nispetinde büyük bir feregatla çalışarak, 
sağlık hizmetlerini, eksiksiz ve kesintisiz 
yürütme gayreti İçerisindedirler. Kendi
lerine, Yüce Meclisimizin huzurunda şük
ranlarımızı sunuyoruz. Bu konuda, bası

nın ve muhalefetin de, bundan böyle mün
ferit bazı vakaları, günlük politikaya alet 
etmeyeceğini ümit etmek istiyoruz, Sağlık 
hizmetlerine hepimiz sahip çıkmalıyız. 
Ancak, millî seviyede sağlık politikasın
da anlaşırsak, bu muazzam hizmet ba
şarıya ulaşabilir. 

Değerli milletvekilleri, 1988 yılı büt
çesinden Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına ayrılan pay, genel bütçenin 
yüzde 2,71 "idir. Bu, 565 milyar 90 milyon 
liradır. Geçen yıla oranla, yüzde 80 artırı
larak, 260 milyar 600 milyon lira fazlay
la bağlanmıştır. Bu paranın, 94 milyar 
270 milyon lirası yatırım harcamalarına 
tahsis edilmiş, bu da geçen yıla oranla, 
yüzde 76*lık bir artış göstermiştir. 

Bütün bu olumlu rakamlara ilaveten, 
ANAP İktidarının büyük bir cesaret ve 
isabetle uygulamaya koyduğu Sağlık Hiz
metlerini Destekleme Fonu'ndan, bu yıl 
asgarî 100 milyar lira beklenmektedir 

Muhterem milletvekilleri, bütün bu ra
kamlara rağmen, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Bütçesinin Türkiye şart
larında yeterli olduğunu söylemek müm
kün değildir. 

'Bütün benliğimle inanıyorum ki, 
ANAP İktidarı, sağlık hizmetlerini va
tandaşlarımızın özlediği şekilde ve ça
ğımızın gereği olan seviyeye çıkarmak 
için, önümüzdeki yıllarda daha büyük 
çaba sarf edecektir. Büyüyen ve gelişen 
ekonomimizin sağlık hizmetlerine ayıra
cağı pay, elbette daha büyüyecektir; bun
dan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

1988 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bütçesinin milletimize ve devle
timize hayırlı, uğurlu olmasını diler, he
pinizi en derin saygılarımla selamlarım. 
((ANAP ve DYP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Ertuğ-
rul Ünlü; buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar.) 
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ANAP GRUBU ADINA MUSTA
FA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Bursa) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerîi üyele
ri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
1988 yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Par
tisi Grulbu adına, diğer konuşmacı arka
daşların 'değinmediği 'bazı hususlara deği
nerek, görüş ve düşüncelerimi arz etmek 
üzere huzurlarınızda (bulunmaktayım. Bu 
vesileyle, grubum ve şahsım adına hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar.) 

.Hükümetimizin çalışma dönemi içeri-
sinde, diş hekimi meslektaşlarımıza cid
dî lbir şekilde sahip çıkılarak, Sağlık ve 
Sosyal Yardım 'Bakanlığı bünyesinde, ilk 
defa diş hekimleriyle ilgili 'bir daire baş
kanlığı kurulmuş ve yine ilk defa diş he
kimleriyle ilgili Meslek Odaları Kanunu 
çıkarılmış, dolayısıyla meslek kurtıluşla-
ırımıza ve kendi meslek mensuplarımıza 
sahip çıkılmış, diş hekimleri de meslek
lerini ve kendi menfaatlerini 'daha iyi bir 
şekilde koruma İmkânına kavuşmuşlar
dır. 

Ağız ve diş sağlığının vücut sağlığında 
önemi oldukça büyüktür. Zira, beslenme
de, yiyecek ve gıda maddelerinin sindiri
me hazırlanmasında, gıdaların vücuda 
faydalı hale getirilmesinde dik görev ya
pan organ dişlerimizdir. Aynı zamanda, 
gıda maddeleri ve solunum yoluyla vü
cudumuzu olumsuz yönde etkileyecek 
'bakteri ve mikroorganizmaların ilk giriş 
kapısının ağız olduğunu düşünürsek, diş 
ve ağız sağlığına ne derece önem verme
miz gerektiği anlaşılmış olacaktır. 

Kökünde gronülom taşıyan çürük bir 
dişin fokal enfeksiyon odağı olabileceğini 
de unutmamak gerekir. 

Diş ve ağız dokularındaki enfeksiyon
ların, kan dolaşımı 'dolayısıyla diğer or-
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ganlarda meydana getirebileceği arızaları 
hiç de küçümsenmemelidir. 

Ağız ve diş sağlığı konusundaki yo
ğun çalışmaların bir bölümü olarak, diş 
protez teknisyenlerinin yetki ve görevleri
ni belirleyen yönetmelik çalışmalarının da 
sonuçlanmak üzere olması, meslektaşla
rımız adına memnuniyet verici bir hadise
dir. 

Benden önceki konuşmacı arkadaşla
rımı, benim süreme göstermiş oldukları 
hassasiyetten dolayı kendilerini kutluyor, 
1988 malî yılı bütçesinin Bakanlık men
suplarımıza, milletimiz ve memleketimize 
hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına, Sayın Ali Uyar; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından alkış
lar.) 

SHP GRUBU ADINA ALİ UYAR 
(Hatay) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının 1988 Yılı Bütçesi üzerin
de Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle, grubum ve şahsım adıma, sizi sev
gi ve ısaygıyla selamlarım. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, toplumun en 
değerli hazinesi olan sağlık, yal
nızca hastalık veya sakatlığın bu
lunmaması demek değildir. Fi
zik, sosyal ve mental tam bir iyi
lik hali olup, Dünya Sağlık Teşkilatına 
göre, genetik olarak iyi özelliklerle doğ
muş; fizik, fizyolojik ve psikolojik ola
rak normal gelişmiş, bütün fonksiyonla
rı aralarındaki uyum ve denge ile ku
sursuz olarak işleyen, moral yönünden 
iyi bir durumdaki vücudu ifade eder. 

İktidarı ve muhalefetiyle, partili, par
tisiz hepimizin hedefi, bu tarife uyan 
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insanilıardan oluşmuş «bir toplum yarat-
mıalk olmalıdır. Bunun için, (kişilerin ruh 
ve 'beden sağlığını, fizik ve fizyolojik 
gelişlim'ini ve moral gücünü bozan tüm 
sebepleri ortadan kalduracak; sürekli, 
düzenli ve planlı bir millî sağlık politi
kası tespit etmek mecburiyetindeyiz. 

Sayın millet vekilliler i, en büyük eksi
ğimiz, sürekli ve planlı bir sağlık poli
tikasının olmayışıdır. Hatta, bu belirsiz 
ve kararsız tutum, Atatürk ilke ve inkı
lâplarına ters düşen bozuk ekonomik ve 
sosyal politikayla (birleşince, geçmişi arar 
bir hale geldik; tıpkı verem savaş ve 
sıtmayla ımücadeljede olduğu gibi. 

^ayın milletvekilleri, konuşmamın 
başında, sağlığın tanımını kasıtlı olarak 
geniiş ve kapsamlı (bir şekilde yaptım. 
Çünkü, bir şeyin iyi anlaşılması veya 
tanınması! için, çok iyi ve anlaşılır bir 
şekillide tarif edilmesi, her yönüyle be
lirtilmesi lazımdır. Bilindiği gibi, çoğu 
kez ve yerde, «sağlık» denilince, akla 
hemen hekim, hastane ve ilaç üçlüsü gel
mektedir. Bu, yanlış ve eksiktir ve bu 
eksiklik ve yanlışlık devam ettiği sürece, 
sorunun çözümü de eksik kalmakta ya 
da radikal çözümler getirilmemektedir; 
çözümler, sebebe değil, neticeye yönelik 
olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, siz eğer, sağlığı 
etkileyen hastalıkların meydana gelmesi
ne veya ağırlaşmasına neden olan sebep
leri ortadan kaldırmazsanız, her köşe
ye bir hastane, her hastaneye de yüzler
ce sağlık personeli, tonlarca ilaç yığsa-
nız dahi, başarılı olamazsınız. Bu, bo
zuk, siyasî, sosyal, ekonomik ve kültü
rel düzen ıhüküm sürdükçe, hastalıkların 
önlenmesi mümkün değildir; ülke, has
ta üreten bir fabrika halinde kalır ve 
böyle bir ülkede hastalanmak değil, sağ
lıklı kalmak sürpriz olur. Çatının akan 

yerinin altına çanak tutarak değil, an
cak, çatıyı aktararak akıntıyı önleyebi
lirsiniz. 

Sayın mffietvekilleri, sağlık ve hasta
lık halleri statik olmayıp, organizmanın 
dinamik bir durumunu ifade der. Bun
ların her birü, hayatın muayyen bir du
rumunu lyansıtır. Bunun anlamı şudur: 
Sağlık ve hastalık, asla sabit değerler de
ğildir; herhangi bir zamanda, insan ile 
onun, tüm çevresi arasındaki izafi 
dengeyi tasvir eden terimlerdir. Sağlık, 
insanın iç ve dış streslerinin topuna hâ
kim olduğu ölçü; hastalık ise, insanın 
bu stre'slerin kurbanı olduğu ölçü olarak 
kabul edilir, tnsan, fizikî, biyolojik ve 
sosyo - kültürel çevrelerden oluşan bir 
ortamda bulunur; bu ortamın etkenleri 
le karşılıklı münasebetler halindedir. 
öncülerinden genlerini, sonra da 'kültü
rünü alır, beslenir, giyinir, barınır. Aynı 
zamanda ,çeşitlii stresler alır ve bunlara 
karşı da cevaplar verir. Bu farklı ster
lere karşı koyabilmesi için, ruh ve be
den sağlığının optimal seviyede olma
sı lazımdır. Bunun için de; çocuğun, ana 
rahmine düştüğü andan itibaren tüm ha
yatı boyunca gerekli gıdayı, zamanında, 
«yeterli ve dengeli bir şekilde alması, fi
ziksel çevrenin gerektirdiği şekilde giyin
mesi, elverişli konutta oturması, çalış
ma ortamının sağlığa zarar vermeyecek 
nitelikte olması, sağlığı tehdit eden çev
re 'kirleticilerinin olmaması ve iyi bir 
eğitim görmesi lazımdır. Bunlara ilave 
olarak, sağlık hizmetlerinde görev alan 
kişilerin, kendi 'alanlarımda çok iyi bir 
eğitim görmüş olmaları ve hizmetlerin 
yurt sathında dengeli ve eşit bir şekilde 
dağıtılmış olması lazımdır. 

Bütün bu saydığım şartların yerine' 
ıgetirilmesi ise, bir finansman meselesi
dir. Ama siz, sağlık gibi en değerli bir 
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hazinenin fcorunıması için bütçeye eser 
miktarda ödenek ayırırsanız ve bunu, 
içkiden, sigaradan gelecek ek gelirlerle 
takviye ötme yoluna giderseniz, gayret
leriniz boşa gider. Ayrıca, gelir dağılı
mındaki adaletsizlik devam ettikçe ve siz 
çalışana, ancak ayakta kalmasını sağla
yacak ve sadece tahıla dayalı bir bös-
lenme kalıbını Ikarşılayabileclek bir üc
ret verirseniz, insanlarımızın fizik ve 
mental gelişmesi yetersiz kalacağından, 
yine çabalar boşa gidecektir. . 

Sayın milletvekilleri, açlık, sefalet, 
yoksulluk, işsizlik, pahalılık nedeniyle 
durumu her geçen gün kötüye giden, ge
çinmek için evladını veya herhangi bir 
organını satacak duruma gelen, sabah
tan akşama kadar kapı kapı dolaşıp 
«Ekmek parası» diye iş arayan, komşu
su villalarda, gökdelenlerde otururken 
kendisi ısınmayan, çatısı akan barakada, 
gecekonduda oturan, bunalınca şehir dı
şına temiz hava almak için, parası ol
madığından çıkamayan kişilerin ruh sağ
lığı ne hale gelir; hiç merak ettiniz mi? 
Ben, bunu merak ettim, istanbul ve An
kara'da ruh hastalıkları ve sağlığı kli
niklerini ziyaret ederek kayıtları incele-
idim ve Sayın Özal'ın siyaset sahnesinde 
ismini duyurduğu 1979'dan sonra bu kli
niğe yatarak tedavi görenlerin sayısını 
ve artışını size1 ibretle sunmak istiyorum. 

Yıl 1979, Sayın özal Başbakanlık 
Müsteşarı. Yatarak tedavi görenlerin sa
yısı 2 500 civarında; yıl 1980 - 1982, Sa
yın Özal Başbakan Yardımcısı... 

FAHİR SABUNÎŞ (Bursa) — Geliş
miş ülkelerdeki rakamları da rica ede
yim. 

ALİ UYAR (Devamla) — Müsaa-
dje eder misiniz?... Bir oturumda sizinle 
bunu tartışırız; ama, bu Meclis kürsü
südür, karşılıklı diyalog olmaz, değil 
mi?.,. 
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FAHİR SABUNÎŞ (Bursa) — Sağ 
olun. 

ALİ UYAR (Devamla) — Siz de sağ 
olun. Ben dinledim, siz de lütfen... Bu 
bir araştırmadır. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — O rakamları 
da ortaya koymak lazım. 

ALİ UYAR (Devamla) — 1980 - 1982 
arası Sayın özal'ın Başbakan Yardımcı
sı olduğu dönem, yılda 16 bine doğru 
fırlamış. Yıl 1983 - 1987 arası; Sayın 
Özal Başbakan, bu rakam 30 bine doğ
ru tırmanmıştır. İşte, Sayın Özal'ın bo
zuk sosyal, ısiyasî ve ekonomik politika-
ısınm, insanları ruh hastası yaptığını gös
terir. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Gelişmiş sa
nayi 'toplumlarındaki rakamları: da ve
rin, onları vermezseniz bu rakamlar sağ
lıklı olmaz. , 

ALİ UYAR (De'vamla) — Efendim 
Sayın Kalemli?... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Gelişen sanayi 
toplumlarındaki rakamları da verirseniz, 
o zaman karşılaştırma olur; aksi takdir
de tek taraflı bir değerlendirme olur. 

ALİ UYAR (Devamla) — Siz nasıl 
kabul ederseniz Sayın Kalemli; ama, 
bunu sizinle değerliendireoeğiz. Peki efen
dim, siz de bir taraflı değerlendirdiniz 
ama. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (IKültaihya) — Mümkün de-
ğiMiır; o zaman tek taraflı değerlendirme 
oltar. 

ALİ UYAR (Devamla) — Muhte
rem miifctvdki'lleri, bir ülkenin sağlık 
durumu, o ülkenin ekonomik, sosyal ve 
kültürel geliışımesine, o ülkenin gelişime 
derecesine sıkı sıkıya bağlıdır. Aynı za-
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manda sağlık durumu da, ekonomik, sos
yal1 ve kültürel gelişmeyi etkileyen en 
önemli etkendin*. Sağlıklı bir insanla has
talıklı bir insanın verim gücü, yaratıcılık 
ve yapıcılık yönünden çok farklı ola
cağı, tanınışıma götürmez bir gerçektir. 
Özellikle, geri kalmış veya geni bıraktı
rılmış toplumlarda ekonomik, sosyal ve 
kültürel bokumdan kalkınmanın, bağım
sızlık içinde ilerlemenin en büyülk da
yanağı, insanın beyin ve kol gücüdür. Bu 
nedenle, ıher şeyden önce halkın, ruh ve 
beden sağlığı yönünden tam sağlıklı ol
ması, fiziksel ve psikolojik yönden tam 
gelişmesi Hazmıdır. 

Sayın milletvekilleri, verimli çalışan, 
üretken 'bir toplumum meydana gele
bilmesi için, insanın ana rahminde oldu
ğu andan itibaren, hayatının her safiha
sında kendisine gerekli olan her şeyi op-
ıtiımal şekilde alması gerekir. Eğer anne 
hamile iken iyi beslenemiyorsa, yeterli 
protein ile gıdayı alamıyorsa veya be
bek doğduktan sonra ilk dokuz ay için
de protein ve anne sütüne ilave besin
lerle beslenemiyorsa, beyin hücrelerinin 
gelişmesi beli bir yerde durur, (Daha 
sonraki yıllarda, bu çocuklara istediği
niz kadar protein verseniz dahi, beyin 
hücrelerinin yapısında bir gelişim, bir 
tekâmül sağlayamazsınız. Yetersiz veya 
tek yönlü dengesiz beslenme sistemi 
devam ettiği takdirde, nesiller ve kuşak
lar içerisinde (geri zekâlı, zekâ yetenek-
'leri, üreticiliği, yaratıcılığı ve zekâ fonk
siyonları sınırlı insanlar söz konusu 
olabiiecektir. 

Sayın ımilletvdkil'jeri, Türkiye'yi müm
kün olan en büyük hızla kalkındırmak, 
illeri ve müreffeh bir ülke haline getir
mek en büyülk arzumuzdur. Üstelik bu 
gelişmenin, demokratik yollardan sos-
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ya'll adalet ölçüleri içinde olmasını ve de 
millî bağımsızlığımıza gölge düşmeden 
olmasını istiyoruz. Türkiye'nin kalkınıp 
•gelişmesi, çağdaş uygarlık düzeyine ulaş
ılması, her şeyden önce bir ekonomik 
kalkınma işidir. Bunu, bugün herkes ka
bul etmektedir. Sağlık ile ekonominin 
birbiriyle olan etkisini göz önünde bu
lundurarak, sağlığı etkileyen bütün fak
törlerle mücadele temel koşul olmalıdır 
ve işi çocuk doğmadan ele almak ge
rekmektedir. Hamile annenin ve onun 
karnındaki yavrunun sağlığını etkileyen 
/tüm olumsuz etkenler ortadan . kaldırıl
malı ve anne ile yavrunun sağlığı için 
gerekli olan şeylerin hepsi sağlanmalıdır. 
Bunun da İlk ve temel dayanağı, finans
mandır, eğitimdir. 

Sayın milletvekilleri, dünyada ve Tür
kiye'de yapılan araştırmalar, gelir dağılı
mının beslenmeyi etkilediğini, gelir dü
zeyi düştükçe hayvansal gıdalardan fay
dalanma şansının azaldığını, buna kar
şılık »tahılı tüketiminin arttığını göstermek
tedir. örneğin Pakistan'da kişi başına 
tüketilen et miktarı yılda 4 kilogram, 
Hindistan'da 6 kilogramı, Türkiye'de 13 
kilogram, Mısır'da ise 14 kilogramdır. 
Buna karşılık, gelişmiş ülkelerden Da
nimarka'da 63 kilogram, İngiltere'de 85 
kilogram, Kanada'da 82 kilogram ve 
Amerika'da 94 kilogramdır. 

Buna karşılık, tahıl tüketimine göz 
atarsak; Türkiye'de kişi başına yılda tü
ketilen tahıl miktarı 260 kilogram, Mı
sır'da 188 kilogram, Pakistan'da 151 ki
logram, Hindistan'da 124 kilogramdır; 
oysa, Fransa'da 110 kilogram, (İngilte
re'de 85 kilogram, (Kanada'da 71 kilog
ram ve Amerika'da ise 67 kilogramdır. 

Araştırmalar, beslenme kalıbı tahılla 
dayalı olan ve hayvansal proteinden ye-
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teri şekilde istiıfade etmeyen topl'umlar-
da, bireylerin (fizik ve entelllıefctüel gücü
nün yeterli bir düzeye erişemediğini 
göstermiştir. Bu tür insanların dirençleri 
az olduğundan, hastalıklı olmakta ve sö
mürgeci topluım'llann ilaç ve ıtııbbî mal
zeme pazarı hallime gelmektedirler. Kişiı-
ye direnç kazandıran besinlerin alınma 
fırsatı elde ©dilmediğinden, çocuk ölüm
leri, beden ve zekâca geri kalma, bula
şıcı hastalıklara karşı ımukavemıetsizlik, 
verimde düşme giibiı çok yönlü toplüım-
sail! zararlar ortaya çıkmakta ve bu ne
denle dışa karşı ekonomik 'bağımlılık 
meydana gelımektedir.ı 

ISayın milletvekilleri, tarihim akışı 
içinde Ansan varlığı, kendinde ve ken
disi için bir değerdir. Bundan öbürü, ©süt
lük ve özgürlük, insan varlığının ayrıl
maz nitelikleridir, insanın fizik ve men-
tal gelişmesini! engelleyen, ekonomik, 
sosyal, politik bütün 'engelleri kaldırmak 
mecburiyetindeyiz. 

IHer şey insan içim olduğu gibi, mad
dî ve manevî bütün zenginliklerin yara
tıcısı da insandır; onun üretici emeğidir.. 
(Bu nedenle emek, toplumda en yüce de
ğer; insan da, en kıymetli varlıktır. Bü-

. ıtiin nimetlerin de bu anlayışa göre pay
laşılması gerekir. 

IBu anlayışın ışığında, sağlık hizmet
lerinin bir ticaret metaı olarak kullanıl
masını şiddetle reddediyoruz. Son gün
ülerde sağlık ihizmetlerine getirıi;len zam-
Tar, eşitlik ve özgürlük kavramını kök
ten sarsmıştır. Parası olan, (Avrupa'da, 
Amerikanda tedavi görürken; parası ol
mayanın yatağında erimesini beklemek, 
ne din, ne sosyal devlet, ne de milliyet
çilik anlayışıyla bağdaşır., 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de sağ
lık hizmetleri A'dan Z'ye kadar bozuk

tur. Hizmetler, gerçi sözde, tedavi edici 
ve koruyucu hizmetler olarak ayolur; Ha
kin pratikte (geçerlilik İffade etmez. Ko
ruyucu sağlık hizmetleri üvey evlat mua
melesi görmektedir, iki sanatçıyı, aşı 
kampanyasını desteklemek için güzel 
parodilerle ekrana çıkarmakla bu iş bit
mez; aşı ille de bitmez. Aşı, elbet yapı
lacaktır; ama yeterli ve dengeli besini 
gerekli yaşlarda alamayan, her türlü sal
gın hastalığın yayılmasına yol açan pis 
suların sokaklara taşıttığı veya içme su
larına sızdığı, besinlere bulaştığı bir 
yerde siz, insanları ne aşı, ne de ilaçla 
ayakta tutamazsınız; ancak, aşı ve ilaç 
üreten holdinglere, tatlı kârlar sağlarsı
nız. Bu nedenle, çevre sağlığına önem 
vermek gerekir. Çevre sağlığı, insanın 
çevresinde bulunan ve sağlığa zararlı 
•etkiler yapan ya da yapabilecek durum
da olan bütün koşulların düzeltilmesi 
işlemidir. O halde meseleye, bu tarifin 
ışığımda bir yaklaşımda bulunulmalı ve 
çözüm de buna göre düşünülmelidir. 

Çevre sorunlarını yaratan ve kolay
laştıran koşulları; nüfus artışı ve kent
leşme, sanayileşme ve meteorolojik fak
törler olarak mütalaa etmekteyiz. 

Nüfus artışı ve kentleşme : Sınırlı 
olan kaynaklar karşısında, dünya nüfusu 
tehlikeli bir şekilde artmakta ve bu artış 
da çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Ista-
'tistikler (incelendiğinde, şu önemli: nokta
lar göze çarpmaktadır: 

Dünya nüfusu, sıfır yılında yaklaşık 
150 milyon iiken, 1'550'de 600 milyon, 
li800'de 1 milyar, 1850^de 1 milyar 171 
milyon, 1950'de 2 milyar 450 milyon, 
1970'ıte 3,5 milyar olmuş, 2000'de bunun 
6 'milyarı aşacağı tahmin edilmektedir. 

Aynı İstatistik veriler, kent nüfus 'ar
tışının, genel nüfus artışının çok üstün
de olduğunu göstermektedir, 
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Türkiye, müflis artış hızı itibariyle 
dünya ülkeleri arasında başta gelmekte
dir. 1923 yılında nüfusumuz 13 milyon 
iken, 1950'de 21 ımilyon, 1960'ıta 27,7 
milyon, 1970'te 35;6 ımilyon ve 1975'te 
de 40 milyon olmuş ve 1985'ite de 52 
milyon civarında bir duruma gelimiştir. 
1950 yılında kent nüfusu, Türkiye nüfu
sunun ancak yüzde <18'i iken, bu oran 
1960'ıta yüzde 26 oümuş, 1975'te yüzde 
45 ve 1985'te de yüzde 50'nin üstüne 
çıkmıştır.. 

Türkiye'de coğrafî bölgeler arasında, 
gelir dağılımı, yaşama düzeyi ve yatı
rımlar yönünden büyük (farklılıklar var
dır. Geri kalmış böllgelerdeki elverişsiz 
koşullar ve toprak mülkiyetimin dağılı
mındaki dengesizlik, tarımı olumsuz yön
de etkilemiş, bu durum itici bir güç hü
viyetimi alarak, kırsal kesimden şehre 
göçe neden olmuştur., Buna karşılık, en
düstri kesiminin nitpeten daha cazip bir 
ücret vermesi çekici bir ıgüç öllmuş ve 
şehre göçü hızlandırmıştır ve hu nedenle 
sağlıksız gecekondular türemiştir. Bunla
rın artıkları çevreyi kirletirken, aynı za
manda yeni yeni açılan yerleşim alanları, 
şehrin akciğeri durumundaki yeşil alan
ları tahrip etmiştir. 

(Hi'zh nüfus hareketleri, nüfusu 100 
bini aşan şehirlerin sayısını artırmış, 
bu artan nüfusun taşınması, ona gerek
li ihtiyaç maddelerinin üllaşımı, üretimi 
ve 'dağıtımı hir sorun olmuştur. Bu da, 
ıtaşit artışına neden olurken, ıegzoz gazı 
ve ıgürültü gibi kirleticilerin gündeme 
gelmesine neden olmuştur. iSanayi dev
rimini takiben her alanda baş döndürücü 
gelişmeler baş göstermiş ve insanoğlu
nun yılarca uğraşsa dahi başaramayaca
ğı seyahatller, birkaç ıgün veya ayda ba
şarıdır hale gelmiştir, 
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Hız'h sanayileşmeye bağlı olarak ar
tan üretim ve tüketim, bir yandan yeni
lenmez kaynakları hızla tüketirken, bir 
yandan bu endüstrileşmenin sebep oldu
ğu çevre kirlenmesi, ekolojik dengeyi 
büsbütün tehdit etmeye başlamıştır. (Kısa 
zamanda ve az masrafla çok kâr elde et
mek ilkesine dayanan kapitalist topluım-
ılardâ bu olıgu, daha vahim bir bal al
maktadır. Ziıra, gideri azaltmak için sa
nayi kuruluşları ışehirlerin içine ve do
ğal liman durumundaki deniz kenarlarına 
kuruilimuş kent, çevire, deniz kirlenmesi 
hiç dikkate alınmamıştır. Şehir içinde ku
rulan fabrikaların bacalarına tfiitre dahi 
konulmamıştır. Azıcık masrafla yapılacak 
bu girişimler, çevreye büyük zararlar ve
recek kirliliği önleyebilecekken, maalesef 
yapılmamış, sadece kâr haddinin artırıl
masına çalışılmıştır. Sanayiinin bu kir
letici artıkları, hava, su ve toprağı kir
leterek, eko sistemdeki madde - enerji 
alışverişini temin eden biyolojik sistem
leri etkilemiş ve ekolojik denge-bozulma
ya yüz tutmuştur.1 

Sayın milletvekilleri, çevre korun
ması, çözüm bekleyen önemli ve ciddî 
bir sorundur, hafife alınamaz. Toprak, 
su ve havanın kirlenmesi büyük bir önem 
iarz eder. Bu maddelerden herhangi bi
rinin kirlenmesi, diğerini de etkiılemek-
tedir. Bu nedenle tifo, tparatifb, di
zanteri, bulaşıcı sarılık, mantar hasta
lıkları, bağırsak enfeksiyonları, bugün 
'önemini hâlâ korumaktadır; Halbuki, 
çağ atlayan ülkelerde bunların izine dahi 
ırastllanmamak tadır. 

Sayın milletvekilleri, «sağlık» deni
lince, Türkiye'de akla ilk ıgelen şey has
talık, hekim, hastane; yani bilimsel 
tabirle, tedavi edici sağlık hizmetleridir. 
Bütün ağırlığın bu alana verimesine rağ-
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men, bunda başarın olduğumuz iddia 
edilemez. Bugün Türkiye'de sağlık h'z-
ımetlcri son derece yetersiz olduğu gibi', 
vatandaşlar ve bölgeler arasında eşit 
olarak da dağıtılamamıştır. Yoksul' vatan
daşlar hastanelerden yeteni kadar yarar
lanamamaktadır. Bu nedenle, çocuk yaş
ta ölümler, doğum esnasında ana ölüm
leri, salgın hastalıklar yaygındır. Bazı ıbö'i-
gelcrde sıtma, trahom, cüzzam, ciddiye
tini hâlâ korumaktadır, Verem -ise art
maktadır. 

Sayın ımilletvekiMeri, çağdaş tıp, top
lumun sağlıklı yaşamını sağlamak, insa
nın fiziksel, .kiımyasal, biyolojik, top
lumsal çevresi ile ilişkilerini sağlıklı bir 
biçimde düzenlemek, oilumsuz etkileri 
ortadan fcalld ırmak, her türlü olumsuz et
kilerle ortaya çıkacak hastalıkları tedavi 
etmek amacıyla araştırma, uygulama, 
eğitim, öğretim yapan bir bilim dalıdır. 
Tıbbın araştırıcısı, uygulayıcısı, eğitim
cisi, ön planda hekimdir. Bu nedenle, 
beklimin eğitimime önem verımelk gerekiir. 
Bu anlayıştan hareketle, ülllke gerçekler': -
ne uygun bilgi ve beceri 'kazandırılmış 
pratisyen hekimler yetiştirilmelidir. Te
mel ihtisas dallarında, sayısı daha az, 
eğitim düzeyi aynı standarda ulaşmış uz
man hekimin eğitimini programlamak 
zorundayız. Ayrıca, koruyucu hekimlik 
alanları; örneğin iş hekimliği, okul he
kimliği, spor hekimliği gibi eğitim dalla
rı düzenllenmelidiir. 

Bunlara ilave olarak, yardımcı sağ
lık hizmetlerimde görev alan elemanların 
sayısı ve eğitimi yeterli; bir hale getiril-
ımelıidİT. Oysa iki, ülkemizdeki hekim sa
yısı 'ille diğer hizmetlerde yer alan ele-
ımanlaon sayısı yeterli değildir.' Beceri 
lise, son yıKarda YÖK ile çok düşmüş
tür. Adeta gecekondu Üniversitesi ku-
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rar gibi kurulan fakülteleri kadro, araç 
ve gereç yönünden çağdaş tıbbın gerek
lerine uygun bir seviyeye getirmek ve 
bütün tıp fakültelerinde eğitimim stan-
ıdardizasyonunun ve tıbbî yeterliliğin 
sağlanması gerekir.. Tıp 'fakültelerinde eği
tim ıprogramiarı öğrencilere, ülke insanı
nın içinde yaşadığı koşullarla tanıtiıl'malfı, 
onun sağlığını bozan etkenler de açıklan-
ımai'ıdır. Bu böyle yapılmadığından, eği
tiliri, sa'llt hastaların iyileştirilmesine yö-
neilk olmaktadır. Aynı zamanda, Batı
dan ithal edilen biligi ve yöntemler, yur
dumuzun koşullarına göre değerlendiril
meden uygulanmaktadır. Zira, üniver
sitelerim bilim çevreleri ve tıp bilimi, 
genellikle Batıya bağımlhdır. Bu bağım
lılık, YÖK zamanında tam pekişmiştir. 
Bu tür eğitim ve öğretim programına gö
re yetişmiş hekimler, 'yeterince biligi ve 
beceriye sahip olmadıklarımdan, bu ek
sikliklerini gidermek için uzmanlaşmaya 
y önelmektedirler. 

Bu aksaklıkların temel! nedeni, bozuk 
sosyo - ekonomik ve kültüre1!1 durumdadır. 
Bu bozuk ekonomik ve politik yapı, bir 
taraftan insan sağlığını ticaret ve sömü
rü ımetaına dönüştürürken, öte yandan, 
hekimin yetişmesindeki bel'Meyici neden
leri, ülkenin ihtiyaçlan için deği'l, ege
men sınıfiların arzuları istikametinde be
lirlemektedir. 

Bir kısım talebelerle yapılan «öyteşi-
Uerde, bir kaza veya acil olgu karşısında 
müdahale edecek bir beceri kazanmak bir 
yana, agraf dahi koyamadıklarını, bazl
ıları, enjeksiyon dahi yapmadan mezun 
olduklarını söylemektedirler. 

Sayın milletvekilleri, tıp eğitimli bir 
usta - çıra)k eğitimi gibidir. Siz, çırağa 
kallfahk eğitimi ve becerisi kazandırmadan 
onu usta yaparsanız, o ustanın elinden 
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çıkan bütün işler eksik ve bozuk kalır. 
Doğramacı, sayın konsey üyelerinin gö
zünü boyamak gayesiyle, «öğretim üyesi 
açığını kapantım» diyebilmek için, çi
çeği burnunda olan mütehassıslara yar
dımcı doçent unvanımı vererek, onları öğ
retim üyesi statüsüne kavuşturmuş; bun
ların ©Kine de kürsü ve kiliniklerin eğitim, 
öğretim, araştırıma görevini teslim et
miştir. Bu nedenle, talebeler yeterli bir 
şekilde yetiştidllımemiştiır; ama Doğnama-
cı'nın umurunda değil, çünkü kendisi on
lara maalesef muayene olmaımaktadır. 

•Sayın mi'Metvek'il'leri, nitekim Sayın 
Başbakanımız bunu ıfark etmiş olmalı ki, 
Türkiye'de yapılabilen ameliyatlar için 
Amerikaya gi'taıiş ve Türk hakimlerine 
(güvenmediğini bu hareketiyle göstermiş
tir., ıOysa, bundan 60 yıl önce bu ülke
nin kurtarıcısı Ulu 'Önder Atatürk, 
«Beniı Türk hekimlerine emanet ediniz» 
derken Türk hekimlerine olan güvenini 
vurgulamıştır. <!SHP ve OYP sıraların
dan alkışlar) 60 yıl' öncesinin koşulları
na ıgöre yebiışmiş hekime Atatürk güve
niyor da, çağ atladığını iddia eden Sa
yın »özal, çağ atlanılan dönemde yetişen 
hefciıme güvenmiyor; düşündürücü... 

(Sayın milletvekilleri, 4.4.1988 günü 
ANAP siözcüsü Sayın Taşçıoğlu, konuş
masının 'bir yerinde, İngiltere'deki seçiım-
lerden örnek vererek - işine geldiği için 
'tabiî - «iDünyayı 'takip edeceksiniz» de-
-miışti. 'Şimdi, ben Sayın Taşçıoğlu ile 
beraber şöyle İngiltere'ye, lAvrupaya 
doğru giıtmek işitiyorum... 

Türkiye'de 1 346 kişiye bir hekim 
düşerken, Avrupada 350 kişiye bir hek'im 
düşer; Türkiye'de 1 564 kişiye bir hem
şire düşerken, Avrupada 150 kişiye bir 
hemşire düşer; Türkiye'de 3 400 kişiye 
bir ebe düşer'ken, Avrupada 250 kişiye 

bir ebe düşer; Türkiye'de bebek ölüm
leri yılda binde 80 civarındayken, Avru
pada binde 20; Türkiye'de doğum anın
da anne ölümü yüzbinde 200 iken, Av
rupada 2 veya 3'tür; Türlki'ye'de 10 'bin 
hastaya 21 yatak düşerken, Avrupada 
150 yatak düşmektedir. Avrupa'nın hiç
bir yerinde hastalar iki ımebre uzaktan 
muayene edilmez, değil imi Sayın Kalem
li?.. Siz, Çalışma ve Sosyal1 Güvenlik 
Bakanıydınız? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ '(Kütahya) — Siz devam 
edin, ıben yanlış olduğunuz yerlerde sizi 
İkaz ederim. 

ALI UYAR ^Devamla) — Avrupa' 
da, 'bir ay sonrası için röntgen randevusu 
verilmez.. Bu örnekler, biız/im dünyayı ve 
Türkiye'yi; iyi takip ettiğiımizin en güzel 
örnekBerıidir; ama siz takip ediyor mu
sunuz?.. Bunları görmeden dünyaya sa-
rıllmıak, minderden kaçan pehlivana ben
zer. (SHP sıralarından alkışlar) 

'Değerli millet vekiller i, Türkiye'de te
davi edici sağlık 'hizmetleri, toplumumu
zun ıbedeMni karşılayamayacağı bir 
hale gelimiıştiır. Anayasanın 56 net madde
si, bu hizmeti devlete yüklediği halde, 
hu hizmetin 'bir ticaret ımetaı halline gel
diğinden hiç kimsenin şüphesi yoktur. 

Son günlerde üst üste yapılan zam-
l!ar, zaten ödeme 'gücü olmayan halkımı
zın tedavi olanağını büsbütün ©likiden 
almış durumdadır. Sayın Sağük Bakanı, 
durumu müsait olmayanların yardım fo
nundan ifaydalanacağını, kendilerinin üç-
tebüfini ödeyeceğini söylemişti. Bir böbrek 
nakli 15 milyona mal olurken, Sayın Ba
kana sorarım; Bir işçi, bir köylü, bir me
mur, (bunun geri kalanını nasıl ödeyebi
lir? 

Daha geçen ay, bir tıp talebesinin ilik 
nakli için kapı kapı dolaşıp yardım töp-
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layan gençler gördüm. Düşündürücü ve 
üzücüdür 'bu. Sosyal adaletten söz eden 
Sayın Özal'a sorarım: Bir göz ameliyatı 
'için siz ailebbyu AmerikaYa giderken, 
böbrek nakli için sıra bekleyen veya pa
ra bulamadıkları için ölümü bekleyen, 
tedavi için kapı kapı dolaşıp para 'iste
yen insanlar varken, 'sosyal adaletten bah
setmek gülünç değil midir? Yoksa, keli
meler mi mana değiştirdi Veya nalıncı 
keseri gibi hep kendi tarafınıza veya çev
renize doğru yontmak mıdır sosyal ada-
fletfl 

İSayın milletvekilleri, hatırlayacaksı
nız, Sayın 'Başbakan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde Hükümet Programını okur
ken, «İcraatın içinden» Programını arat
mayacak şekilde, ileriye değil, geçmişe 
yönelik Ibazı şeyler söyledi ve sıra sağlık 
poltikasına gelince, övünerek ve de göğ
sünü gererek «İşte, Sağlık Hizmetleri Te
mel Yasasını da çıkardık» dedi. Fakat, 
aradan bir yıl geçtiği halde, doğru dürüst 
uygulama alanına konulmadı. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Yasa 
ile mutabık mısınız? 

'AO OYAR (Devamla) — Hayır, mu
tabık değüiz efendim. 

FAHİR SABUlNlŞ. (Bursa) — O za
man, k'onsa ne olacak, konmasa ne ola
cak!.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

AlLl OYAR (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, diğer bir husus da şudur: Bu 
kanunu çıkarmak bir başarı ise, bunun mi
marı olan Sayın Kalemli, neden Sağlık 
ve Sbsyal Yardım Bakanlığı görevinden 
alındı? Başarılı bir bakan görevinden 
alınır mı? 

'İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ '(Kütahya) — Onun takdiri baş
kasına aittir. 

ALİ UYAR (Devamla) — Hani iş bi
tiriciydiniz, harii hizmet için var idiniz?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — İçişleri terfi yeri
dir., 

ADİ UYAR (Devamla) — Ama, «jo-
ker bakan» diyorlar. 

Yoksa, Sayın Başbakan mutlak hâ
kimiyet kurmak ve her şeyi tek elden yö
netmek istediğinden, karşısında biligli, ba
şarılı bir balkan görmek mi istemiyor ve
ya halkın sağlığına önem mi vermiyor? 
Yok, eğer Sayın Bakan başarısız ise - özür 
diter, kendisini tenzih ederim - bu sefer 
durum daha vahim 'oluyor; çünkü, kendi 
uzmanlık alanında bile başarılı olama
yan bir bakan, bu sefer ilgisi olmayan 
'İçişleri Bakanlığına nasıl atanır? 

(İÇİŞLERİ BAKANI MOSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Sataşma oluyor Sa
yın Başkan; söz isteyeceğim, ona göre... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (İstan
bul) — Şimdi olmadı işte, şimdi olmadı... 

ALll UYAR (Devamla.) — Dinlemiyor
sunuz Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Ali Uyar, şahsiya
ta girmeyelim efendim. 

ALİ UYAR (Devamla) — Şahsiyat 
değil bunlar. 

'BAŞKAN — Efendim, bunlar politi
kanın esası değil. 

ALÎ UYAR (Devamla) — Talebelik 
dahil, asistanlık, başasistanlık ve öğretim 
üyeliği yıllarında hastaneferdb çalışan ve 
bu işi en 'ince ayrıntılarına kadar yaşayan 
ve Öğrenen, uygulayan bir bakanı, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığından alın, 
İçişleri Bakanlığına ta!yin edin; onun ye
rine b'ir ekonomisti getirin... Olacak şey 
değil bu. Bunun bir tek anlamı var; «Bak 
kardeşim, ben, köprüleri, barajları, yolları, 
KltT'leri sattım ama, hâlâ yetinmed'im; 
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bir de hastaneleri na'sıl ticarethane haline 
getiririz; onu bana öğret» demektir. Ve 
(hatırlanacağı gibi, bir ay geçmeden de has
tane hizmetlerine, halikımızın taşıyamaya
cağı bir zam getirildi. 

Bu durum, devlet hastanesinden baş
ka 'gidecek yeri 'olamayanları perişan etti. 
Kaza geçiren bir kişiden bir gecelik mas
raf olarak 250 000 lira istenilince, hasta
nın çırılçıplak hastaneden kaçtığı gaze
telere geçti; 150 000 lira hastane parası 
veremeyen 'babanın menenjitli çocuğunun 
ihastaneye alınmadığı gazetelere geçti. As
lında, bunlar hergün olan hadiselerdir; 
ama, gazeteye tek tuk aksetmektedir. 

Olay vuku bulduktan sonra, Sayın Ba
kanın «Olayı tahkik ettiriyorum, suçlu
lar cezalandırılacaktır» mealindeki demeç
leri, konuya çözüm getirmiyor. Hüner, 
testiyi kıran kızı dövmek değil; testiyi 
kırmadan önce dikkatini çekmek ve kır
masını önlemektir. Yoksa Sayın Bakan, 
'hastaneye para yatırılmadan hasta alın
mayacağını bilmiyor mu? Çok iyi biliyor; 
çünkü, o fiyatların uygulanmasına ken
disi müsaade etmiştir. ASyrıca fiyatları, 
lüks o'tel fiyatlarıyla mukayese etmesi, Sa
yın Bakanın ticarî zihniyetini ortaya ko
yan en önemli kanıttır. Çünkü, hastaneye 
gidenler ne turisttir, ne de balayım geçir
mek için müracaat etmişleridir. Paraları 
olmadığı için, devlet bütçesinden istifade 
ederek yabancı ülkelerde tedavi göreme
dikleri için, oraya müracaat etmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de sağ
lık hizmetleri, acil, kalıcı, düzenli ve sü
rekli 'bir çözüm beklemektedir. Sağlık tıiz-
metlerine ayrılan ödeneğiri, en az bütçe
nin yüzde 15*i olması, eğitimin, memleket 
'gerçeklerine göre düzenlenmesi, hizmet
lerin yurt sathına eşit ve dengeli dağıtıl
ması lazımdır. Kısacası, A'dan Z'ye kadar 
değiştirilmesi gerekmektedir. 
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Hepinizi saygı ile selamlarım. (SHP 
ve IDYP sıralarından alkışlar) 

BAŞ/KAN ^- Teşekkür ederiz Sayın 
Uyar. 
' Efendim, Sayın Vefa Tanır, yerinden 

'bir müdahalede bulundu; bunun, Başkan
lığımızla kendisi arasında yanlış anlama
lara vesile olarak zapta geçmiş bulundu
ğunu ifade etti. Bu itibarla açıklama is
temektedirler. 

Buyurun Sayın Tanır. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Baş

kan, ANAP Sözcüsü Sayın Ekinci konuş
masında, «ANAP hükümetleri, geçen yö
netimlerden hiçbir hususta, sorunları çö
zülmüş ve düze çıkmış bir konuyu, bitiril
miş olarak devralmadı; bütün konular ya
rım kalmıştır» dediler. Ben de o ara «Sağ
lık ordusu arkada, elbette bunlar yeni ye
tişmedi; !bu kâfi değil mi?» dedim. 

Benim sözüm zapta doğru geçti; ama 
siz bunu yanlış anladınız, «O bakanlığın 
bileceği iş, çok getirir, az getirir» dedi
niz; ben o manada söylemedim. Bu ordu
nun, Cumhuriyetin başlangıcından beri 
'tek tıbbiyeyi şahaneden almış bir cumhu
riyet olup, bugün 'yaşımın yarısı kadar 
tıp fakültesi açmış ve yılda 3 500 'doktor 
yetiştiriyor; bu manada söyledim, düzel
tirim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Biz, 
otürduğ\ımuz yerde iherhal'de kulaklık tak
mıyoruz. (ANAP sıralarından «Bravo 
Başkan» 'sekleri, alkışlar) 

Sosyaldemökrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Kâzım Özev; buyurun. 

-SHP GRUBU ADINA KÂZIM ÖZEV 
(Tokat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli Üyeleri, 1988 yılı Sağlık Bakanlığı 
bütçesi üzerinde Sosyaldemökrat Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Mec
lîsin değerli üyelerini, grubum ve şahsım 
adına saygıyla selamlarım. 
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Çağdaş sosyal devlet anlayışının en 
Önemli unsurlarından birisi, sağlık hizmet
lerinin tüm insanlara eşit ve dengeli bir 
şökilde yerine getirilmesiyle olur. Bu, dev
letin aslî görevlerinin başında gelmektedir; 
ancak, son zamanlarda devletin ekonomik 
anlayışı, sağlık hizmetlerini gittikçe iler
leteceği 'halde, aksine geriletmekte ve va
tandaşlar arasında sınıf farkı yaratılmak
tadır* 

'Anayasanın 56 ncı maddesi hükmüne 
rağmen, sağlık 'sektöründeki canhıraş fer
yatların alabildiğine yükseldiği bu dönem
de, Sayın Başlbakan çağ atlanıldığından 
söz etmektedir. Gecenin karanlığında sı
ra alaJbilmek için hastane kapılarında sı
ralanan insanların durumu mu, yoksa, 
muayene olabilmek için poliklinikler önün
de insanların omuz omuza birbirlerini it
mesi rezaleti mi; hangisi ve daha han
gileridir çağ atlamanın belirtileri?.. 

Tedavi edilebilmek için varını yoğunu 
satarak tos taneye 'gelip, parasını ödeye
mediği için, oradan 'kaçarak kendisini 
(kurtarmaya çalışan insanların durumu 
mu çağ atlamanın 'belirtileri?.. 

«Çağdaş» denilen lokomotife, «Çağ at
lıyoruz» deyimini ekleyen Sayın Başba
kan, çağ atladığını iddia ettiği ülkesinde 
değil de, neden başka bir ülkede kendini 
'tedavi ettiriyordu?.. 

Çağ atlamanın 'bir hayli demagojisinin 
yapıldığı ülkemizde, gerçekten çağ atlanı
yor muydu?.. Çağ atladığı iddia edilen 
ülkenin sağlık sektöründe neler oluyor
du?. 

'Basın organlarındaki serzenişler de iç 
açıcı mahiyet arz eder nitelikte değildi. 
Bu hususta birkaç örnek verecek olursak : 
«<Bizi hangi hastaneler yaşatacak?», «Para 
bitti, sağlık elden gitti», «Hastanede in
sanlık ayıbı», «Vatandaş can derdinde», 
«Sağlıkta acı ta'blo», «Yardımcı sağlık per-
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sonelini Bakanlık unuttu», «IBir şifa yu
vası olması gereken hastaneler, bir mik
rop yuvası» gibi basında yer alan man
şetler ve daha nice manşetler, meselenin 
önemini gerçekten ortaya koyuyordu. 

iSağlık hizmetleri, ülkemizde, neresin
den bakarsanız batkınız, yetersizdir. Peki, 
'bu yetersizliğin sebepleri nelerdir, neden 
çözüm getirilmemektedir, her şey neden 
mükemmel değildir?.. Hekimler mi yeter
sizdir, yardımcı sağlık personeli mi yeter
sizdir, organizasyon 'bozukluğu mu vardır, 
yoksa, pahalılığın ve yetersiz ücretlerin 
verdiği sıkıntılardan dolayı mı hasta sa
yısı çok daha fazladır veya Bakanlık ko
nuyu önemseyip, üzerine yeterince eğil
miyor mu?.. Bütürf bu soruların yanıtlarını 
'bekliyoruz. 

Aslında, halkın istediği mükemmellik 
değil, normal bir hizmettir; al'çaltıcı mua
melelerle karşılaşmamaktır, IkoVulur gîbi 
muayene edilmemektir. Ülkemizde sağlık 
sorunlarında <bir trajedi yaşanmaktadır 
ve ıbir organizasyon 'bozukluğu mevcuttur. 
Tedavi için gerekli teknolojik imkânlar 
yeterli ölçüde temin edilmem'iştir. Her 
alanda olduğu gibi, sağlık sektöründe de, 
en önemli unsur insandır. Taibİatın bu de
ğerli öğesine yeterli sağlık hizmetleri ve
rilmemektedir. Sağlık sektöründeki tra
jik yapının devamının organizasyon bo
zukluğuna bağlandığı bu kargaşa tablosu 
ve karmaşık platformda hastalara hizmet 
veren ve sağlık sektörünün esas unsuru 
olan hekim ve yardımcı sağlık, persone
line gerekli önem verilmemektedir. He
kim ve yardımcı sağlık personelinin, gö
revinin gereği insan üstü bir efor sarfe-
derek, çok sayıda hasta ile uğraşmaları 
da ayrı bir problemdir. 'Bütün bunların 
karşısında hekim, eczacı, diş doktoru, 
hemşire, sağlık memuru, dbe ve diğerleri, 
ücret yönünden tatmin edilmemektedir. 
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Bu yetersiz ücret adı geçen personelin 
yeterli ve randımanlı çalışmasını da en
gellemektedir. 

Sağlık personelinin ücret artışları, bun
ların yaşam seviyelerini düzeltecek sevi
yeye getirilmelidir. 'Nitelikli 'bir sağlık hiz
meti üretmek, bu 'hizmeti sunan hekim 
ve yardımcı sağlık kadrolarının nicelik 
ve niteliklerine de bağlıdır. Son yüksek 
öğretimdeki uygulamalar ise, eğitimin ni
teliğini düşürmektedir. 

Tıpta 'başarı ölçeği 100 puan üzerin
den 40*a indirilirken, yeni bir uygulama 
ile de müfredat programları yarı yarıya 
indirilmiştir. Bu kurallarda, tüm tıp fa
kültelerinden her yıl 3 000 civarında he
kim mezun edilmekte ve ülkenin insan
larının sağlığı ve tüm sorunlarının çözümü 
bu kadrolara bırakılmaktadır. 

'Yardımcı sağlık personeli; hemşire, 
sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, 
ebe sayısı da ihtiyacı karşılayacak ye
terlikte değildir. !Bu alanda da, ülkemiz
de önemli derecede 'işgücü açığı vardır. 
Son zamanlarda Bakanlık da 'bu açığı, lise 
mezunlarını kuf sa tabi tutarak gidermeye 
çalışmaktadır. Halbuki, ülkede 80'e ya
kın sağlık koleji mevcuttur. Bu kolejlerde 
öğrenciler, gerek teorik ve gerekse. pra
tik açısından yeterli eğitim ve beceriyle 
yetiştirilmektedirler. Bu sağlık hizmetini 
bir görev olarak değil, kendi içlerine 
Özümledikleri 'bir duygu olarak yapmakta
dırlar. Halbuki, kursla yetişenler ise, sa
dece iş bulabilmek amacıyla Ve sağlık ko
nularında yeterli bilinçlenmeden görev 
yapmaya çalışmaktadırlar. Tezat, işte bu
radadır. Bakanlığın bu işi ne kadar hafife 
aldığı uygulamada da bellidir. 

Sayın milletvekilleri, sağlık personeli 
dağılımı hakkındaki sözlerirrii istati'stikî 
bilgilerle biraz açmak istiyorum. Bugün 
Türkiye'de 20 800 uzman hekim, 4 600 
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asistan, 11 800 pratisyen hekim, 8 500 diş 
tabibi, 12 100 eczacı, 32 'bin hemşire, 19 
bin civarında da sağlık memuru teknis
yeni ve 14 'bin ebe mevcuttur. Mütehassıs 
hekimlerin yüzde 55^, pratisyenlerin yüz
de 45'i, diş tabiplerinin yüzde 60'ı, hem
şirelerin yüzde 32'si, sağlık memuru ve 
teknisyenlerin yüzde 43'ü, ebelerin yüzde 
15'i 4 büyük şehrimizde toplanmıştır. 
Sağlık personelindeki bu yığılmaya reğ-
men, bu illerde hasta yığılmalarına mani 
olunamamaktadır. Genel nüfusumuzun 
yüzde 201sirii barındıran 4 büyük şehrimiz, 
sağlık personelinin yüzde 45'inden fayda
lanmakta, geride kalan yüzde 80'i ise, 
sağlık personelinin sadece yüzde 55'inden 
yararlanmaktadır, bu açıklamadan da an
laşılacağı gibi, sağlık personeli dağılımı, 
batıdan doğuya doğru azalmaktadır. Ko
nuya, Sağlık Bakanlığının yaklaşımı; biz
ce, sağlık personelinin kendini güvencede 
hissetmesinin sağlanması; sağlık hizmet
lerine bütçeden ayrılan payın yeter nis
pette olması; personele verilecek ücretin, 
onları tatmin edecek düzeye getirilmesi 
ve nitelikli sağlık yöneticisinin atanarak 
boş kadroların doldurulmasının sağlanma
sı şeklinde olmalıdır. 

Sağlık Bakanlığında ©skiden beri de
vam eden önemli sorunlardan biri de, yö
netici kadrolarından yoksun olmasıdır/ 
Ülkemizin 67 ilinden SO's'inden fazlasın
da sağlık müdürü yoktur; bu görev, baş
ka görevlerde bulunan kişilerce yerine 
bakmakla yürütülmeye çalışılmaktadır ve 
bunların çoğu da hastane başhekimleri
dir. Bu görevliler, aslî görevi olan he
kimlik ve başhekimliklerinin yanında, sağ
lık müdürlüğü görevine zaman ayırama
makta, dolayısıyla işler yeterince yürütül-
memektedir. 

Sayın milletvekilleri, şunu açıklıkla 
söylemek istiyorum: Ülkemizde, son yıl-
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larda parti, politika ve çıkarlarının bilim
sel ve yönetsel gereklerin önün© çıkabil
dikleri sıklıkla gözlenmektedir. Bu, 'her 
türlü çalışmayı verimsizliğe, başarısızlığa 
'götürmektedir; kızgın ve kırgın bir sağlık 
ordusu ortaya çıkarmıştır, istifalar olmak
tadır. İşte, sağlık müdürlüklerinin yerine 
'bakma yöntemi ile halledilmesi, bunun 
açık kanıtıdır. 

Şunu unutmamak gerekir ki; sağhk 
sorunları, belli bir siyasî görüşle inanan 
insanların oluşturduğu kadrolarla değil, 
sağlık alanında belli uzmanlıkları, bilgi ve 
becerieri olan insanlarla' çözülebilecektir. 
Türkiye sağlık »sektörü hakkında herkes 
şikâyetçi; hizmet veren de, hizmet götü
ren de şikâyetçi... Doktor dertli, yardım
cı sağlık personeli dertli, hastane yöneti-
ciileri dertli; hatta hizmet götürümeye ça
lışılan hasta ve yakınları da dertli, bu 
dertlerinin ne zaman biteceği de 'belli de
ğil. 

'Sağlıkla ilgili çok çeşitli çevrelerin tep-
kisiıne neden olıaln, gerek sağlık, gerek tek
nik, gerekse hukukî açıdan birçok yeter
sizlik ve beceriksizlikleri kapsayan; 1987 
ynlında çıkarılan 3359 sayılı 'Sağlık Hiz
metleri Temel Kanununa bir göz atalım. 

Anayasa dışında, bir de «Temel yasa» 
diye bıir yasa çıkarılıyor. Eğer bu ıtemel 
yasa ise, bu konuyla ilgili detaylı yasalar 
nerede? Bu yasa, yuvarlak sözlerden iba
ret bir yasadır. Yasalar, uygulanmak için 
çıkarılır; ama bu yasa uygulanamaz. Ne
den?.. Çünkü, Türkiye'nin bünyesine uy
maz da ondam,' Yasa, Anayasaya ve Ana
yasanın «Sosyali devlet» anlayışına aykı
rıdır. Bu Kanunun, genel hükümler taşı
ması, hemen hemen her maddesi için bir 
yönetmelik çıkarılmasının zorunlu olma-

'sı, bizleri endişeli bıir bekleyişe itmiştir. 
Meclis, bu yasa ile tüm yetkilerini bir 
bakana vermiştir. Normal koşullarda, sağ-
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lık hizmetlerinin düzenlenmesine ilişkin 
yeni bir tasarı gündeme getirilirken, mut
laka bu hizmet üretenlerin görüşüne baş-
vurutaıası gerekirdi, bu kurumların dü
şünceleri yörüngesinde hareket etmeye 
çaba gösterilirdi!; olumsuzlukları aşmayı 
planlarken, böyle davranıp yeni olumsuz
luklar üretilmezdi. Bu iyi yürümeyen hiz
metleri 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
Soısyalleşbiriılmesine Dair Yasa değil, ter
sine, yasa ile doğru ve kalıcı hir örgüt
lerime modeli getirilirdi. Hareketle hiz
meti tek elden verenle, merkezî bir örgüt
lenmeye kavuşturmak İçin çaba harcan
ması gerekirdi. Kısaca, yanlışı, doğru yer
de görmenin gereği ortaya çıkardı. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirıilmesi, 
sosyal adalete dayalı, Anayasadaki fırsat 
eşitliğini ve herkesiin hayatını beden ve 
ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak 
için 'bu hizmeti; sosyali, ekonomik, coğ
rafî ve ulaşım gibi engeller sebebiyle ya
rarlanamayan veya pek az yararlanabilen 
vatandaşın ayağına götürerek, sunmak de
mektir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi, ekonomik olanakları zayıf olanla
ra, hiç olmayanlara, tedavi kurumlarının 
kapılarını ücretsiz açmak demektir; Dev
letim, bütün koruma ve tedavi olanakla
rından yararlanma hakkını vatandaşa kul
landırmak, sağlığını ve yaşamını güvence 
altına almaktır. 

Toplumumuza en yararlı, yapısına ve 
memleketimizin koşullarına en uygun 
olan bu sistemde, sağlık ocakları ve sağ-
lıkevıleri Vasıtasıyla, vatandaşa temel sağ
lık hizmetleri verilecek, gerektiğinde has
tanelere sevkedilerek, tedavileri sağlana
caktır. Halbuki, 3359 sayılı Yasa, sağlık 
hizmetlerini özel ve paralı hale getire
rek, herkese «Kendi başının çaresine bak» 
denilmektedir. Yeni uygulamayla, parası 
olmayanın sağlık hizmetlerinden yarar-



T. B. M. M. B : 57 16 . 4 . 1988 0 : 2 

lanması olanaksız hale getirilmiştir. Bu
nun ©n belirgin örneğini, geçen günlerde 
hastane hizmetlerine yapılan zamlarda 
bulmak mümkündür. Tüketicinin Satın al
ma zorunda olduğu 'hastane hizmetleri, 
her şeyde olduğu gibi, 'bir zam esprisine 
muhatap olmamalıydı. Hastane fiyatları
nın inanılmaz boyutlara ulaştığı şu gün
lerde, halkımız hastalanarak, hastaneye 
muhtaç olma korkusu içerisinde, artık 
hastalıklarım ertelendiği bir süreç yaşan
maktadır. 

Hatsamelerdle hasta sayılarında azalma 
olmaya başlamıştır. Neden azalmasın?.. 
Hastaneye gelen, servetini bırakıp git
mektedir. Yetkililerce, lüks otel1 odalany-
I'a karşılaştırılan hastane yatak ücretlerin
de, en ucuz oda 2 bin, en pahalı oda ise 
75 bin Türk Lirasıdır. Orta ameliyatlar
dan olan ve herkesin bildiği bir apandist 
ameliyatı olan bir hasta, en ucuz odada 
yattığı zaman, ameliyat, yatak ve tetkik 
ücretleri dahil, 200 bin lira civarında; 
fiyatı 75 bin liralık odada yattığı zaman 
ise, aynı ameliyat 800 'bin Türk Lirası 
civarındadır. Hastanede enjeksiyon yapı
lacak bir kimsenin ödeyeceği para ise, 
enjektör hariç, 1 500 Türk Lirasıdır. 
Halbuki bu, dışarıda 500 liraya yapıl
maktadır. 

Tedavisi biten hastalar, kabarık fatu
ralarla karşılaşınca, hastaneden kaçarak, 
kendini kurtarmaya çalışıyor ya da öde
nemeyecek derecede yüksek olan bu fatu
ralar karşısında, hastane yetkililerince 
pazarlık yapılarak, bu paralar tahsil edil
meye çalışılmaktadır. Yine de olmazsa, 
senet imzalatılarak, hasta bırakılmakta
dır. İşte buna Zile'nin Alayurt Köyünden 
Cengiz adımdaki bir yurttaşımızdan ör
nek vereyim : 

Ankara Numune Hastanesine tedavi 
için geliyor, bir hafta yatıyor, sonra çı

karılıyor. Kendisinden istenen 340 650 
Türk Liralık borcunu ödeyecek parası 
olmadığı için, 10.9.1988 tarihinde senet 
imzalatılıyor. Adı geçen şahıs, ilgili yer
lere müracaatla fakirliğini 'belgeliyor; 
ama, yine de senet tanzim ediliyor. Buna 
mukabil, bu hizmetleri veren personelin, 
mesela bir hekimin ücretlerine göz ata
lım : 

1978'de 1 inci derecenin 4 üncü kade
mesinde olan bir uzman hekim, net aylık 
olarak 19 764 Türk Lirası -bu, o zaman 
790,5 Amerikan Doları- 8 inci derecenin 
1 inci kademesinde olan bir pratisyen he
kim İse, 1978 yılında net aylık olarak 
10 361 Türk Lirası -o da Amerikan Do
ları olarak 410,4 Amerikan Dolarıdır-
almaktaydı. 1987 yılındaki bü ücretlere 
göz atacak olursak; aynı uzman hekim 
-aynı derecedeki 'bir uzman hekim-
335 116 Türk Lirası -bu, 335,1 Ameri
kan Dolarıdır- pratisyen hekim ise 
220.314 Türk Lirası, yani 220.3 Ameri
kan Doları 'almaktaydı. 

Görüldüğü gibi, hekim ücretlerinde 
1978'e kıyasla 1987'de, dalara göre yüz
de 42-43 dolayında reel gerileme mev
cuttur. Sayın Başbakan, işine geldiği za
man, benzin, mazot gibi maddelere zam 
yaparken doları göz önüne alıyor; ama, 
personel ücretine gelince doları göz önü
ne almadan hesap yapıyor. 

1978'de Güneydoğu Anadolu'da işe 
yeni başlayan bir hekimin aldığı ücret 
yaklaşık 30 bin Türk Lirası iken, bir buz
dolabı yaklaşık 1Q bin Türk Lirasıydı. 
Yani, hekim, maaşıyla üç buzdolabı ala
biliyordu.: Oysa bugün, 'bir tane bile ala
mıyor. 

Burada şunu ifade etmek istiyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. 
Sağlık hizmeti de bir kamu hizmetidir, 
ücretsiz olması gerekmektedir. Sağlık hiz-
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metlerinde kaynak İse, devlet bütçesidir. 
Ama, bütçeden ayrılan paya baktığımızda 
çok yetersiz bir düzeyde olduğunu görü
yoruz. 1978'li yıllarda yüzde 4.3 oranın
da konsolide bütçe içinde pay alan sağ
lık hizmetleri, 1988 yılında ancak yüzde 
2.8 civarındadır. Bu enflasyon karşısında 
bütçeden ayrılan bu oran, devede kulak 
kailımaktaldır. Bu para ile sağlık hizmet
lerinim hiçbir sorununa çare 'bulunamaya
cağı bir gerçektir. Sağlık hizmetleriınin 
gereğince yerime get'irillmesinin en önem
li koşulunun parasal sorum olduğu tartış
masızdır. 

Dünyanın her yerimde salğlılk hizmet
leri tüketici bir hizmet olduğu için, dev
let bütçesinden önemli bir pay ayrılır. 
Ülkemizdeki bütçeden ayrılan komik pa
yın yanında, diğer ülkelerde bu oran ol
dukça farklıdır. Bu oram, ülkelere göre 
yüzde 9'la yüzde 25 arasımda değişmek
tedir. Örneğin, İsveç'te yüzde 21, ingil
tere'de yüzde 19.8, Fransa'da yüzde 18.8, 
Venezüella'da yüzde 25.12, Yugoslavya'da 
yüzde 21.3, İran'da yüzde 9.1, Filipinler' 
de yüzde 9.2'dir. 

Bazı ülkelerim bütçelerıimdekıi 'kişi ba
şına düşen sağlık harcamalarınım dolar 
olarak karşılaştırılması ise şöyledir. Al
manya'da 594 dolar, Amerika'da 290 do
lar, Yunanistan'da 94, Türkiye'de ise 3.4 
dolardır. İşte, onların sağlığa ve insan
ların sağlığına bakış açısı 'budur. 

BAŞKAN — Sayım Özev, 5 dakika
nız kalmıştır. 

KAZIM ÖZEV (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; konuşma
mın bu 'bölümünde de sağlık konusunda 
büyük bir yer tutan ve yaşam boyunca 
hasta insanın vazgeçmesine imkân bulun
mayan bir maddeden, ilaçtan bahsetmek 
istiyorum. Gerek kamuoyunda ve gerek
se basında her zaman büyük 'bir ilgi iile 
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izlenen ilaç politikası, tüm insanların 
dikkatini çekmektedir. İnsan sağlığı üze
rinde bu kadar önemi olan 'bir maddenin 
yeterli! kontrol ve denetimden noksan ol
ması, fiyatıyla bu kadar uğraşılması, bu 
zihniyetin insanlraımıza me kadar az de
ğer verdiğinim apaçık bir kamıtıdur. Haç 
piyasası, 'kâr amacı gütmekten 'başka bir 
şey düşünmeyen bir avuç işbirlikçinin kâr 
ve spekülasyon hırsıma terk edilmiştir. İlaç 
sorunu da 'kanayan bir yara halime gel
miştir. 

Üretiminden tüketimine (kadar her saf
hasında mevcut kanunılann çerçevesinde 
denetim ve kontrol altında olmasına kar
şın, ıneden pahalı ve kalitesiz ırlaç üretili
yor ;bunun nedeni, yasaların emredici hü
kümleri hiçe sayılarak devletin, demetim 
işlevini fiilî olarak işlemez hale gefckme-
sjndendir. Memleketimiz hammadde it-
halatındam kalite denetimine, fiyatlarım 
belirilenımesindem tüketiciye ulaşmasına 
kadar tam bir başıbozukluk içerisinde-. 
dir. 

Ancak, burada memnuniyetle söyleye
ceğim bir konu da, son zamanlarda Sa
yım Bakanın gayretimden olsa gerek, sık 
sık yapılan denetimler, sıkı kontroller ve 
takipler, piyasada kalitesiz 'ilaçlarım azal
makta olduğunu, ruhsatsız ilaç imal edile
mez hale geldiğini, korsan ılaboratuvarla-
rın azaldığını göstermektedir. Bu balkım
dan, Sayın Bakana huzurumuzda teşekkür 
ederim. 

İlaç endüstrimizin, özellikle hammad
de açısından dışa bağımlılık arz ettiği, 
ambalaj sanayiinde de bundan öte bir yol 
olmadığı gerçektir. Hammadde ithalatıma, 
şöyle bir örnekle göz atalım : Diyelim kıi, 
merkezi İsviçre'de bulunan çok uluslu bir 
firma var. Bu firma, ucuza aldığı ham
maddeyi, önce vergi oranı çok düşük 'bir 
ülkeye, mesela Portoriiko'ya gönderip bu-
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rada işliyor. Daha sonra, ortaya çıkan 
ilacı, sanki İsviçre'den ithal edilmiş gibi 
gösterip Türkiye'deki hammadde girdisi
nin tutarını yükseltiyor. Küçük firmala
rın, hammadde alırken başvurduğu yön
tem de şöyledir : Bu firmalar, ilaçları için 
fiyat alırken, hammadde liçin proforma 
fatura gösterebiliyorlar. Firma, aslında 
proforma faturası bulunan ve pahalı fi
yatı veren firma yerine, hammaddeyi ucuz 
satan bir finmadan temin ediyor; aradaki 
büyük fark, firmanın kâr hanesine yazı
lıyor. işte, döviz kurlarına bağlı olarak 
verilen fiyat artışları, ilacın pahalı satıl
masına neden olmaktadır. 

Ülkemizde, ilaç endüstrisinin sağlıksız, 
çarpık bir yapıya sahip olduğu ve özel
likle ilaç hammaddeleri dışa bağımlılık 
'arz ettiği, ambalaj ve montaj sanayiin
de de bundan öte 'bir yol olmadığı bir 
gerçektir. Lüks ambalaj malzemesi yanın
da, ilacın ıkın İması veya muhafazası yö
nünden, 'hiçbir fonksiyonu olmayan, ilaç 
şişeleri etrafına 'sarılan oluklu mukavva
ların da, maliyete etki ettiği bilinen bir 
•gerçektir. Fiyata etki eden nedenlerden 
birisi de, dış giderlerin yanı sıra, ticarî 
gidenlerdir. Ticarî giderler liçinde oranı 
zaman zaman yüzde 50'yi aşan pazarla
ma ve satış giderleri için hiçbir sınır 
yoktur. İlaçta, reklam, numune, hediye, 
seyahat ve oto harcamaları, gerçek usul
de maliyeti artırabilmektedir. İşletmenin 
finansman giderleri de maliyet içerisinde 
yer almaktadır. 

Ülkemizde, ilgililer her ne kadar, ila
cın dışarıdaki emsallerine göre ucuz ol
duğunu iddia etmekte ise de, ilaç fiyat
ları yüksektir. Dış giderler, geri teknoloji 
ve tekelci kârları gibi nedenlerle -ucuz 
ücretler ve gelirler göz önüne alınırsa- ile
ri ülkelerdeki emsalleri ile karşılaştı rıldı-
ğında, aşırı derecede yüksektir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ilaç fiyatlarının ayarlanması bakımından, 
bakanlık tarafımdan uygulanmaya konan, 
1984 yılı ve 8845 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararıyla ilaç fiyatları serbest 'bırakıl
mış, «İlaç sektörünün gelişmesi, rekabeti, 
dışa açılması, teknolojilerini geliştirmesi» 
gibi amaçlar, bu karara gerekçe olarak 
gösterilmiştir. Bu gerekçelerin hangisinin 
hedefine ulaştığını, ilgililerin takdirine bı
rakıyorum. Bu karar, ilaç fiyatlarının uy
gulanması bakımından, imalatçıya kolay
lık getirmiştir; finma belirlediği fiyatları 
bakanlığa bildirmekte, bakanlık on işgü-
nünde neticelendiremezse, istenen fiyat
lar otomatikman devreye girmektedir. 

1985 yılında ilaç fiyatlarını serbest bı
rakan karar yürürlüğe girmiş ve o döne
min yetkililerince demeçler verilmişti; 
«tlaç fiyatlarının serbest bırakılması ile 
rekabet olacak, üretici yatırıma yönele
cektir» diye. 

BAŞKAN — Sayın Özev, toparlayı
nız lütfen. 

KÂZIM ÖZEV (Devamla) — Sayın 
Başkanım, iyi niyetinize sığınarak söylü
yorum; az bir şey kaldı, müsaade eder
seniz tamaımlayayılm. 

Bu mudur yatırım, bu mudur rekabet, 
bu önlemler mi ilacı iyiye götürecektir? 
Mevcut ürünün kullanım alanını değişti
rerek, pazarlama oyunları ile tekrar piya
saya sürmek mi Türkiye'deki ilacı iyi
ye götürecektir? Birilerinin lehine iyiye 
giden şeyler var kuşkusuz; ama, kimin 
lehine? 

Sayın milletveklllerj, size şimdi ilg'nç 
bir olay anlatmak istiyorum. Yapılan 
araştırmalarda, bir firmanın değişik ad
larla, aynı içerikli iki yara tozunu farklı 
fiyatlarla sattığı tespit edildi; önce, 
«Skatran» adıyla 478 liraya satılan, 5 Ma
yıs 1978 tarihinde ruhsat alınan yara to-
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zu, isim değiştirilerek «TihiociMine» adı ile 
piyasaya sürüldü. İkisi de onar gram olan 
ve prospektüsünde aynı maddeleri İçer
diği belirtilen bu yara tozları farklı fi
yatlarla satılmaya başlandı. Bunun üzeri
ne görüşü alınan İlaç İşleri Genel Mü
dürlüğü yetkililerimin bildirdiklerine göre, 
bu mümkün değil, aynı firma değişik ad
larda aynı içerikli ilacı piyasaya süre
mez» diye yanıt vermişler,: Kendisiyle gö
rüşülen firma genel müdürü ise; «Durum 
böyle olunca 5,11 gramlık ölçü üzerinden' 
alınması gereken birim fiyatı 3,3 gramlık 
ölçü üzerinden al midi. Yıllarca Skatran'ı 
zararına isattık. Daha sonra bakanlığa 
başvurup bunları belgelerle anlattık. Ba
kanlık da aynı ruhsat üzerinden Thiocil-
line adında aynı içerikli ilacı üretmemize 
izin verdi, fiyatını da yeni ölçü üzenin
den aldık.» diyor. 

Bu durum karşısında fikrine başvuru
lan İlaç ve Kimya Endüstrisi işverenler 
Sendikası Genel Sekreteri Dr. Sabahattin 
Altaın ise; «Firma, Skatran için yanlış 
maliyet hesabı yapmış, yıllardır zararına 
satış yapıyordu. Bunu düzeltmek için ba
kanlığa 'başvurmuş, ikna etmiş ve aynı 
ruhsat üzerinden farklı adla ruhsat alimış» 
diyor. Aslında bu (duruma 'başka örnekler 
vermek d© mümkündür. «Atril» isminin 
değiştirilip «Dolvan» adı altında aynı for
mül ve aynı ruhsat tarihi ile piyasaya sü
rüldüğü gibi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekiıileri; 
sağlığıina kavuşmak ve şifa bulmak için 
varını yoğunu satarak hastane kapıların
da günlerce bekleyen, ilacı ancak eczane 
raflarında seyreden, alım gücünü yitirmiş 
halkın bu durumu ne zamana kadar de
vam edecektir? 

Bugünkü ilaç fiyatları vatandaşın sağ
lığını tehdit edecek boyutlara ulaşmış 
bulunmaktadır. Ben bir eczacı olarak va-
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tandasın ilaç alamamaktaki sıkıntısını gö
rüyor ve biliyorum. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı, ilaç fiyatlarımı vatandaşın 
alabileceği düzeyde tutmak için belli çö
zümler getirmek mecburiyetindedir, İlacı 
almak zorunda kalan1 (bir insan lüks tüke
tim maddesi mi kullanıyor ki, ondan 
KDV alınıyor. 

İlaç konusunda konuşmamıza devam 
©derken, bu konuyla ilgili başka 'bir sis
teme daha değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Özev... Sayın 
Özev... 

KÂZIM ÖZEV (Devamla) — Son 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, son değil, en 
azından 4-5 sayfanız var, toparlayınız 
efendim, rica ediyorum. 

İKÂZIM ÖZEV (Devamla) — Hayhay 
efendim, bitiriyorum. 

Aynı etken maiddeyi içeren, gerek et
ki yönünden ve gerekse kullanım yönün
den eşdeğerde olan ilaçların israfa sebep 
olmaması açısından tüm firmalarca grup 
adını içeren ortak isim altında çıkarılma
sının en uygun olacağı inancındayım. 
Hatta gerekirse hekimlerin de jenerik re
çete yazması sağlanabilir. Yani ilacın 
patent ismiyle değil, etken maddenin 
içerdiği gruba göre yazılması mümkündür. 
Örneğin, Ampisilin grubu, Âmoksiiim gru
bu vesaire gibi. Çünkü, ilaç çeşit olarak 
çok fazla bir maddedir. Gerek eczacı, ge
rek hekim ve gerekse hasta ^bakımından 
zorluklar arz etmektedir. 

İşte !bu ilginç açıklamalardan anlaşı
lacağı gibi, Bakanlığın ilaç piyasasına 
ıbaikış açısı budur. İlaç piyasasında bir 
karmaşadır gidiyor. İlaçtaki bu karma
şa, ülkemizdeki sağlık karmaşasının hal
ka doğrudan yansıyan bir parçasıdır. 
Ancak usta metin yazarlarının kalemin
den çıkan renkli metinlerle, ilanlarla 
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tanıtılan ilaçlarda 'olan bitenden halkı
mızın hiçbir ilgisi olmadığı gibi, bu 'ko
nudaki ilgililerin die tavrı halikımızın 'ko
numundan farklı değildir. 

Haç piyasası, daha sağlıklı bir nesil1 

yetiştirmek için mi? Hayır, daha çok ka
zanmak için, daha hiiyüık firma olmak 
için. Onlar da halkli aslında, bu ekono-
nomilk anlayışta sen daha büyük olmaz
san, 'başka büyük olma heveslileri seni 
ezer, kurulan ekonominin temeli 'budur. 

-Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
•sağlıkla ilgili sorunların tümünü kısa 
zaman içjeriısinde burada dite' getirmemize 
imkân yoktur. Ancak, kendimce önemli 
gördüğüm konulara akıtılan sanayi atık
ları ve kanalizasyonlarla binbir çeşit 
hastalığa boy gösterdiği açıkta satılan 
gıda maddelerinin, sinek ve böcek hücu
muna uğradığı, su yokluğunun had saf
haya erip her türlü temizlik işlerinin ya
pılamaz konuma itildiği bu dönemde, in
sanların sağlıklı yaşamasına olanak sağ
lanmasını istiyoruz. Sağlık hizmetleri 
kuşkusuz büyük 'bir bütündür. Bir nok
tasındaki aksaklık, önlem alınmadığında 
zincirleme en uç noktaya kadar ulaşır. 

Sağlık kavramının çağdaş düzeyde 
tartışılmaya 'başladığı yıllardan bu yana 
klaitedil'en mesafeler, hu uğurda mücade
le verilen yaşam süreleri içine sığmadığı 
gibi, kat edilmeye gelen mesafeler de 
daha 'birçok insan ömrünün içerisinde 
yürüyüp gidecektir. Ne var ki, gelecekte 
ne lölacağı şu anda ne yaptığımıza bağ
lıdır. Yani, 'bugün sağlık örgütlenmesi 
için koymayı planladığımız veya koya
cağımız temel! taşları geleceğin neslinin 
sağlıklı yetişmesini sağlayacaktır. 

İnsanımız yaşam bütünlüğü içerisin
de daha güzel yaşanılan bir dünya ya
ratma kavgasını hep umutla ve buna 
acılarım, gözyaşlarını katık ederek sür

dürmektedir. Sonsuzluk boyutuna uza
nan evrensel aralıkta da 'bu umut böy
lece sürüp gideceğe benzemektedir. 

Bu ımemieket hepimizin, dolayısıyla 
tenkitlilerimiz, eleştirilerimiz şahıs olarak 
kimseyi hedeflememektedir; en doğru
yu, en iyiyi 'bulmak arzusu içindir. 

Sayın Bakanım, size daha önce söz
lü soru önergesi olarak yönelttiğim, 
Tokat doğumevinin açılmasıyla ilgili ko
nuyu adı geçen hastanenin açılacağını 
bildirmiş oilmanıza rağmen... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Özev... 
Tahammülümüzü aşmayın rica ederim. 
Bitirin efendim, rica ediyorum. 

'KÂZIM ÖZEV (Devamla) — ... hâlâ 
açılmadığı Tokat'lı bemşerilerimiizden 
gelen mektup ve 'telefonlardan anlaşıl
maktadır. Buranın ibir an önce hizmete 
girmiesi, Turhal Devlet 'Hastanesinin ek 
binası... 

BAŞKAN — Onu da sual olarak so
run efendim... İnsaflı olun. 

KÂZIM ÖZEV (Devamla) — Peki 
efendim peki; bitiriyorum. 

Sağlık Bakanlığı bütçesinin, Bakan
lığa, tüm personele ve memlekete ha
yırlı olmasını diler, hepinize saygılar su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa

yın Ahmet Küçükel. (DYP sıralarından 
alikışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET 
KÜÇÜKEL (Elazığ) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 'Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bütçesi hakkında Doğ
ru Yol Partisi Grubunun görüşlerini 
huzurlarınıza getirmek için burada bu
lunuyorum. Hepinizi saygı ve sievgi ile 
selıamlıyorum. (Alkışlar) 

Değerlii milletvekilleri, insanın sade
ce yaşama hakkına sahip olması çağı-
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mızda bir şey ifade etmez hale gelmiş
tir, İnsan olmanın ve sayılmanın asga
rî şartları onun vaçgeçilmez hakları ola
rak çağımıza damgasını vurmaktadır. 
Şayet ıınsan, bu haklardan mahrum ise, 
ya da bu haklara yeteri 'kadar sahip de
ğilse, ortada ciddî bir eksiklik var de
mektir. İşte bu düşünceden alınan ilham 
ile hürriyetçi Batı toplumlarının yepyeni 
bir kavram oluşturduğunu görüyoruz. 
Bu ikavramda kısaca, insanca yaşama 
hakkı diyebiliriz. İnsanca yaşama hakkı 
•oluşturan değerler zincirinin en 'başta 
gelen ağırlıklı halkası ise, sağlıklı yaşa
ma hatadır. Herşeyin başı sağlık, di
yen atalarımız bu çağdaş noktayı asır
larca önce ifade etmişlerdir. Sağlıklı ya
şama hakkı ecdadımızın ortaya koyduğu 
muhteşem ibir insanlık felsefesidir. Bu 
felsefe bugün medenî alemin meşalesidir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 
Cumhuriyetin niteliklerini belirten 2 neii 
maddesinde «Türkiye Cumhuriyetinin 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti» olduğunu hükme bağlamıştır. 
[Anayasamızın 5 inci maddesi lise, dev
letin temel amaç ve görevlerini tarif 
ederken, «... sosyal hukuk devleti ve ada-
Ijet ilkeleriyle bağdaşmayacak», «... siya
sal ekonomik ve sosyal engelleri kaldır
maya, insanın maddî ve manevî varlığı
nın gelişmesi için gerekli şartları hazır
lamaya çalışmaktır» derken, devletin sos
yal devlet anlayışı içerisinde vatandaşla
rına kaşı görev ve sorumluluğunu belirt
mektedir, 

Nedir sosyal devlet? Sosyal devlet, 
vatandaşın tüm hayatında sosyal ada
leti ve fırsat eşitliğini sağlayan, ona yol 
gösteren, onu destekleyen, onu 'şefkat 
ve güvenle, kucaklayan bir terimdir. Sos
yal devlet, bir hizmet devletidir. Sosyal 
devlet, insan haysiyetine yakışan bir ha-
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yat seviyesine ulaşma imkânını her va
tandaşıma sağlama görevidir. Sosyal dev
let, kişiyi insan gören, vatandaşın eğitim 
ve sağlık hizmetlerini en İyi şekilde sağ
layan devletin, yani hizmetin adıdı.r 

Anayasamızın 56 ncı maddesi, sosyal 
devlet esprisine' uygun olarak, vatandaş
ların sağlık hizmetleri (konusunda devle
te önemli görevler vermektedir. Anaya
samızın 56 ncı madd|esi devlete nasıl bir 
görev vermektedir? «Herkes, sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkına sa
hiptir. 

Devlet, herkesin hayatını, beden ve 
ruh sağlığı içerisinde sürdürmesini sağ
lamak; insan ve madde gücünde tasarruf 
ve verimi artıracak, işbirliğini gerçek
leştirmek laımacıyla sağlık kuruluşlarını 
tek elden planlayıp hizmet vermesini dü
zenler.» der. Bu tarifelerde, herkesin 
hizmetlerine (kavuşacağı; doktor ve 'ilaç 
bulabileceği, hastalanan her y^tandaşa 
parası olup, olmadığı sorulmadan sağ
lık hizmeti ve ilaç sağlanacağı ifadesi 
açıktır. 

İşte, sosyal devlet olmanın ana ilke
lerinden birisi ve en önemlisi, vatanda
şın sağlık konuları ile ve hizmetleri İle 
yatkından ilgilenmesidir. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı bunun için kurul
muştur, 'bunun için vardır. 

13.12.1983 tarih ve 181 sayılı Kanun 
Hükmündeki (Kararnamede, herkesim ha
yatımı, ibedlen ve ruh sağlığı içerisinde 
devamını sağlamak, ülkenin sağlık şart
larını düzenlemek, fertlerin ve cemiyetin 
sağlığıma zarar veren âmillerle mücadele 
etmelk, halka sağlık ve sosyal yardım 
hizmetlerini ulaştırmak, sağlık kuruluşla
rını tek elden planlayıp hizmet vermele
rini temiin etmek Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığımın görevi olarak blelirlen-
mişitir. 
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' Sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde 
yürütiilme'si, her şeyden önce devlet ol
manın önemli 'bir göstergesidir. Çünkü, 
insanın sağlıklı doğması, sağlıklı yaşa
ması, ödeme gücü ve maddî duruma ba
kılmadan tedavi görmesi en temel hak
ikidir. Bu temel hakka sahip olma her
kesin ana rahminden itibaren iyi ve ve
rimli beslenmesi, sağlığa ve insan haysi
yetine yakışır konutlarda oturmasl, sağ
lıikh bir çerçevede yaşama sağlığının ko
runması ile orantılıdır. Sosyal devletten 
refaha alma ise, ıbu hizmetlerden yapı
lış 'biçim ve boyutu ile ölçülür. 

İnsan, toplumun en önemli unsurudur. 
Ekonomik, sosyal kültürel ve siyasî faa
liyetlerin odak noktası insandır. Kâina
tın güzelliği insan ile1 bağsım'Udır. İnsan, 
canlıların en yücesiidir, en d'eğerlisidir. 
Yüce Allah insana bunun için eşrefi mahlu-
kat sıfatını vermiştir. Devlet ise, insana, 
insanına hizmet için vardır ve insana ya
pılacak hizmetin hasında sağlık hizmeti 
gelir. Yeterli ve çağa uygun bir sağlık 
hizmeti her şeyden önce güçlü, tesirli, 
verimli ıbir sağlık teşkilatı, yeterli fi-
nans kaynağı, ihtiyaçlara cevap verecek 
fizikî ve beşerî bir yapı ile mümkündür. 
§kndi hizmet için büyük önem taşıyan 

bu unsurları inceleyelim. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı merkez ve taşra 
teşkilattı 13.12.1983 tarih ve 181 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararname ile ye
niden düzenlenmiş; ancak, aradan beş yıl 
geçmiş olmasına rağmen, ibu teşkilatın 
güçlü, verimli 'bir yapıya kavuştuğu söy
lenemez. 

Özal 'Hükümetince hazırlanan İ5.5.1987 
tarih ve 3559 sayılı Sağlık Hizmetleri 
Temjel Kanunu, Ibir çerçeve kanunu nite
liğinde olup, birtakım temel ilkeler ge
tirmiştir. Kanunda yer 'alan İlkelerin 
muhtevası; ve uygulama 'esasları yönet-
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melilk ve tüzüklere 'bırakılmış olduğun
dan, kanunun nasıl bir sonuç vereceği 
kesin olarak bilinmemekle binlikte, uy
gulama lile ilgli ciddî endişelerimizin 
olduğunu söylemek isterim. 

Sağlık hizmetlerine devletin verdiği 
önem, genel bütçeden ıbu hizmetlief için 
ayrılan payla ölçülür. Üzüljerek ifade 
etmek isterim ki, özal İktidarı dönemin
de eğitim hizmetlerinde olduğu gibi, 
sağlık hizmetlerine de bütçeden ayrılan 
pay giderek azalmaktadır. Bu durumu 
rakamlarla 'belirtmek istersek, konuya 
açıklık getirmiş olacağız: Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının genel 'bütçe
deki payı 1940 yılında yüzde 3,4; 1950 
yılında yüzde 4,4; 1960 yılında yüzde 
5,27; 1970 yılında 3,7; 1980 yılında 4,2 
iken, 1983 yılında yüzde 2,9; 1987 yılın
da İse, 2,5'tir. 

Görülüyor ki, ANAP İktidarı sağ
lık hizmetleri* için 'bütçeden ayrılan pa-
yt giderek azaltmıştır. 1988 yılında sağ
lık hizmetlerine büyük önlem verileceği 
iddialarına karşılık, tasviplerinize sunu
lan 1988 büıtçesıinde bu oran yüzde 2,7' 
dir. 

1984 yılından itibaren sağlık yatırım
larının toplam yatırımlar içerisindeki 
hem payının, hem de yıllar itibariyle 
gerçekleştirme hızının düştüğü planda
ki rakamlardan belidir. 1984 yılında 
toplam yatırımların İçindeki sağlık yatı
rırlarının payı, 0,9'dur, yani 1 bile de
ğildir. 1985 yılında ıbu pay, aynen muha
faza edilmiş, 1986 yılında yüzde 1, 1987 
yılında ise; ancak yüzde 1,1 seviyesin
de gerçekleşebilmiştir. 1988 yılında yatı
rımların yetersizliği huzurunuza getirilen 
bütçeden belli olmaktadır. Sağlığın 1988 
bütçesi 565 milyar 90 miilyondur. Büt
çenin yüzde 8,8*i personel ve cari gider
lere ayrııknış, yüzde 16,7'si; yani sadece 
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94 milyar 270 milyon lirası yatırımlara 
tahsis edilmiştir. 

-Bu bütçe ve bu zihniyette, bu insan 
sevgisi ve saygısıyla Türkiye'de sağlık 
hizmetlerini insanlımızın ihtiyaçlarına ce
vap verecek ıbir seviyeye çıkarmak müm
kün dieğildir. (DYP sıralarından allkış-
lar) Bu, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının sorunu olmaktan da çıkmıştır. 
ANAP belediyelerinin pembe kaldırım
lar için sarf ettiği ödenek, Başbakana 
ve devlet kuruluşlarına satın alınacak 
otolar için ayrılan bütçe sağlık hizmet
lerine ayrılan ödeneklerden daha fazla
dır. İşte ANAP İktidarının, 'insanımızın 
sağlığına verdıiğji önemin bir ölçüsü bu
dur. Sağlık hizmetleri, tamamlanmış, 
güçlü ve ihtiyaçlara cevap verecek fizikî 
ve beşerî bir altyapıyla yürütülebilir 
demiştim. 

Şimdi, sağlık hizmetlerinde altyapı 
durumuna kısaca bir bakalım. Devlet 
Planlama Teşkilatının rakamlarına göre, 
ülkemizde 1 313 kişiye bir hekim düş
mektedir. Gjelişmiş Batı ülkelerinde bu 
rakam 350 - 500'dür. Türkiye'de 1 019 
[kişiye bir ebe - hemşire düşerken, Batı 
ülkelerinde 100 ve 250 kişiye bir ebe -
hemşire düştüğünü, 4 493 kişiye bir sağ
lık teknisyeni düşerken, gelişmiş ülkeler
de 500 kişiye bir sağlık teknisyeni düş
tüğünü görüyoruz. Yine 3 153 sağlık 
ocağının 576'sında doktorun, 694'ünde 
sağlık memurunun, 676'sında hemşirenin 
bulunmadığı anlaşılmaktadır. 10 123 sağ
lık evinden 2 940'ında ebelerin olma
dığı devletin istafcistikljefliyle gösterilmek -
itedir. 1986 yılı değerlendirmelerine1 göre, 
ülkemizde bulunan 36 427 hekimin yüz
de 57'sl, evet yüzde 57'si Ankara, İzmir 
ve İstanbul gibi, üç büyük şehrimize ic
rayı faaliyette bulunuyor. Geriye kalan 
dofctorlarımızım 64 vilayete dağılmış ol-
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düğunu görüyoruz. İstanbul'da 550 kişi
ye, Ankara'da 509 kişiye, İzmir'de 660 
kişiye bir doktor düşenken Ağrı'da 5 264, 
Bitlis'te 5 278, Muş'ta 6 060 kişiye bir 
hekimi düşüyor, 

Diş hekimi durumu bundan farklı 
değil Sağlıllc personelimizin sayımı ve 
illere göre dağılımı bu acı tabloyu ser
gilerken, yatak sayısı da bundan farklı 
djeğildir. ülkemizde 10 bin kişiye 24 ya
tak düşerken, Batı ülkelerinde 100 ya
ltak düşmektedir. 'Hastanelerimiz ve sağ
lık merkezlerimiz, bina bakımından, 
mekân bakımından yetersiz olduğu gibi, 
teçhizat, araç, malzeme ve cihaz bakı
mından da son derece kifayetsizdir. 

Sayın milletvekilleri, 1988 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı, birçok alanlarda oldu
ğu ıgib'i, sağlık hizmetleri alanında da 
talihsiz bir bütçedir. 

1988 Sağlık Bakanlığı Bütçesi, bu 
konuda, Anayasanın, devlete verdiği gö
revi anlayabilmiş bir bütçe değil. 

1988 Sağlık Bakanlığı Bütçesi, sağ
lık hizmetinin, hastane, doktor, yardım
cı eleman v,e finans üçlüsünü, doğru 
tespit ve teşhis edebilmiş bir bütçe de
ğildir. 

1988 Sağlık Bakanlığı Bütçesi, 5 yıl
dır ekonomik işkence içinde kıvranan in
sanımızı, yeni buhrantlar ve bunalım
lara düşürecek, moralsiz bir bütçedir. 

Kısaca, 1988 Sağlık Bakanlığı Büt
çesi, ekonomik ve sosyal balkımdan sağ
lıksız bir toplumun, sağlıksız bir bütçe
sidir. 

Sayın milletvekilleri, burada maksa
dım, 1980 öncesi ve 1980 sonrası gibi, 
bir hesaplaşmaya başvurup, ANAP İk
tidarını, sağlık hizmetleri konusunda tah
lil ve1 analize tabi tutmak değildir; ama, 
sağlık bizmetilieri denince, hepimizin ba
ğımızı tilki elimizin arasına alarak, siya-
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sî parti ve politikaların ötesinde derin 
derin düşünmesi gereken birkaç noktayı 
'dikkatinize sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda belirt
tiğimi gibi, son sekiz yılda genel bütçe
de sağlık hizmetlerine düşen pay ciddî 
biçimde azalmakta ve aşırılmaktadır. 1979 
yılında genel bütçede sağlık hizmetleri
ne ayrılan pay yüzde 4.345 iken, 1987 
yılımda bu ödenek 2.796'ya düşmüştür. 
1976 ile 1987 arasında, farkın yarı yarı
ya düşmesi, son sekiz yılda sağlık hiz
metlerinin ne ölçüde ihmale uğradığının 
belgesidir. Son sekiz yıldaki nüfus ar
tışı ve hasta sayısındaki artış da hesa
ba katılırsa, ihmal daha da vahimleşir. 
1988 bütçesinde, 1987 bütçesine oranla, 
Sağlık Bakanlığı Bütçesi biraz daha faz
la görülmüş olabilir; ancak enflasyonda 
dünya rekoru için yarışan özal ekono
misi, bu payı İLndirekt olarak 1987'nin 
de altına düşürmektedir. 

Sayın milletvekilleri, sağlık hizmetle
rine ve millî eğitim hizmetlerine kay
nak olarak öngörülen fonlar, şayet bir 
umut olarak gösterilmek isteniyorsa, bu
na da inanmıyoruz. Kısa mazimiz, fon
ların nasıl kullanıldığının Ibre'İeriyle do
ludur. Hükümetin, referandum dolayı
sıyla ve genel seçimlerde, bu fonları, na
sıl maksatlarının dışında kullandığını 
hep birlikte yaşadık ve gördük. Bilinsin 
ki, sağlık fonuyla, bu hasta [ekonomiyi 
diriltmek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, dikkatinizi (ilgili 
günlük gazete haberlerinin biraz ötesine, 
çok daha önemli birkaç noktaya çek
mek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü
nün, bütün dünyaya duyurduğu bazı 
gerçekleri dile getireceğim: Türkiye, or
talama yaş süresi bakımından, gelişmiş 
ve gelişmekte olan 14 ülke arasında so
nuncudur. Yani Türk insanı genç yaşta, 

genç bir çağda ölmektedir. Rapordan bir 
tespit, daha; 1 yaş grubundaki bebek 
ölümlerinin nispeti, Türkiye'de binde 
80'dir, yani 0 ilâ 12 aylık yaş grubundaki 
1 000 bebeğin 80üni, daha yeşermeden 
gömüyoruz. Bebek ölümlerinde, gelişme
miş Uzakdoğu ve Latin Amerika ülke
lerini bile gleçmekteyiz. 

Elimde bir başka belge daha var. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 
resmî açıklamasına göre, her 5 Türk 
çocuğundan l'i beslenme yetersizliği do
layısıyla yaşamla boğuşmaktadır ve bun-

• ların yarısı da açlıktan hayatlarını kay
betmektedir; tekrarlıyorum, açlıktan öl
mektedirler. 

Bir belge daha: Devlet İstatistik 
Enstitüsünün raporuna göre, Türkiye'de 
intihar edenlerin sayısı son sekiz yılda 
tanı yüzde 70 artmıştır. Bir 'belge daha; 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Has
tanesinin tespitlerine göre, son sekiz 
yılda hastaneye başvuranların sayısında 
tam 2,5 kat artış meydana gelmiştir. 
Günlük hastane ve doktor olayları, do
layısıyla gözümüzden kaçan bu oiddî 
vakalar, sağlık meselelerimizin ne kadar 
düşündürücü boyutlarda olduğunu orta
ya koymaktadır. 

Soruyorum; hangi 'sağlık politikası 
Türk insanım genç çağında ölmekten* 
kurtaracaktır? Soruyorum; hangi sağlık 
politikası, daha bir yaşına gelmeden be
beleri toprağa, gömmeye çare 'olacaktır? 
Soruyorum; hangi sağlık politikası, açlık
tan ölen çocuklarımıza, yardım elini 
uzatacaktır? Bunlar, en hafif tabiriyle in
sanlık ayıbıdır. Önümüze gelen 1988 Yılı 
Bütçesinde, bu acılara merhem olacak 
bir tek umut ışığı dahi yoktur. 

ÖMER GÜNBULUT (Sivas) — Af
rika'dan nn bahsediyorsun? 

AHMET KÜÇÜKEL (Devamla) — 
Türkiye'den bahsediyorum. 

399^-
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Buna rağmen, 1988 yılı Bütçesine 
kabul oyu verilecektir. Bu bütçeye kabul 
oyu vereoeikleriın, gençlik çağında ölü
me mahkûm edilen Türk insanının, an
ne sütüne doymadan ıtoprağa düşen be
beler ve açlıktan ölen çocukların hatırı
na, kabul için elerini kaldırırken, hiç 
olmazsa başlarını önlerine eğeceglerini 
umut ediyorum, (DYP (sıralarından alkış
lar) 

Sayın niiMeitiveMlleri, insanca yaşama 
hakkının, bir temel halk olduğu gerçe
ği ortadadır. Bu temel hak, Türk vatan
daşına sağlanabilmiş imidir? Bugün has
tane, doktor, yardımcı eleman, araç, 
gereç, ilaç konulan ve koruyucu hekim
lik tam bir çıkmazdadır. Hastane, sos
yal devlet iddiasını taşıyan bir ülkenin 
sosyal kurumlarının başında gelir. Has
taneyi, liberal ekonominin rekabet şart
larına tabi gören bir idrak, sosyal dev
let anlayışını anlayamamış bir zihniyeti 
temsil eder.! Tıpkı bugünkü Sayın Özal 
zihniyeti gibi. Açıkça konuşuyorum; in-
ısan sağlığını ticaret ve rekabet konusu 
yapmak, Türk toplumuna ve yetişen ne
sillere yapılacak en büyük haksızlık ve 
adaletsizliktir. 

'Sayın milletvekilleri, bugün üniversite
lerimizde yetişeni gençler, diploma almak
ta, mezun olmakta; ancak, .doktorluk eh
liyetimi kazanamamaktadırlar. Burada, 
genç Türk doktorlarını ve çok şerefli 
mesleklerini savunmak liçin konuşuyo
rum. Doktorluk mesleğinde aciz kalındı
ğını hisseden genç doktorlarımızın duy
duğu ıstırabı dile getirmek, bir öğretim 
görevlisi olarak benim görevimdir. Çoğu 
ile konuşuyorum, üniversiteden, bilgiden, 
tecrübeden, pratikten yetersiz mezun ol
duklarının bilinci içerisinde mesleklerin
den korkuyorlar. Üniversitelerimizin ço
ğu, doktor diploması fabrikası halinde 

çalışmaktadır. Doktor sayısında Avrupa 
seviyesine ulaşmak için başlatılan gay
retler, yanlış planlanmıştır. Altyapı ye
tersizliği, teknik donanım eksikliği ve öğ
retim elemanı kıtlığı yüzünden, genç dok
torlar, mesleğin temel eğitimini' dahil al
madan mezun olmaktadırlar. 

14 Mart 1988 Tıp (Bayramı dolayısıy
la Hürriyet Gazetesi Araştırma Servisi 
ciddî bir araştırma yapmıştır. En iyi do
nanıma sahip İstanbul Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesinden mezun, uzmanlık sınavına 
hazırlanan bir grup genç doktorun açık-
Damıası şöyledir : «'Bırakın bir kaza anın
da ilk yardım yapabilmeyi, dikiş atmayı, 
ısargı sarmayı, iğne yapmayı dahi birço
ğumuz bilmiyoruz. Gerçek buradadır.» 

ÖMER GÜNBULUT (Sivas) — 
YÖK'e sor YÖK'e. 

AHMET KÜÇÜKEL (Devamla) — 
Tıp fakülteleri, bugün Türkiye"de yılda 
2 500 ilâ 3 000 mezun vermeyi planla
mışlardır. Bununla övünülmez; yılda 
5 000 - 5 500 mezun versek dahi, 1994 yı
lında Batı ülkelerinden tam 40 yıl geri
de kalmış olacağız. Yani Türkiye, sağlık 
hizmetleri konusunda 20 nci Asra girer
ken, Batı âlemimin 50 yıl gerişlinde kalma
yı hedeflemiş ve ona göre plan yapmış
tır. Soruyorum : Viatandaşm sağlık hiz
metlerini yürütemeyen, geliştiremeyen1 

bir ülke, hangi çağın ülkesi olur? Çağ 
atlama masallarının sık sık tekrarlandığı 
günümüzde gerçek şudur; Türkiye, çağın 
altında kalmıştır. 

'Sayın milletvekilleri, Anadolu tıp fa
külteleri bir yana, büyük şehirlerdeki tıp 
fakülteleri' bile darboğazlara girmiş du
rumdadır. En iyi donanıma sahip İstan
bul Tıp Fakültesinde bille kadavra yok
tur, uygulama yapılamamaktadır, öğren
ciler, anatomi derslerini resimler üzerinde 
yapmaktadırlar, öğrenciler, hocayı grup-
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far hallinde, bir sinemada film seyreder 
gibi uzaktan seyretmektedirler. Altyapı
larını tamamlayamamış, öğretim üyesi 
açığı olan, hatta laboratuvar ve Ikütüp-
haneden bile yoiksun bulunan Anadolu 
tıp fakülteleriyle öğrenci. kalabalığına 
rağmen, daha düzgün ve oturmuş olan 
büyük şehir tıp fakülteleri arasında eği
tim açısından çok büyük farklar vardır. 
1986-1987 öğretim yılında 'İstanbul Üni
versitesi Çapa Tıp Fakültesinde toplam 
öğretim üyesi sayısı 6'60'tır. Fırat Üniver
sitesi Tıp Fakültesi ise sadece ve sadece 
3'ü profesör olmak üzere, 13 öğretim üye
si ile eğitim yapmak tadır. 

Bu durumda, Türkiye'de çoik farklı 
düzeylilerde hekim yetiştiği gibi, bir başka 
acı gerçek de ortaya çıkıyor; bu farklı-
lıik, en çok uzmanlık sınavları sırasında 
'kendini gösteriyor. Her yıl yalklaşıık 10 
bin tıp mezununun başvurduğu, ancak 
yüzde 10'unun başarılı olduğu sınavlar
da ilik sıraları her yıl Ankara Hacettepe, 
istanbul Cerrahpaşa ve İzmir Ege Tıp 
fakülteleri mezunları alıyor. Ayrıca, top
lam (kontenjanının ömemlli bir bölümünü 
bu fakültelerden ımezun olanlar doldu
ruyor. 

1980 yılı sonrasında düşünülmeden, 
ön hazırlıkları tamamlanmadan, apar to
par uygulamaya İkonan «Zorunlu Hizmet 
Yasası» iyice sancıya dönüşmüş ve bir 
ızdırap halini almıştır. 

Temel tıp eğitiminden sonra tekrar 
iki y i zorunlu hizmet, üniversitelerde 
kontenjanın artırılmasından sonra daha 
vahim tablolar çizmeye başlamıştır. Za
ten yeterli ve gerekli eğitimi alamayan 
yeni mezun, genellikle hiçbir araç, gereç, 
laboratuvar, personel hatta bilgisini ta
zeleyebileceği; bir tek kitap bile bulunma-
yan sağlık ocağına gönderiliyor ve eksik 
olan temel bilgisini de unutarak geri dö

nüyor. Aslında hekimleri bütün yurda 
dengeli bir biçimde dağıtmayı amaçlayan 
Zorunlu Hizmet Yasası, hiçbir hazırlık 
yapılmadan ve altyapı hazırlanmadan uy
gulamaya konulduğu ve aradan geçen bu 
ikadar zaman zarfında bir düzenlemeye 
gidilemediği için, hekimleri meslekten 
uzaklaştıran ve kalitesini düşüren bir zo
runluluk olmanın ötesine geçememekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, bir toplumun 
hastanesi o toplumun aynasıdır. Bugün' 
hastanelerimizde tam bir dram yaşan-
ımaktadır. Parasız hastane, parasız dok
tor ve parasız ilaç kalmamıştır. Sağlık 
hakkı para karşılığı satılan bir temel 
hak haline gelmiştir. Hastanelerimiz ha
pishanelere dönmüştür. Hastanelere ka
çak giren hastalar vardır, hastanelerden 
parasını ödemeden kaçan hastalar vardır. 
Hiçbir devirde hastane, Türk vatandaşı
nın çare kapısı olmaktan bu derece uzak-
llaştırilamıamıştır. Türk halkı, 1988 bütçe
si dolayısıyla, sağlık hizmetleri alanında, 
iktidarın başarısızlığının bilincine şaşmaz 
bir kararla varmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1988 sağlık büt
çesi, 1988 malî yılı bütçesinin aslî karak
terine uygun bir bütçedir. 1988 yılında 
sağlık hizmetleri alanında, Türkiye'de 
acımasız bir eşitsizlik ve adaletsizlik var
dır. 1988 yılı Sağlık hizmetlerinde, Hü
kümet inançsız ve moralsizdir. 1988 yılı 
sağlık bütçesi, büzülmüş, ürkek ve sa
vunmada olan bir Hükümetin bütün [izle
rini taşımaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bir toplumun ve 
o toplumu oluşturan fertlerin önce has
talanmamasını sağlayacak şartların hazır
lanması gerekir. Koruyucu hekimlik, me
denî toplumların en önemli sağlık prati
ğidir. 1988 yılı sağlık bütçesi, bu kavra
mı anlayıp yönlendirici hiçbir pratiği ge-
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tîrmıemektedir. 198'8 yılı sağlık bütçesi 
böfgeterarası dengesizliği sağlık hizmet
leri alanında da bütün çıplaklığı ile sergi -
temektedir. Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu insanları 1988 yılı sağlık bütçesiyle 
bir kere daha kendi kaderleriyle başbaşa 
bırakılmışlardır. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgemiz insariları için, sağlık 
hizmeti yine yolara düşmeye başlamak -
Dan geçmektedir. 1988 yılı sağlık bütçesi, 
sağlık hizmetlerinde, yardımcı eleman so
rununa da hiçbir ciddî çözüm getimme-
ıme)ktiedir. Mevcut yardımcı eleman ku
rumlarımla yeni ve çağdaş kurumlar ek-
tlemmeik bir yana, mıevoutlıarıı iyileştirici 
bir ümide bile yer verilmemliştir. 

'Sayın milletvekil eri, Sayın Baş balka
nımızın misyonu kendi anladığı serbest 
pazar ekonomisini millet hayatına yerleş
tirmektir. Sağlıkta bu anlayışın başarısız 
uygulaması, ilaç fiyat ve politikalarında 
ıda kendini göstermektedir. Hükümet 
programında, ilaç fiyatlarında rekabetin 
getlirilebiileceği vaadi vardır. Dünyanın 
tüm ülkelerinde ilacın yapımı ve fiyatı 
devlet kontroKindedir. Hekim, reçeteye 
bir ıı'ıllaç ismi yazar, hasta da bu ilacı alır; 
bu bir uygulamadır. Bu uygulama reka
bete imkân vermez. Ülkemizde Başbaka
nın himayesinde ilaç, üretenin dilediği fi
yatı koyduğu bir madde haline gelmiş
tir. Bu fiyatı ıda Devlet, memurları ve 
emeklileri için ödemektedir. Sosyal Si
gortalar Kurumu da mensupları için öde
me yapmaktadırlar. Bu uygulamaya dü
ğer bir isim koyacak olursak, başka bir 
deyimle ilaç firmaları devlet elliyle zengin 
edilmektedir. 

Sayın milletvekillileri, Yüce Meclisin 
önüne bir bütçe gelmiştir. Bu bütçenin 
sağlık lalanıındakıi en bariz vasfı, Edirne' 
den Kars'a Türk vatandaşının bir kıs
mı koruyucu hekimllik, teşhis ve tedavi 

imkânlarından yararlanırken, bir kısmının 
ıda bu imkândan mahrum bırakılması en
dişesini! beraberinde getirmiş olmasıdır. 

Bunun anlamı açıktır. Hükümetimiz, 
devleti aidil bir sekilide iişletememektediır. 
Adıi biçimde işlemeyen bir devletin sos
yal devlet olma vasfı olamaz; refah dev
leti vasfı yoktur. Türkiye'nin imkân ve 
şartları! düşünü İlmeden ithal edilen sağlık 
politikası, ateşten bir gömlek gibi vatan
daşı yakıyor ve yakmaya da devam ede
cektir. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık ve Sosyal 
Yaridım Bakanlığı bütçesinin ülkemize ve 
ülke insanımıza hayırlı ve uğurlu olma
sını dilerken, iSayın Bakanımıza ve ba
kanlık menısuplariımıza başarılar diliyor,' 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
KüçükeL 

Sayın Doğan Baran, buyurun. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA DOĞAN BA
RAN (Niğde) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 198ı8 yılı Sağlık ve Sosyali 
Yardıım Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğ
ru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açık
lamaya devam etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. Yüce 'Meclise saygılar suna
rım. 

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin mo
dern anlamda bir devlet görevi: olarak ele 
alınımasıı 1920 yılında Sağlık ve Sosyal 
Yardım 'Bakanlığının kurulmasıyla başla
mış; 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla bü
yük gelişime göstermiş; !1930 yılında çı
karılan 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunuy
la bakanlığın görevleri, 193i6'da 3017 sa
yılı Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanlığı 
Teşkilat Kanunuyla da bakanlığın mıer-
kez ve taşra teşkilatı beürllenmiş; bilaba-
ra 181 ve 210 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamderle bakanlık teşkilat yapısın-
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da değişiklik yapılmış; Ocak 1961'de Sağ
lık Hizmetlerinin SosyalleştiriHmesi Hak
kında 2'24 sayılı Kanun ve 1987 Mayısın
da da 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Te
mel; Yasası çıkarılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamız, 
«DeVlet, herkesin hayatını, beden ve ruh 
sağlığı içerisinde sürdürmesini sağlamak
la görevlidir» der. Yine Anayasamızda, 
«Sağlık hizmetlerinin herkese ve her ye
re yaygın bir şekilde ulaştınlabilımesi 
için, kanunla, genel sağlık sigortası kuru
labilir» hükmü yer almıştır. 

Beşinci Beş Yıll'lıik 'Planda da sağlık 
hizmetlerinin eşit, sürekli ve etkili olarak 
ulaştırılması, ilke olarak kabul edilmiştir. 
©alkalimi Sağlıık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, devlet adına sağlık hizmetlerini 
ne derecede yerine getiriyor : Bugün Ba-
tı'dıa 500 'kişiye 1 hekim, 100 kişiye 1 
hemşire, 250 kişiye 1 ebe ve 10 bin kişi
ye 100 hasta yatağı düşmektedir. Ülke
mizde ise 1 391 kişiye 1 hekim, 6 100 
Ikişiye l1 diş tabibi, 1! 642 kişiye 1 hemşi
re, '2 8Î7 kişiye 1 ebe, 4 814 kişiye 1 sağ
lık memuru ve yüzde 55 yatak /kullanma 
oranı i e 10 bin kişiye 24,3 yatak düş
mektedir. 

Avrupa'da, doğumlarda anne ölümü 
100 binde 5 iken, Türkiye'de bu ralkam 
100 hinde 208; bebek ölümü Batı ülkele
rinde binde 10 civarında iken, ülkemiz
de binde 95'tir. 1990 yılına kadar anne 
ölümlerinin! 100 binde Î50'ye, bebek 
ölümlerinin de binde 50'ye düşürülmesi 
plaınlanimiıştır. 

Şu anda, tıp fakültelerinden yılda 
mezun olan hekim sayısı 3 500'dür. 1994 
yıllından itibaren, ortalama yılda 6 bin 
hekim mezun, okcak olsa, 2024 yılında 
90 milyon nüfuslu Türkiye'de 140 462 
stok hekim sayısı olacak ve 641 Ikişiye 
bir hekim düşecektir. 

Yardımcı ısağlık personeli için de du
rum aynıdır. Bilhassa yardımcı sağlık 
personelinde açık çok fazda olduğu için, 
1,5 yıllıik «'Hızlandırılmış eğitim» adi al
tında IIise mezunlarına yapılan eğitimi kı
sa bir süne için tasvip ediyoruz; çünkü 78 
meslek sağlık lisesinden yılda ancak 4 
bin civarında yardımcı sağhk personeli 
mezun olmaktadır. 

Sağlık hizmetleri bir ekip meselesidir. 
Hekim ıkadar yardımcı sağlık personeli
nin de yeterli ve yetenekli olmasj icap 
eder. Aksi halde, yardımcı sağlık perso
nelimin yapacağı işi hekim yapma duru
muna düşerse, bu takdirde hizmetim ka-
llıitesi olumsuz yönde etikilenir ve verini 
de oldukça düşer. 

Yardımcı sağlık personelinin ve heki
min sayısının yetersiz olması yanı sıra, 
dağılımında da fevkalade büyük denge
sizlik mevcuttur. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgemizde 3 500 ilâ 5 500 ki
şiye 1 hekim düşmekteyken; bu, İstan
bul ve Edirne yörelerinde 600 - 650 kişi
ye ve Ankara civarında da 750 - 800 ki
şiye 1 hekim düşmektedir. Hatta, bir ilin 
muhtelif ilçelerinde bile hekim dağılımın
daki dengesiz)İ!İlk fevkalade büyük olmak
tadır. 

Uzman hekimlerin yüzde 50'sinin üs
tündeki kısmı ve pratisyen hekimlerin de 
yüzde 50'ye yakın kısmı özellikle üç bü
yük ilimizde yerleşmiştir ve toplam! yatak' 
sayısının da yüzde 30'u yine bu üç bü
yük ilimizde kesafet peydah etmiştir. Öy
le iki, üç büyük ilimizde 10 bin kişiye 34 
hasta yatağı düşerken; diğer illerde 10 
bin kişiye düşen hasta yatağı, ortalama 
12 civarındadır. 

Sağlık ve yardımcı sağlık personellinin 
bir taraftan yetersiz olması, bir taraftan 
da dağılımındaki dengesizliğin yanı sıra; 
ayrıca, bina, tıbbî araç ve motorlu taşıt 
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aracı yönünden fevkalade büyük eksiği 
vardır. Nitekim;, 4 6T5 motorlu anacın 
yüzde 75'i 15 yaşın üstündedir. 

10 045 sa^ıık evinden 2 647'si kendi 
binasında, 3 084 sağlık ocağınım 2 055'i 
kemdi binasında, 1 029'u da geçici bina
da hizmet vermektedir. 1 0411 sağlık oca
ğının, 5 749 sağlık evinim yapılması ge
rekmektedir. Ayrıca, hizmet veren 1 760 
sağlık ocağının motorlu aracı yoktur. Sağ
lık ocaklarının yüzde 20'sindie, sağlık ev
lerinim de yüzde 30'unda ebe bulunma
maktadır. Hastaneler ise tıbbî alet me
zarlığı halline .dönüşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, sağlıklı yaşa
mak, insanlarımı doğuştan ikazandiğı bir 
haktır. Bu hakkın gereğini yapmak da 
devlet adına Sağlık ve Sosyal' Yardım 
(Bakanlığının görevidir. Bakanlığın sağlığa 
yaklaşımı, önce koruyucu sağlık hizme
ti, omdan sonra ayakta tedavi ve ondan 
sonra da yatakta tedavi hizmetleri şeklin
dedir. 

Koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi 
edici hizmetlere nazaran daima ucuz ve 
daha faydalıdır. İleri ülkelerde de koru
yucu sağlık hizmetten, tedavi edici hiz
metlere nazaran ön planda yer almıştır. 
MİM sağlık politikamız açısından dla ko
ruyucu sağlık hizmetlerinle daha büyük 
ağırlık vermiş bulunmaktayız. Çünkü, 
devüet insan için vardır, devletin görevi 
her şeyden evvel insanını hastalandırma
maktın'. 

Ülkemizde koruyucu -sağlık hizmetle
ri, çevre sağlığı, bulaşıcı hastalıklarla sa
vaş, beslenme, gıda kontrolü, sıtma, ve
rem, trahom, kanser, anıa-çocuk sağlığı 
ve aile planlaması hizmetleri olarak ve-
r ilmektedir. 

Tedavi edici sağlık hizmetleri denince 
de akla poliklinik ve yataklıı tedavi ku
rumları gelir. Bugün vatandaşın sağlık 

hizmetlerindeki şikâyeti daha çok polikli
nik ve yataklı tedavi kurumlarından kay
naklanmaktadır. Vatandaş muayene ola
bilmek için poliklinik kapılarında, kuy
ruklarda çile çekmekte, yatoıası gereki
yorsa günlerce, hatta aylarca sıra bekle
mektedir. 

(Bunun çaresi, büyük hastanelerdeki 
yığılmayı önlemektir. Bu nedenle, soru
nu çözümlerken kırsal alamdan merkeze 
doğru gelmek iieap eder. Kırsal alanda 
en uç noktada sağlık ocağı vardır. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı sağlık hıiz-
ımet'teriındıe başarılı olmak istiyorsa, her 
şeyden evvel en büyük dayanağının sağ
lık ocağı hekimi olduğunu bilmesi gere
kir. Ancak, sağlık ocağı hekiminin de iyi 
yetişm'ş olması lazımdır. Aksi halde sağ
lık hizmetleri yine başarılı olımaz. 

Bakanlık önce tıp fakültelerimden, sağ
hık ocaklarında çalışabilecek nitelikte pra
tisyen .hekim yetiştirmesini istemelidir. 
Tıp fakültelerimde öğretim üyesi, labora-
tuvar ve öğrenci başına düşen hasta ya
tağı yetersiz olduğundan uygulamalıı eği
tim de yetersiz olmaktadır. Eğer bakan
lık YİÖK'e bu konuda etkili, olamıyorsa, 
o zaman, zorunlu hizmet yasası dolayı
sıyla iki yıl1 sağlık ocağında görev ver
mesi icap eden hekimi bir yıll süreyle o 
yöredeki hastanelerde eğitmeli, geriye ka
lan bir yılda da sağlık ocağımda istihdam 
etmelidir. Böylece çok çalıştırıp hizmet 
laJlamamaktansa, az çalıştırıp hizmet alima 
imkânı olur. IBir atasözümüz vardır; ya
rım hoca dinden, yarım hekim candan 
eder. İnsanımızı canımdan etmeye kim
senin hakkı yoktur. 

Sağlık ocaklarından; beklenen hizmeti 
sağlık hekiminim tam anlamıyla verebil-
ımıe&i için, sağhık ocaklarınım, sağlık per
soneli yönünden, ilaç yönünden, tıbbî 
teçhizat ve motorlu vasıta yönünden de 
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eksiklerinin giderilmiş olımıası lazımdır. 
Aksi hailde, kırsal alanda sağlık ocağına 
müracaat eden bir hasta, eğer orada ilaç 
sorununu çözümileyemezse, elbette ki o 
zaman muayene içim daha yukarı bölge
lere, ilçeye veya ile gitmek mecburiyetin
de kalacaktır. 

Netice olarak, sağlık ocakları için 
önermiş olduğumuz bu şartlar yerine ge
tirilirse, hastalıkların yüzde 90'ı sağlık 
ocağı bazında halledilmiş olur. 

Büyük şehirlerde hastane önlerindeki 
yığılmayı önleyecek ikinci önemli faktör 
de, ilçelerdeki sağlık ocaklarının!, 10, 25 
ve 50 yataklı küçük hastanelere dönüştü
rülmesidir ki, bu yapılmıştır ve fevkala
de isabetli olmuştur. 

Bunun dışında, bilhassa büyük şehir
lerde, hastaneye uzak olan semtlerde ku-
ruilmuş oHam kamu sağlığı merkezleri, İs
tanbul, Ankara, tzmiir, Afyon, Adana, 
Antalya ve Samsun'da, sayısı aşağı: yukarı 
yedi civarında olup, ülke sathında fevka
lade yaygınlaştırılması icap etmektedir; 
çünkü, bunlar hizmeti, uzman seviyesin
de hastaların ayağına kadar gitmek su
retiyle poliklinik ve laboratuvar hizmet
leri vermektedir. 

Gerek hekim ve gerekse hasta dağılı
mındaki dengesizliğin zaman içerisinde 
giderilmesi, değişik kuruluşlara ait olan 
yataklı tedavi kurumlarının tek elden 
yönetilmesi, hizmetin daha koordineli ol
masını sağlayarak, verimi artıracak, ma
liyeti düşürecek ve yığılmaları önleyecek
tir. 

'Bundan başka, birçok I merkezlerin
de devlet hastanelerinde aynı branştan 
iki, üç, hatta beş hekim bulunmaktadır; 
tama o branşta, o devlet hastanesinde sa
dece bir tane poliklinik mevcuttur. Ora
daki iki, üç, dört tane mütehassısa rağ
men, bir poliklinikle hizmet veriiılecek 

olursa, cihetteki poliklinik önündeki yı
ğılma önlenemez ve hastalar da saatlerce 
orada kuyruklarda bekler. 

Bu nıedenlle poliklinik sayılarının' artı
rılması, hem hastaların beklemesini bir 
ölçüde azaltmış olacak, hem de polikli
nikte muayene eden hekime, hastayı mu
ayene süresi bakımlından daha fazla im
kân tanınmış olacaktır. 

Bakanlığın uzman yetiştirmesinde sa
nıyorum' doğru dürüst bir planı yoktur. 
iBir devlet hastanesine bakıyorsunuz; üç 
tane, beş tane hariciye mütehassısı, bir o 
kadar da dahiliye mütehassısı var; lakin 
bir pataüog yok, bir kulak burun boğaz 
mütehassısı yok, bir göz mütehassısı yok. 
Bakanlık uzman hekimlik imtihanına alır
ken, bu hususu bilhassa gözönünde tut-
ımıasıı licap eder. 

Sağlık ocaklarının yüzde 20'sinde 
sağlık ocağı hekimi yok; devlet hasta
nesine bakıyorsunuz, sekiz on tane pra
tisyen hekim orada istihdam ediliyor. Bu 
hususta da Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının fevkalade iyi bir planlamayla 
bu dengesizliğin üzerine gitmesi çoktan 
gecikmiş bir tedbirdir. 

Hekimlik, çilekeş bir meslektir, öm
rü streste geçen bir hekimin, gece deme
den, gündüz demeden, yemeden, içme
den, uyku, durakgörmeden hizmet veren 
bir hekimin ve onun sağlık yardımcısı
nın bir de ayrıca geçim sıkıntısı çekme
mesi icap eder. Hâkimlerde ve polislerde 
olduğu gibi, özel bir personel kanunuyla 
ımesteği özendirici önlemler alınmasında 
fevkalade büyük faydalar olacağı kamaa-
tındayız. 

Ülkemizde nüfus artışı hâlâ yüzde 2.1 
civarındadır. Batı ülketerinde yıllardan 
beri bu oran yüzde l'in altında devam et
mektedir. Aile planlaması yöntem uygu
laması kırsal alanda ancak bin sağlık oca-
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ğında tatbik edilmektedir. Bilhassa Do
ğu ve Güneydoğu Bölgelerinde bu uygu-
ılamamın sağlık ocakları bazında .daha ge
niş imkânlarla yapılmasında sayıllaımayıa-
eak faydalar vardır. 

Koruyucu sağlıik hizmetlerinde önlem
li bir yeri; olan çevre sağlığı, gıda ve bes
lenmeyle ilgili: mevzuat da tam bir kar
gaşa içerisindedir. Doğrusu çolk merak 
ediyorum : Türkiye'de gıda ve beslenme 
konusu; Tarım Onmam ve İK'öyişleri Ba
kanlığınca mı, yoksa 'Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca mı yürütülecektir? 
Keza, çevre sağlığı; Çevre Genel! Mü
dürlüğü tarafından mı, yoksa Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca ımı organi
ze edilecektir? 

Sağlık Hizmetleri! Temel Kanunu çı
kalı bir yıla yakım zaman oldu. Bu kanum-
Ida, hizmet içi eğitim programlarına ağır
lık verilmişti, hizmet içi eğitimin de ne 
şekilde yapılacağı, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca çıkarılacak bir yönet
melikle tespit edilecekti. 

Sağlık kurum ve kurulüşllarınıı koor-
diıneli çalışma ve dtenetiımiylıe ilgili çalış-
ımalıan belirleyecek yönetmelik çıkarık-

• çaktı . 

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına ait 
araç, gereç, ilaç alımı ve prim dağıtılma
sının esas ve usulleriyle, ilgili personelin 
devrikle lait esas ve usulllter, Maliye ve 
Gümrük, ilgili bakanlıklar ve Sağlık ve 
Sosyal Yardımı Bakanlığının müştereken 
çıkaracağı bir yönetmelikle tespit edile
cekti. Bu yönetmelikler çıkarıldı mı? 

«Sağlık ve yardımcı sağlık personeli
min yurt düzeyinde dengeli dağılımını sağ
lamak üzere, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca, bir istihdam plianı yapılır» 
deniyordu, bu istihdam planı yapıldı mı? 

«Genel sağlık sigortası yürürlüğe gi
rene kadar, hiçbir sosyal güvenlik kuru

muna ıta'bi olmayanların müracaatları ha
linde, sağlık kütüğü düştürülür» deniyor
du. 

Sağlık hizmet zincirinin uygulanabil-
ımesi için, sağlık kütüğünün' devreye so
kulması şart olduğuna göre, sağlık kütü
ğü ve işletilmesiyle ilgili usul ve esaslar, 
bakanlıkça tespit edildi imi? Bunların hiç
birisi yapıllmadı. Bu kanunun uygulama 
esasları, yönetmdlllklerıe 'bırakılmıştır. Yö
netmelik mevcut değilse, kanun nasıl uy
gulanacak? Bugüne kadar yürürlüğe ko
nulmaması, dikkat çekicidir. Acaba, ka
munun esprisinde bir değişiklik söz ko
nusu Idia, o medienllb mi uygulama geciki
yor? 

Sayın Başkan ve sayın milletvekilleri; 
herkesin ekonomik gücü ne olursa olsun, 
sağlık hizmetlerinden yararlanması, Ana
yasayla verilmiş bir haktır. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının da görevi, sağ
lık hizmetlerimin, herkese ve heryerıe gö
türülmesidir. 

Anayasanın 2 nci maddesi, Türkiye 
Cumhuriyetinin, sosyal bir hukuk devleti 
olduğunu belirtiyor. Sosyal hukuk dev
letinde, sağlık hizmetleri, temdi kamu 
hizmetlieridir; alınıp, satılan bir meta de
ğildir ve hastalanan her vatandaşa, para
sı olup olmadığı sorulmadan, sağlık hiz
meti verilir. 

Çıkardığınız Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunuyla, yataklı tedavi edici sağlık 
hizmetlerini, işjlefcmie üniteleri haline getir
diniz. 54314 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 
1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu ve kısmen, 
2925 ve 2926 sayılı Kanunların kapsıamı 
(dışında kalan, hiçbir sosyal güvencesi ve 
öddeme gücü olmayan geniş halk kitleleri 
ne olacaktır? 

Hükümetin, ekonomideki şok tedavi
sinden, hastalar da nasibini aldı. Hasta-
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nelere, yüzde 150 ile yüzde 1 000 arasın
da zam yapıikk Ekonomi bildiğini iddia 
©den IBaşbakanın, tek başına idare ettiği 
ülke ekonomisi, yangın yerine döndü; bu 
yangında da, özellikle hiçbir sosyal gü
vencesi olmayan hastalar cayır cayır 
yandı. 

Hükümet, «Herkes, başının çaresine 
baksın» dermek istiyor. İSayın Başbakan, 
rahatlıkla, «Bizde insan sevgisi var, biz 
sosyali adaletçiyiz» diyor. Sosyal adalet
le, insan sevgisiyle bu uygulamanın ne ili
ği si var? Bu uygulama, düpedüz, «Ölien 
ölür, kalan kalır» demek değl imidir? 

Sosyal devCet, zayıfın, güçsüzün ya
nında olan devlettir. Parasıı olan yaşar, 
parası olmayan yaşamaz... Böyle sosyal1 

devilet ollımaz. İnsanın az kıymetlisi, çok 
kıymetlisi olamaz. Her insan, kendisini 
dünyaya getiren1 anne ve babanın gözbe
beğidir, canıdır, ciğeridir. 

Bugünkü sağlık sorunu, 4 milyon iş
sizin; mijllî geliri 200 doların altında olan 
10 milyon insanın; yine millî geliri, 400 
doların altında olan, ikinci 10 milyon in
sanın; «Bu milletin efendisi» denilen köy
lünün derdidir. Nüfusun yüzde 40'ını 
oluşturan bu kesimin, hiçbir sosyal gü
vencesi yoktur. Bu kesim, zamdan önce 
dahi, hastane masraflarımı ödeyemiyor-
du, çok cüzi bir kısmının masrafı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan 
temin ediliyordu; ama büyük bir kesim, 
çiftini, çubuğunu satarak, borç bularak, 
bulup buluşturarak veya borcunu taksi
de bağlayarak hastane masraflarını ödü
yordu. Artık, devlet hastaneleri bu kesim 
için şifa kapısı olmaktan çıkmış, bunla
rın tedavi olma şansı hemen hemen orta
dan kalkmıştır. 

Fakir ilmühaberi de artık çare değil
dir, kim «Çaredir» diyorsa gerçek dışı

dır. i(ıDYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Fakir ilmühaberi, sosyal hukuk dev
leti ilkesine saygılı olan siyasî partilerin 
iktidarları zamanında geçerli olan bir 
müesseseydi. (DYP sıralarından, alkışlar) 

Eğer devletin hastanelerinde tedavi 
ücretleri takside bağlanıyorsa, eğer ame
liyat masalarından kalkarak yarı çıplak 
kaçıltyorsa, eğer ölüler dahi, rehin tutu
luyorsa, bu söylediklerimizde bir gerçek 
payı var demektir. 

Hasta yatağı otel odasına benzetile-
mez... 

'BAŞKAN — Sayın Baran, 5 daki
kanız kalmıştır. 

OOĞAN BARAN (Devamla) — 
Efendim, müsaade buyurursanız... 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim, 
Önünüzdeki konuşma metninin 10 sayfa
dan fazla bir kısmı daha duruyor, onun 
hepsi 1 saatte ancak biter. 

DOĞAN BARAN '(Devamla) — Sağ
lık hizmetleri, otelcilik hizmetleriyle bir 
tutulamaz. Asgarî ücretin 49 bin lirayla 
ifade edildiği bir ülkede, 75 bin lira suM'i 
yatak ücretini, bir avuç türedi zenginin 
dışında kaç kişi ödeyebilir? 

Belediye hastanelerinde, hatta SSK'ya 
bağlı hastanelerdeki tedavi ücretleri bile 
devlet hastanelerindeki " ücretlerin altın
dadır. Demek oluyor ki, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı, belediye ve SSK 
hastaneleri kadar bile vatandaşın sağlık 
masraflarını sübvanse edemiyor. Oysa 
ki, Anayasa, devlet adına insanların sağlı
ğından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığını sorumlu tutmuştur. 

Serbest piyasa ekonomisi sosyal devlet 
olmaya mani değildir. Genel sağlık sigor
tasına geçişi sağlayacak olan sağlık kütü
ğüne daha tek bir kayıt dahi yapmadan 
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hastane ücretlerine, alelacele, astronomik: 
zamlar niçin yapıldı? 

Tedavi ücretlerine bir göz atalım. Kü
çük ameliyat, yani bir bademcik ameliyatı 
60 bin lira, bir fıtılk ameliyatlı 120 bin 
lira, bir safra kesesi ameliyatı 240 bin li
ra. Yatak ücreti, laboratuvar tetkikleri, 
pansuman ve tedavi ücretleri bu tarifenin 
dışındadır. 

Yatak .ücretlerinle bakıyoruz. Banyolu 
tek kişilik odalar 50 bin, banyosuz oda
lar 30 bin; iki kişilik odallar, yatak başı, 
15 bin, üç kişilik odallar 5 bin, ıdört ve 
dördün üzerinde kişinin kaldığı, genel 
hasta koğuşu dediğimiz odallar 2 hin li
ra, 

Poliklinik ücreti mesai saatinde 2 bin 
lira, mesai saati dışında 5 bin lira. Bu 
fiyatı koyan sorumlular, devlet hastane-
leriınde mesainin 24 saat aralıksız devanı 
ettiğinin, hastanelerde sağlık ve yardım
cı sağlık persoraelinıin üç vardiya halinde 
8'er saat çalıştıklarının farkında değiller 
mi, bunu bilmiyorlar mı? (DYP sıraliarın-
dan «Bravo» seslleri, alkışlar) Bilmiyorlar 
ki, mesai saati (dahilinde, mesai saati ha
ricinde diye iki ayrı tarife koymuşlar. 

Geneli koğuşta yatıllıırsa doğum ücret
siz, sezeryen ücretsiz; ama gece yarısı do
ğum (sancılarıyla kıvranarak geleni bir 
ana, (eğer genel basta koğuşunda yer yok
sa, mecburen üç yataklı odaya, geceliği 5 
bin lira olan yere yatıyor, tşte o zaman 
otomatik olarak, ücretsiz olan doğum 
60 bin lira, ücretsiz olan sezeryen 100 
bin lira oluyor. 

Yetkililer, «iBiz hastane ücretlerini tes
pit ederken sosyali adalet ilkellerini de göz 
önüne aldık» diyecekler; «Genel hasta 
koğuşunda yatan hasta (ameliyat olduğu 
zaman, ameliyat ve tedavi ücretlerinin tü
münü değil, üçte birimi alıyoruz» diyor
lar. Doğrudur. Doğrudur; ama hastane

lere bakıyoruz, genel hasta koğuşları tık
lım tıklım dolu, özel odalar bomboş. 
Korkarım, bu gidişle, yakın bir gelecekte, 
zarar ediyor gerekçesiyle devlet hastane
lerinin . kapılarına kilidi vurup, özel sek
töre (devredeceksiniz. 

Esnafı bile prim ödeyemez hale ge
tirdiniz. «Ben fakirim» diyenden para 
almazsanız bunun bütçeye ne yükü olur? 
Bu Bakanlığın - isminden de anlaşıla
cağı gibi - birinci görevi sağlık, ikinci 
görevi de sosyal yardımdır. Siz ise, «Pa
ran yoksa öl» demek istiyorsunuz. Oy
saki, devlet, bunu dememek için vardır. 
Eskilden, devlet fakirlerin babasıydı, şim
di zenginlerin anası oldu. 

îlaç fiyatlarının da füze hızıyla art
tığı ve halkımızın satın alma gücünü 
aştığı artık herkesçe bilinen bir gerçek
tir. Yakın bir zamanda, sosyal güven
lik kuruluşları ilaç parasını ödeyemez 
haile geleceklerdir. İlaçta KDV'nin yüz
de 5'ten yüzde 8'e çıkması, işin tuzu bi
beri olmuştur. Kendi ilacımızı kendimiz 
üreterek, ilaç sanayiini dışa bağımlı ol
maktan kurtarmalıyız. Eczaneler, sattı
ğını yerine koyamaz hale gelmişlerdir. 
Birçok eczaneler de veresiye batağına 
saplanmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, 1988 yılı öde
neği 565 milyar 90 milyon liradır,' Bu
nun yüzde 84,8'i personel giderleri ve 
diğör cari harcamaları, yüzde 16,7'lik 
bir bölümü yatırım harcamalarına, yüzde 
2,5'i de transfer harcamaları içindir. 1987 
yılında genel bütçeden ayrılan pay, yüz
de 2,53 iken, bu yıl yüzde 2,73 olmuştur. 
Bu yıl yeni yatırım yapılmayacak ve 
1987'de başlanan ve 1988'de hizmete açı
lacak olan hastane, sağlık ocağı ve sağ
lık evlerinin tamamlanması hedef alın
mıştı. Hükümetin, kendi insanına ver
diği değer, bu bütçe rakamlından da an-

— 408 — 



T. B. M. M, ' B : 57 

laşılmaktadır. Oysa ki, sağlık hizmetle-
ririin yerine getirilmesinde en önemli fak
tör finansmandır. Devlet ricaline bu yıl 
alınacak lüks makam arabaları için, büt
çesine milyarlar koyabilen bir zihniyet, 
ne hazindir ki, Sağlık Bakanlığı bütçe
sinde yüzde 2,73'e mahkûm olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
şimdi de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Hu
dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
bütçeleri üzerinde grubumuzun görüşle
rini açıklayacağım. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına bağh kat
ma bütçeli bir kuruluştur. 2828 sayılı Ya
sa ile kurulmuştur. Genel olarak görev
leri, korunmaya, bakıma ve yardıma 
muhtaç aile, sakat, yaşlı ve çocuklarımı
za maddî, manevî ve sosyal yoksunluk
ların giderilmesinde ihtiyaçların karşı
lanmasına yardımcı olunmasını ve hayat 
standartlarının iyileştirilmesini sağlamak
tır. 2828 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 
gereğince de kanunun yayımı tarihinden 
itibaren de... 

BAŞKAN — Sayın Baran, lütfen to
parlayınız efendim. Çünkü önünüzde üç 
sayfa daha olduğunu görüyorum. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Bir 
sayfa var efendim. 

BAŞKAN — Bu sayfalar, normal 
sayfaya nazaran dört sayfadır efendim. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Sa
yın Başkanım, üç dakika verirseniz 'biti
ririm. 

BAŞKAN — Mümkün değil efen
dim. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Lüt
fedin efendim... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) 
— Sağlık konusu bu Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — Efendim, mümkün de
ğil. Ben görüyorum buradan. Arkadaşı
mızın sayfaları, normal sayfaya göre 
dört katıdır. Orada dört sayfa var, eder 
16 sayfa. 16 sayfayı okumak ise 20 da
kikayı bulur. Bu itibarla, toparlanmasını 
rica ediyorum. 

ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Baş
kan, onlar, biraz zor okunuyor diye fo
tokopide büyütülmüş sayfalardır... 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Ha
len 56 ilde il sosyal hizmetler müdürlüğü 
kurulmuş olup, bu yıl sonuna kadar daha 
11 ilimizde taşra teşkilatının tamamlan
mış olması gerekmektedir. Ayrıca bu ku
ruluşun merkez teşkilatı birimlerinin gö
rev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin yö
netmelik de halen çıkarılmamıştır. Ay
rıca 1987 yılında inşaatı tamamlanarak, 
1988 yılında hizmete açılması beklenen 
toplam 4 386 kişi kapasiteli 7 yetiştir
me yurdu', 9 çocuk yuvası, 8 huzurevi, 
2 sakat ve felçliler rehabilitasyon mer
kez; ile İ kreş ve gündüz bakımevinin 
personel ihtiyacının karşılanabilmesi! için 
ek kadroların acilen sağlanması gerek
mektedir. 

Ayrıca, il sosyal hizmetler müdürlük
lerinin araç ve gereç yönünden de büyük 
sıkıntıları vardır. Verdiği hizmet, dünya 
standartlarının ancak yüzde 4'ünü karşı
lamaktadır. Kurumun, ülke genelinde 
hizmet standardının hiç değilse yüzde 
20ryt çıkarılabilmesi için, bu yılkî büt
çenin, geçen yılla oranla en az beş kat ol
ması gerektir. 

Yetiştirme yurtlarında, zaman zaman 
yaşanan yüz kızartıcı olaylar, huzurevle-
rindeki yürekler acısı manzaraların ön
lenmesinde ciddî tedb'Mer alınmalı, bu
rada çalışan personelin insanî ve ruhsal 
yapısı, tahsil durumu hassasiyetle araş-
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tırilmalı, denetim ve eğitimlerine önem 
verilmelidir. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü, Lozan Antlaşması hükümlerine 
göre kurulmuş, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına bağlı, gelirleriyle kendi ihti
yaçlarını karşılayan katma bütçeli bir 
kuruluştur. Az miktarda da olsa, yurda 
döviz sağlamakta katkısı da vardır. Ay
rıca, sınır kapıllarında yabancılara hiz
met vermiş olmaları nedeniyle ilik etapta 
yurdumuz hakkında müspet veya menfî 
propagandaya yol açabilecek özelliği de 
vardır. 

Turistik bölgelerimıizde bulunan sa
hil sağhk merkezilerinde, hizmetin dış 
turizm açısından tatmin edici olduğu söy
lenemez. Ayrıca, bu merkezlerde turist
lere verilen sağlık hizmetleri de yeterlil 
değildir. Turizm sezonunda gezici ve ge

çici sağlık ekiplerine ihtiyaç vardır. Araç, 
gereç ve bina ihtiyaçlarının da en kısa 
zamanda giderilmesü yegâne arzumuzdur. 

1988 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bütçesiinin milletimize, mem
leketimize, Devletimize ve Bakanlığa ha
yırlı, uğurlu olmasını dilerken bu büt
çenin kabulünde olumsuz oy kullanaca
ğımızı arz eder, hepinizi tekrar saygıyla 
selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sa
yın Baran. 

Efendim, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bütçesinin ara vermeden ne-
ticeleninceye kadar devamını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.22 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Acıtana Saati: 19.35 

BAŞKAN: Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KATIP ÜYELER: Nurhan Tekinel (Kastamonu), Cemal Özbilen (KırklareB) 

BAŞKAN — 57 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

IV, — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devanı) 

1. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Ge
nel ve Katma Bütçeli İdareler ve Ku
ruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/393, 1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 
1/338) (S. Sayıları: 22, 23, 44, 45) (De
vam) 

B) SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi, 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü. 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi, 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü 

1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü 1988 
Malî Yılı Bütçesi, 

2. —• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü 1986 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Görüşmelere Uçaklığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet, yerlerini al
mışlardır. 

Söz sırası, lehinde, Sayın Ersin Ko-
çak'ta; buyurun. 

ERSİN KOÇAK (Adana) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
il 988 malî yılı bütçe tasarısı üzerindeki 
kişisel görüşlerimi açıklamak üzere söz 
almış bulunuyorum; bu vesileyle hepini
zi saygılarımla selamlarım. 

Türkiyemiz, birçok alanda olduğu gi
bi, uyguladığı sağlık politikasıyla da, 
1983'ten bu yana oldukça müspet ge
lişmeler kaydetmiş ve bu tempo ve sis
temli çalışmalarının devamıyla, sağlık 
konusunda da arzulanan hedeflere varı
labileceğini kanıtlamıştır. 

Bakanlığımız 1920 yılında çıkartılan 
kanunla kurulmuş olup, yine 1939'da çı
kartılan kanunla teşkilatlanmıştır. 1983'e 
kadarki sürede geçirdiği aşamalardan 
sonra, 1983 ve 1984'te çıkartılan kanun 
hükmünde kararnamelerle Türkiye'nin 
şartlarına en uygun şekilde düzenlenmiş
tir. 

Görevlerini yerine getirirken, merkez 
birimleri ve bağlı kuruluşları vasıtasıyla; 
Anayasamızın öngördüğü, fertlerin ve 
toplumun beden ve ruh sağlığını düzen
lemek, ülkenin sağlık şartlarını düzelt
mek, toplum sağlığına zarar verecek un-
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surlarla mücadele etmek gibi, gerek ko
ruyucu, gerekse tedavi edici sağlık hiz
metlerini birlikte yürütmek çabasında
dır. 

Bu arada bir noktaya temas etmek 
istiyorum. Son zamanlarda, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının hizmet ala
nı sadece hastanelermiş gibi, mütemadi
yen bu konunun vurgulanmaya çalışıl
dığı gözlenmektedir. Sayın muhalefet 
milletvekillerinin de Plan ve Bütçe Ko
misyonunda bu konuyu işledikleri dikkati 
çekmiştir. Sayın bakanın hastanelerle il
gili konuda yapmış olduğu muhtelif açık
lamalar nedeniyle ve ben de bu açıkla
maları yeterli bulduğumdan dolayı bu 
konuyu geçiyorum. 

Değinmek istediğim sadece bir nokta. 
var. İki gün evvel bana bir hasta sahibi 
geldi; Adana Numune Hastanesinde böb
rek yetmezliğinden dolayı dializ makine
sine bağlanan hastasından bahsetti. Çu
kurova Üniversitesi Hastanesinden al
mış olduğu, «Yurt dışında kadavradan 
böbrek nakli uygundur» doğrultusundaki 
raporun Ankara Numune Hastanesinden 
teyidi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının da tasdikiyle, böbrek nakliyle 
ilgili rapor gerçekleşmiş oldu. Burada, 
bakanlığın mümtaz temsilcilerine şükran
larımı ve selamlarımı arz ederim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Ayrıca, sağlık hiz
metlerini bu noktada maksatlı eleştiren
lere de en güzel cevap olarak nitele
rim. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde fazla 
durulmayan koruyucu sağlık hizmetlerine 
de temas etmekte fayda görüyorum. 

Bunlardan bir tanesi, Osmanlılar dö
neminde kurulmuş olan Karantina Mü
essesesi Müdürlüğü ve şimdiki adıyla da 
Hudutlar ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğüdür. Katma bütçeli bu müdürlük, 

başka ülkelerde ortaya çıkan salgın has
talıkların yurdumuza yayılmasını önle
mek, yurt içindeki hastalıkların da dışa
rıya çıkmasını engellemek çabasında olan 
bir kuruluşumuzdur. 1987'de toplam büt
çesi 3 milyar 927 milyon lira iken, 1988' 
de yüzde 18 artışla 4 milyar 634 milyon 
liraya yükseltilmiştir. 1987'de kara ve ha
vayoluyla hacca gidip dönen 82 843 din 
kardeşimizi sağlık taramasından geçirmiş 
ve ayrıca boğazlardan geçen toplam 
38 217 gemiye sağlık denetimi yapmıştır. 

Koruyucu sağlık hizmetleri açısın
dan diğer bir konu da, bebek ve çocuk 
ölümleri konusudur. Burada daha önce 
konuşan muhalefete mensup sayın mil
letvekilleri miz, bütün bu konularda ka
ra tablo çizdiler; sanki bütün bu tablolar 
son dört sene içerisinde Türkiye'de te
celli etmiş gibi bir intiba vermeye çalış
tılar. Türkiye'de aydınlık bir tabloyu biz 
de çizmeye çalışmıyoruz, gerçekleri dile 
getiriyoruz, çarelerini müşterek arayalım 
diyoruz. 

Halen Türkiye'de bebek ölüm oranı 
binde 95'tir, doğrudur; fakat Bakanlığı
mız ilk etapta 1990 yılında bu oranın 
binde 50'ye düşürülmesini hedeflemiş 
olup, esas hedefi ise, Dünya Sağlık Teş
kilatının belirlediği binde 20'nin altına in
dirilebilmesi çabasındadır. Bu konuda da 
oldukça başarılı çalışmalara şahit olmak
tan da mutluluk duyuyoruz. Şöyle ki : 
1988 yılı içinde doğan bebeklerin yüzde 
80'inin muhtelif hastalıklara bağışıklık 
kazandırılması planlanmış, hatta 1990 yı
lına kadar çocuk felci hastalığının tama
men ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. 

Yine diğer bir konu, gıda kontrol, 
beslenme ve laboratuvar faaliyetleridir. 
Toplumumuzun genel sağlık seviyesini 
yükseltmekle, bu nedenle dengeli ve ye
terli şekilde sağlık şartlarına uygun gıda-
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lar almasını temin etmek için Refik Say
dam Hıfzıssıhha Merkezi, 9 bölge hıf
zıssıhha enstitüsü, 59 il halk sağlığı ve 
12 ilçe halk sağlığı laboratuvarları faal 
durumda çalışmaktadır. Bu müspet ça
lışmalar sonucudur ki, 1985 yılında gı
da maddelerinin sağlığa uygunluk oranı 
yüzde 69,8 iken, bu oran 1987 yılında 
yüzde 83,8'e yükselmiş ve 2000 yılında 
bu oranın yüzde 95'in üzerine çıkarıl
ması planlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, sağlık hizmetle
rinden arzu edilen sonuçların alınabilme
si için, sadece hastane, sağlık ocağı, dis
panser, sağlık personeli ve tıbbî malzeme 
ve cihazı yetmez. Şayet köyde ve kırsal 
kesimde oturan vatandaşlarımızı yıllarca 
içme suyundan mahrum bırakıp onu at 
sırtında, eşek sırtında kabakla, plastik 
bidonla ırmaktan ve dereden su içirme
ye mahkûm edersen veyahut da yağan 
yağmur suyunun içine toplandığı, topla
nırken de hayvan dışkılarının, muhtelif 
pisliklerin içinden süzülerek içine toplan
dığı sarnıçlardan su içmeye mahkûm eder
sen, istediğin kadar hastane yap, istedi
ğin kadar sağlık personeli yolla, istedi
ğin kadar da tıbbî cihaz ve malzeme yığ, 
alacağınız sonuç sıfırdır. Yani, demek is
tiyorum ki... 

BAKI DURMAZ (Afyon) — Kara 
tabloyu siz çizdiniz şimdi, sayın millet
vekili. 

VEFA TANIR (Konya) — Siz ay
dan geldiniz, o devirde yoktunuz. 

BAŞKAN — Sayın Tanır... 
ERSİN KOÇAK (Devamla) — Di

ğer bakanlıklarımız bu konuda büyük ça
lışma içerisinde beyefendi. 

Demek istiyoruz ki, sağlık hizmetleri 
de altyapı ile direkt orantılıdır. 

Çukurova'da sıtmanın zaman manian 
olağanüstü yükselmesinin sebepleri de bu
na bağlıdır. 

Muhtelif siyasî iktidarlar dönemlerin
de, muhtelif belediyeler tarım ve sanayi 
potansiyelinin getirdiği yüzde 6'lık nüfus 
artışına maruz kalan Adana'da, şehirci
lik anlayışından uzak, siyasî nüfuz te
minine yönelik, altyapısı olmayan kosko
ca bir köyün oluşmasına seyirci kalmış
lardır. Sonuçta kanalizasyonu olmayan, 
yağmur sularının akacak yeri bulunma
dığından, şehrin içinde ve dışında göl
cükler oluşan bu büyük köy, sıtmanın 
kol gezdiği belde olmuştur. ANAP ik
tidarının belediyelere tanıdığı imkânlar 
ve bakanlığın almış olduğu tedbirler so
nucu bu sıkıntının kısmen de üstüne çıkıl
maya çalışılmış ve sıtmalı sayısında ol
dukça başarılı olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, toparla
yınız efendim. 10 dakikanız doldu, to
parlayın. 

ERSİN KOÇAK (Devamla) — Dol
du mu efendim? 

BAŞKAN — Evet. 
ERSİN KOÇAK (Devamla) — Daha 

esas konuşacaklarımız çok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Maalesef, efendim... 
ERSİN KOÇAK (Devamla) — Peki, 

birkaç noktayı geçeyim efendim olmaz
sa, vurgulamak istediğim birkaç nokta 
daha var. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Dinleriz, 
dinleriz. 

BAŞKAN — Siz dinlersiniz; ama 
Başkanlığın süreyi uzatma takati yok 
efendim. 

ERSİN KOÇAK (Devamla) — Efen
dim, hakikaten çok önemli konulara te
mas edecektim. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın 
Koçak. 

ERSİN KOÇAK (Devamla) — Mü
saade ederseniz 5 dakika daha konuşa
yım. 
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BAŞKAN — Mümkün değil efen
dim, o toleransı gösterdik efendim. 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — 
Birkaç dakika müsaade ederiz. 

BAŞKAN — Toleransı içerisindedir 
efendim. 

ERSİN KOÇAK (Devamla) — Peki 
efendim. 

Yardımcı personel açısından da sı
kıntılarımız vardır. Dünya standartları
na göre 6 - 7 hemşire düşerken, bizde 4 
doktora bir hemşire düşmek şeklinde
dir bu oran. 

Bu arada, Sayın Bakanıma bir konu
da teşekkür etmek istiyorum. Malumu
nuz, hepimiz muhtelif kesimlerden, va
tandaşlardan gelen, özellikle ebe ve hem
şire konusunda tayin talepleriyle karşı 
karşıya kalıyoruz. Bu yükü biz de za
man zaman sayın bakanlığa intikal ettir
dik ve en son kendilerine dedim ki; Sa
yın Bakanım buna köklü bir çözüm bu
lamaz mıyız? Ebe ve hemşireler müm
kün olduğu kadar herkes kendi bölge
sinde, kendi ilinde görev yapsa teklifin
de bulundum. Sayın Bakanımız da ha
kikaten bu konuya müspet bir yaklaşım
da bulundu, bilgisayar sistemine geçtiği
miz takdirde, bunu mümkün olduğunca 
sağlamaya çalışacağız dediler, bu yüz
den teşekkür ediyorum. 

Tabiî, bu arada doğu ve güneydoğu 
illerinin temsilcisi sayın milletvekilleri de 
yanlış anlamasınlar, orada bir görev 
eksikliği oluşur endişesine girmesinler, 
bir önerimiz daha olacak; bundan son
raki meslekî okullara, bu bölgelere açı
lacak fazla sayıdaki kontenjanla, onlar 
da kendi bölgelerinde kendi temsilcileri
ni yetiştirebilecekler ümidindeyiz. 

AHMET ERSİN (izmir) — Sayın 
Başkan, arkadaşın konuşması bitti galiba? 

BAŞKAN — Biraz evvel uzamasını 
istiyordunuz. 

ERSİN KOÇAK (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

Sağlık Bakanlığımız zor şartlar içe
risinde yardımcı sağlık personeli sıkıntı
sı çekerken, üniversitelerimizin kurduk
ları 1 OOO'er yataklı büyük hastaneleri
ne bakanlıktan ebe ve hemşire gibi yar
dımcı sağlık personeli talepleri vardır. 
Tedavi edici sağlık hizmetleri açısından 
gelişmelerimize yardımcı olacağı düşünce
siyle, üniversite hastanelerinin yardımcı 
sağlık personeli eğitim sistemlerini oluş
turmalarını ve kendi personellerini ken
dilerinin yetiştirmelerinde büyük fayda 
mülahaza ediyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Koçak. 

Buyursunlar Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (istan
bul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; müsaade ederseniz, ön
ce, sağlık konusunda Bakanlığımız ne
dir, ne yapmaktadır, ne yapabilecektir 
size büyük rakamlarla anlatmaya çalı
şayım. Genelde hep ağaçtan bahsedildi, 
ben biraz oırmandan bahsedeyim : 

Değerli arkadaşlarım, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı ülkedeki sağlık 
hizmetlerinin yaklaşık yüzde 80'ini yürü
ten, götüren bir bakanlıktır. Bu hizmetin 
tedavi denilen, hastanelere yönelik kıs
mının yüzde 65 - 70'e yakın kısmını ba
kanlık vermektedir. Toplam 800'e yakla
şan hastanelerin 508'i Bakanlığın hasta
neleridir, devlet hastaneleridir. Diğerleri, 
80 kadar SSK Hastanesi, 24 kadar üni
versite hastanesi, KİT'lerin, kamu kuru
luşlarının, belediyelerin 44 - 45 hastane
si, bir miktar askerî hastane, özel hasta
neler, yabancı hastaneler, birkaç tane de 
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azınlık hastanesi diye vasıflandırılan has
taneler. 

Hastane hizmetlerinin - görüldüğü gi
bi - büyük bir çoğunluğu bu bakanlık 
üzerindedir, Türkiye'de toplam 111 bine 
yaklaşan yatak kapasitesinin de 65 500'ü 
yine bu Bakanlıktadır. 

Sağlık Bakanlığı, hastaneler dışında 
mevcut tek müessesedir. Hastane dışın
daki hizmetleri, özellikle kırsal kesimde
ki hizmetleri yalnız ve yalnız Sağlık Ba
kanlığı götürür, bunun dışındaki kuru
luşa pek rastlanmaz. Bunlar nelerdir; 10 
bini aşan sağlık evi, 3 bini aşan sağlık 
ocaçı gibi. Bunun yanında Bakanlığın ve
rem savaş dispanserleri 250 adet, ana -
çocuk sağlığı merkezleri (200 adet), hu
zurevleri, çocuk yuvaları, yetiştirme yurt
lan ve buna benzer çoğu kuruluşlar var
dır. 

Sağlık içerisinde Bakanlığın başka gö
revleri de vardır; 81 'e yakın halk sağlığı 
Jaboratuvarı bulunmaktadır. Bakanlık 
bununla da yetinmez; 80 tane okulunda 
20 000 tane öğrenci yetiştirir. Başka bir 
deyişle, Cumhuriyetin ilk gününden bu 
yana bu Bakanlığa çok sayıda görev ve
rilmiş; ancaik imkânlar hiçbir zaman aynı 
ölçüde olmamıştır. Onun için, yalnız ağa
cı görüp onu taşlamak değil, ormandaki 
eksikliği de görmek lazımdır. 

Bakarihk, bütün bu imkânlara rağ
men, kurulduğu günden bu yana, ger
çekten imkânlarının üstünde hizmet ver
miştir. Bugün 140 000ye yaklaşan bakan
lık personeli ile (ki, bunun 16 000'i he
kim, 1 500'ü diş hekimi, 1 100'ü eczacı, 
26 000'i hemşire, 21 000'i ebe, 8 OOO'e 
yaklaşan sağlık memuru ve diğer idarî 
teknik personel ile birlikte 140 000 per
sonel) yetişmekte olan 20 000 öğrenci bu 
hizmeti fedakârane bir şekilde yıllardır 
götürmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, bakanlığın ver
diği hizmetlerin rakamsal ifadesine ge
lince : - Biraz Önoe imkânların rakamla
rını vermiştim - temel sağlık olarak adlan
dırılan hizmetlerde, yani hastane dışı hiz
metlerde, - sağlık ocakları ve benzerle
rinde - geçen yıl 17 milyona yakın po
liklinik muayenesi yapılmış, 6 milyonu 
aşan laboratuvar tetkiki, 7 milyon bebek 
ve anne izlemesi, 7 milyon çocuk Me
mesi, 5 milyonu aşan aşı uygulaması, 2 
milyonun üstünde verem taraması için 
çekilen film, 2 milyonun üstünde diğer 
çeşitli aşılar, 3 milyona yakın vatandaş
tan sıtma testi için alınan kan vesaire 
vesaire... Tümü ücretsiz yaklaşık 50 mil
yon işlem olmuş. 

Değerli arkadaşlarım, bu sistemi biz 
getirmedik. Bu sistem Cumhuriyetin ilk 
gününden beri vardır. Dolayısıyla, sırf 
iktidarı yıpratayım diyerekten, Cumhu
riyetle eşdeğer olan bütün bu hizmetleri 
inkâr etmek - ormanı inkâr etmek - üç 
beş tane yakıştırma olayı buraya getirip 
misal olarak verip, bunu tenkitlere esas 
teşkil etmek, bence yakışıklı bir davranış 
değildir. 

Tedavi hizmetlerine gelince : Tedavi 
hizmetleri, hastanelerde olan hizmetler
dir. Burada geçen yıl 23 milyon polikli
nik hizmet verilmiş, 2 milyona yakın va
tandaşımız hasta olarak yatmış, 400 binin 
üstünde doğum olmuş, 500 bine yakın 
ameliyat yapılmış, 10 milyonun üstünde 
ameliyat tetkiki gerçekleştirilmiş vesaire 
vesaire... 

Buradaki hizmetlerin de yaklaşık yüz
de 50'si ücretsiz yapılmış değerli arka
daşlarım. Bu o kadar açık ve seçik ki, 
konunun üstüne eğilmek istenip de bu
lamamak kabil değil. Şu kadarını söyle
yeyim : 508 tane hastanemizin yarısın-
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da döner sermaye yok. Yani, para alın
mak istense alınamaz; bilmem anlatabili
yor muyum?.. Parayı alabilmesi için bir 
hastanenin, her şeyden önce orada döner 
sermaye olması lazım. 

Su hususu yine ifade ediyorum : Bun
lar, yalnız Anavatan iktidarıyla milletimi
ze sağlanan hizmetler değildir, yılların 
getirdiği hizmetlerin bir devamıdır. Biz 
bunları daha da iyileştirmek için uğ
raştık hep. Bu yönde de bilgiler verme
ye devam edeceğim sizlere. 

Değerli arkadaşlarım, ücret konu
sunda çok polemik yapıldığı için bazı 
bilgiler vermek durumundayım. Ülke
mizde acil servis de bir yerde ücretsiz
dir; Hızır Servisle başlar. 077'ye telefon 
edersiniz - büyük şehirlerde şu anda 11 
tane merkez var - doktorlu, hemşireli 
ambulans gelir; ne doktor parası, ne hem
şire parası, ne de taşıma parası, herhangi 
bir şey alınmaz. Ancak, son zamanlarda 
gereksiz yere buraya telefon etmeleri, hat
ta bir yerde «Gece vakti yalnız başımıza 
bir yere gidemedik, çağıralım, onunla 
gidelim» şeklindeki anlayışı önlemek için 
bazı yerlerde sadece benzin parası alın
maya başlandı. 

65 500 yatağımızın yalnız 50 tanesi 
süit odadır; hani şu muhalefet genel' baş
kanlarının da herhalde kendilerine ye
terli bilgi verilmediği için, dillerinden dü
şünmedikleri meşhur 70 bin liralık oda
ların sayısı tam 50 tanedir değerli arka
daşlarım. 

Dedik ki, düne kadar 3 - 5 bin lira
ya verilen ve tümü üç büyük şehirde olan 
bu süit odalar, parası olana verilsin ki, 
ondan alınan gelirlerle vatandaşa daha 
iyi hizmet götürülsün. 

Lüks oda tabir ettiğimiz iki tip oda 
vardır ve biri bu süit odalardır. Bunla
rın bir salonu, yanında bir yatak odası, 
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müstakil banyosu, telefonu, televizyonu 
var. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Buz
dolabı... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Tabiî buzdolabı ve diğer eşya
ları! var ve bu odalar 5 bin liraya verili
yormuş, yani milletten toplanan vergiler
le yapılan hastanelerdeki 30, 40, 50 met-
retkaıreye yaklaşan bu alan, çok az sayı
daki insana - ağaçlan onun için misal 
verdim - veriliyormuş değerli arkadaşla
rım. 65 bin yatağımız içinde 50 tane ya
tak mesele oluyor ve bunu sosyal adalet 
diye çıkarıyorlar. 

Geriye kalan lüks odaların 800 tane
si, tek yataklı, müştak! banyo ve tuva
letli, telefonlu, televizyonlü olarak dö
şenmiş ve 50 bin liralık odalardır. 

Değerli arkadaşlarım, biz, yola çıkar
ken boşuna, «Akılcı sosyali adaletçiyiz» 
demedik, uygulamalarımızla bunu ispat 
etmek için dedik. 800 adet tek yataklı 
oda ile 50 adet süit odadan bu sene 10 
milyara yakın gelir bekliyoruz. Bu geli
rin tümü, tamamı, o hastanede ücret 
ödeme durumunda olamayacak, ödeme 
güçlüğünde bulunabilecek vatandaşlara 
hizmetin daha iyi verilmesiine harcana
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, çünkü devlet 
hastanelerinde alınan paralar kâr diye 
dağıtılmaz, Maliyeye iade edilmez ve 
prim diye de orada çalışanlara verilmez. 
BelM bazı kişiler, tıp fakülteleri! hasta
nelerindeki döner sermayelerden çalışan
lara para dağıtılması uygulamasıyla bu
nu karıştırmış olabilirler; ama bizde bu 
olay yoktur. Dolayısıylla, Kimseyi zorla
madan 65 500 yatağımızın birkaç yüz 
tanesinden aldığımız paraları, o binler-
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ce yatağı kullananlara transfer ediyoruz; 
bunu araştırmadan gerek buralarda, ge
rekse kamuoyunda, gerekse hastane önün
de toplantı veya gösteri yapıp mitingler
de bunları söylüyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, partilerin genel 
başkanlarına hazırlanan raporların ciddî 
olması gerekir; yoksa gayri ciddî durum
lara düşerler. 

Vatandaşlara 2 bin liraya sunduğu
muz yatak adedi tam 55 bin adettir, 
65 500 yatağımızın 55 500'ü ödeme du
rumunda olunduğu takdirde 2 bin lira
lık yataktır; fakir ilmühaberi getirildi
ğinde veya Sosyal Yardımlaşma Fonu 
aracılığıyla gelindiğinde bu para alın
maz. Hatta vatandaşımızın işini daha ko
laylaştırmak için Sayın Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile imzaladığımız bir proto-
kolla vatandaşlarımızın Sosyal Yardım
laşma Fonu aracılığıyla hastanelere baş
vurmalarını çok daha basit bir hale ge
tiriyoruz, formaliteleri azaltıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, şunu açık açık 
(ifade edeyim : Hastaneye 'geldiğinde fa-" 
kirliğini belgelemeyecek, ödeme durumu
nun ne olduğunu 'belirtmeyecek kişiler ya 
parayı öder ya senedi imzalar. Birincisi, 
'biz, devletin vergisiyle yaptığımız hizme
tin karşılığım isüeriz; ikincisi, hekimlerin 
töhmet altında kalmalarını istemeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, hakin anlata
yım, gerek hasında, gerek kamuoyunda 
(bu (beyanatlarla vatandaşın nasıl yanıltıl
dığım ifade edeyim : Vatandaşın biri has
taneye gidiyor. İlk yatarken, başhekime 
gidip, ödeme güçlüğü liçinde olduğunu 
'belirtmiyor, fa'kirlik ilmühaberi vermiyor, 
fakir fukara fonundan geldiğini tevsik 
etmiyor, sadece gidiyor yatıyor. Belirli 
'bir süre sonra hastanenin buna harcadı
ğı para, yani hastanenin fatura ile aldığı 
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malzemeler 1 milyon İrayı buluyor. On
dan sonra bu, «Efendim, benim param 
yok, ödeyemeyeceğim» diyor ve buna se
net imzalatılıyor. Vay efendim, nasıl se
net imzalatılır?... 

Peki arkadaşlar, ben size soruyorum : 
Ertesi gün biri savcılığa gidip, «Savcı 
'bey, eğer daha önceden doktora gidip, 
ona muayenehanesinde para verirsen, has
tanede 1 milyon lira harcasalar bile sen
den para almıyorlar» şeklindeki bir itha
mı nasıl karşılarız? Eğer, her hastaneye 
giden, en ufak bir belge sunmadan ora
dan ücretsiz hizmet alma durumuna ge
lecek ise, biz oradaki personeli töhmetten 
nasıl kurtarırız? Bilmem anlatabiliyor 
muyum? (ANAP sıralarından alkışlar.) 

'Bunlar düşünülmüyor. Biz, Türkiye 
Cumhuriyeti toprakları içindeki vatan
daşlarımızın hiç birini, ödeme güçlüğü ol
madığı için tedaviden uzak tutmuyoruz. 
Ama, devletin kurduğu nizamlar vardır, 
Meclisin çıkardığı kanunlar vardır. Ka
nunlar, değişmediği sürece, uygulanmak 
içindir. Keyfî olarak onu uygulayıp uy
gulamamak bize düşmez. Sağlık Bakan
lığı çalıştırdığı personelin namusunu, şe
refini de korumak zorundadır. Ucuz İt
hamlardan korumak zorundadır. Bunları 
da düşünmek gerekir. Yoksa, oradaki baş
hekim, oradaki hastane müdürü, oradaki 
nöbetçi hekim keyfinden dolayı bunları 
yapmıyor, ilk başta, elinde en ufak bir ev-, 
rakı mümbite ydk; ondan sonra, hastane
nin faturalı olarak yaptığı masrafları öde
meden, «Ben gidiyorum» demek olmaz. 
Ödeme güçlüğü içinde olduğunu belirten 
hiçbir belge olmadan, «Ben bunu ödeye-
mem» diyerek çıkıp gitmeye çalışmak doğ
ru değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bunları neden 
söylüyorum? Ülkemizde maalesef klişe 
bilgilere çok önem verilmektedir. Araş-
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tırma geliştirme alışkanlığı olmadığı için, 
fazla okuma da zaman aldığı için; kulak
tan dolma 'bilgilerle, hemen beyanatlara 
geçilmektedir, 

!Ben sizlilere 'bununla ilgili birkaç so
mut 'bilgi vereyim. Plan ve Bütçe Komis
yonunda bunun böyle olmadığı hemen 
hemen herkes tarafından ka'bul edildiği 
'halde, 'bugün »burada bütün hatipler kalktı1 

Har, olmayla armudu kıyasladılar, «'Fran
sa'da 'bütçe içindeki sağlık harcamaları 
payı yüzde 20, bizde yüzde 2,7» dediler 
ve örnek olarak Avusturya'yı da, şurayı 
da burayı da verdiler., 

Değerli arkadaşlarıım, bu kıyaslama -
eğer cehalete dayanmıyorsa - kötü niyet
lidir. Bakın, 'bunu açık söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarıım, Türk Devleti
nin, Türkiye Cumhuriyetinin sağlığa ayır
dığı para, 'belki, 'bütçenin yüzde 10runu 
geçmektedir; 'ama, bunun nasıl hesaplan
ması gerektiğini 'bildiğiniz takdirde ve 
eğer ya'bancı kaynakları da araştırıp, ta
nımını yapıp; referansın ne olduğunu -
listatistikî açıdan - tespit etmeyi biliyor 
İseniz bunu görebilirsiniz. Bakınız, Fran
sa'yı, Yugoslavya'yı, İsveç'i vesaireyi al
dığınız zaman, orada sağlık bütçesi tek 
havuz sökünde mütalaa edilir. Bizde böy
le mütalaa edilmemiş. Bizde, iktidarı dev-
raldığıımızda, böyleydi. Belki suçumuz, 
ça'buk bir şekilde bu yanlışlığı düzeltme
mek olur. Ama, kurulduğundan beri Tür
kiye'de bu 'böyle geliyor., 

Sağlık bütçesi nedir? Sağlık Bakanlı
ğının 'bütçesi Ibir, Emıdkli Sandığının payı 
iki, Üniversite hastanelerine Ödenen pay 
üç, askerî hastanelere ayrılan pay dört, 
KİT kuruluşları hastanelerinin payı, be
lediye hastanelerinin payı ve her bakan
lığın, her kamu kuruluşunun kendi büt
çesinde olan tedavi giderlerine ayrılan pay 
!bu 'bütçenin içinde. Bu kalemleri incele-
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mefk yeter SSK. ödemeleri, başlanan Bağ-
Kur payları hastanelerin döner sermaye-
feri; say say devam eder. İşte Fransa ile, 
Almanya ile, Yugoslavya ile kıyaslaya-
caksak, bunların tümünün toplanıp kıyas
lanması gerekir. Aksii takdirde, gereksiz 
yere, kendimizi neden kalkıp Hotanto ül
kesinden daha ufakmış, daha acizmıiş gi
bi gösterelim? (ANAP sıralarından alkış
lar.) 

Şimdi, şunu söyleyeyim : Bütün bun
ları yaparsınız, diyelim, ortaya yüzde 7 
veya yüzde 9 çıkar. O zaman, «Bizde hâ
lâ yüzde 7» dersiniz. «Oysa ki, varmak 
[istediğimiz AET ülkelerinde bu oran yüz
de 20; açığımız yüzde 10-13» derseniz, 
kabulümüzdür; ama, bu kadar da insaf
sızlık olmasın lütfen. Rakamlar, ortaya 
hakiki ve gerçek olarak çıksın. 

Değerli arkadaşlarım', bir arkadaşımız 
burada -eski hekim olduğu için ve bir de 
özel hastane işlettiği için, bütün bu bil
gileri ayrıntılı bir şekilde 'biliyor- «Tür
kiye'de I 300 nüfusa bir hekim düşü
yor, yetmez bu Baftı ülkelerinde bu ra
kam 300-400 nüfusa bir kişidir» dedi. Fa
kat, yine klişe bir bilgi duyuyorsunuz ço
ğu zaman ve basından da okuyorsunuz 
bazen, deniyor ki, «Türkiye'de hekim enf
lasyonu var.» Bir taraftan, ortalama 1.300 
kişiye bir hekim yetersiz oluyor; diğer ta
raftan da, hekim enflasyonu oluyor. Te
nakuzlar, klişe bilgiden dolayı ortada çok, 

Değerli arkadaşlarım:, ülkemizin bu
günkü nüfusu 53 milyon veya 54 milyon. 
1 000 kişiye bir hekim, dersek, 54 bin 
hekim gerekir, Şu anda Türkiye'de, yurt 
dışında okuyup gelmiş olanlarla, yurt 
içinde diploma almış olanların sayısı, ya
ni hekimlik yapanüann değil, tıp fakülte
si 'diploması almış olanların sayısı 40 bin 
değilki, Tıp fakültesi diploması almış 
olanların hepsi de hekimlik yapmıyor. Şu 
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anda fiilen hekimlik yapanların sayısı 
34 veya 35 binlerde diyebiliriz. Bize bu
gün 53-54 bin hekim lazımdır. 

Ülkenin bir gerçeği daha var; üniver
siteler, büyük hastaneler üç büyük şehir
de toplandığı için, yapmamız gereken is
tatistik! ortalama da, o üç büyük şehir
de mecburen temerküz edecek, yoğunla
şacak hekim sayısında almamak lazım. 
Diğer 64 ili ayrı bir şekilde hesap etmek 
lazım. Böyle düşündüğümüzde de, bakı
yoruz ki bize 60-65 bin hekim lazım; 
ama, bu denilmiyor, «Hekim enflasyonu 
vaır» deniliyor. Hekim enflasyonunun var 
olduğunu da ispat etmek için hemen dam
ga basılıyor : «Tıp 'fakültesinin eğitimi 
yetersiz; çünkü, çok sayıda öğrenci yetiş
tirmek için iyi eğitim yapılmıyoD> diye. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Doğ
ru değil mi? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, bunun 
doğru olup olmadığım bir arkadaşım so
ruyor; 'ama, araştırmaya dayanmayan bu 
değer yargılarına, peşin hükümlere nasıl 
inanabiliriz? Bakanlığa geldiğimden beri 
sağa sola soruyorum, «Bu konuda bir 
araştırma var mı?» diye. «Türkiye'de 
herhangi bir özel ya da resmî bir mües
sesenin; bu ithamda bulunanların, şu an
da Türkiye'deki tıp eğitiminde yetersizlik
ler olduğu konusunda bir araştırması var
sa getirsin» diyorum; ama, yok!.,. 

ÖNER MfSKlî (Hatay) — Değerlen
dirmeler var., 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Değerlendirmeler var, müsaa
de edin, dinleyeceksiniz; ben, hem nalı
na, hem mıhına konuşurum. 

Değerîemdirmeler var; «Şu şu fakülte
lerde ana bilim dalında bile öğretmen 

yok» deniyor. Hatta, «Neredeyse, bırakın 
bir asistanı, tecrübeli bir hemşireyi ora
da okutman olarak okutmayı kabul ede
ceğiz» diyorlar. Olabilir... Fakat, bunla
rın hiçbiri araştırmaya dayandırılmamış. 
Yani, bu konuya ilgi duyduğunu ifade 
eden kişiler, ne parti bazında, ne bir der
nek bazında, ne meslekî bir birlik ba
zında, ne de üniversite bazında oturup 
bir araştırma yapmamışlar. Ben, bunu 
ifade etmek istiyorum. Klişe bilgi diye-
rekten... 

AHMET ERSİN (tzntir) — Siz ya
pın Sayın Bakan, 

SAÖLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Ben bu araştırmayı başlattım; 
o ayrı bir şey. Bana şimdiye kadar bir 
şey gelmedi. Bu kürsüden ikindi söyleyi-
şimdir, bir de Plan ve Bütçe Komisyonun
da söylemiştim ve ayrıca, ilgili meslek 
kuruluşlarına da ilettim, üniversiteye de 
ilettim; ama, bana bir araştırma gelmedi. 

VEFA TANIR (Konya) — 1970'li yu
larda Meclisin yaptığı bir araştırma ar-
şitvlerde var iSayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Efendim, 1970 nere, 1988 ne
re... Aramızda çok fark var. Kusura bak
mayın; 18 yıl geçmiş. Siz, «zaman tüne
linde» fcallmışsınız; kusura bakmayın. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

AHMET KÜÇÜKEfcJ (Elazığ) — 
«Hiçbir araştırma yok» cümlenizin ce
vabi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 

BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Sayın Başkan, teşekkür ede
rim. 

Bu rehin tutma meselesi vesaire bu
yana, hodri meydan diyerek, Bakanlığa 
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geldiğim ilk günden itibaren, basında 
çıkan bütün şikâyetleri, haberleri, hatta 
ve hatta okurların imzasız da olsa «Bir 
Okuyucu» diye yazdığı şikâyet mektup
larını (köşeleri) bilaistisna araştırıyoruz. 
«Bilaistisna» diyorum; dosyalan burada
dır. Dosyaları, Bakanlığımda her an için 
mevcuttur, bütün milletvekili arkadaşla
rım gelip inceleyebilirler. Bu inceleme, 
(müfettişler aracılığıyla, il sağlık müdür
lükleri aracılığıyla, o kurumun başında
ki amir tarafından yapılmaktadır. Şim
diye kadar, üzerinde soruşturma yapa
bileceğimiz, idarî veya hukukî soruştur
ma yapabileceğimiz ya bir konu, ya iki 
kona çıktı, 

Hani şu meşhur, gazetelerde resmi 
çıkan «Çıplak hastaneden kaçtı» diye bir 
yazı var. Değerli arkadaşlar, bu bir es
rarkeştir. Hastaneden kaçmıştır; çünkü, 
bu kişi suçlu olarak: orada gözetim al
tında bulunmaktaydı. Eğer yapılmış bir 
hata varsa; bunun, o hastaneden nasıl 
kaçmış olduğudur; polisin veya ilgili ki
şinin niye tedbir almamış olduğudur. Yok
sa, bunun hastane ücretiyle filan uzak
tan ve yakından bir ilgisi yoktur. Buna 
benzer daha çok misal var; işte «Serum
la kapının önüne kondu» denilen çocuk 
olsun, şu olsun, bu olsun... 

Şimdi ben buradan neyi ifade etmek 
istiyorum : Sayın basınımızın bu konuda 
hassasiyetle durması, bizim Bakanlığımı
zın politikasıyla çelişmemektedir. Biz, 
sağhk konusunu gündeme getirdik. Sağ
lık konusunda, her ülkede olduğu gibi 
- milletimizin de büyük ilgisi olduğun
dan - bu konular yakın bir şekilde takip 
edilmektedir. Fakat, bizlim kabul edeme
diğimiz şudur : Yetkili geçinen ağızlar, 
bu bilgileri, gerek Meclis kürsüsünde, ge
rek halka hitap ederken, beyanat verir
ken, yüzde yüz doğruymuş gibi kullan

maktadırlar. Bizim kabul etmediğimiz 
husus budur. Onun için, şu Meclis kür
süsüne, gündem dışı konulara cevap ver
mek için çıkmış olduğum her seferin
de şunu belirttim : «Gelin, sağlık konu
sunu müşterek bir konu olarak de ala
lım. Bilaistisna her türlü bilgi için Ba
kanlığım açıktır.» dedim. Neden değerli 
arkadaşlarım? Ben, sağlık konusunu po
lemik yapmak istemiyorum; ama, eğer 
muhalefet partileri, mal bulmuş mağribi 
gibi sağlık konusunu ele alıp, vatandaşa 
bu meseleyi götürüp, istismar etme poli
tikasına girerlerse, mecburen biz de bu
na cevap verme durumuna geliriz. Ben 
bu yola gitmek istemiyorum, ben bu ko
nuyla ilgili olarak televizyona çıkmak is
temiyorum. Sağlık konusunu, hep birlik
te, elele ve olması gereken şekilde götü
relim 

Ben arkadaşlarıma şunu söyleyeyim: 
Eksikliklerini tespit ettim, bu konuşmam
dan sonra gelsinler göstereyim. Benim 
tespit ettiğim eksikliklerin yarısını ken
dileri burada söyleyemediler, tespit ede
mediler. Biz meseleye gerçekçi bakıyo
ruz. Sağlık olayında gizleyerek, saklaya
rak bir yere varılamaz; ama, iftira ede
rek; ama, devleti küçülterek hiçbir yere 
varılamaz. Bunun billincindeyiz. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Yeni yasaya gelince : 

Değerli arkadaşlarım, yeni yasa ke
sinlikle uygulanacaktır, hatta bir sürü 
konuda uygulanmaya başlamıştır bile. 
10 ilde pilot proje uygulaması geçen se
neden başlamıştır ve hızlı bir şekilde de
vam etmektedir. 

Yeni yasanın getirdiği ana noktalar 
nelerdir? Bakın, gene geçen sene, tama
men siyasî bazda bu yasaya karşı olun
duğu için, bu sene de o tutum sürdürü
lüyor. Geçen sene bu yasaya karşı olma-
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nın altında, o zamanın çeşitli sebepleri! 
- referandum öncesi vesaire gibi - yatı
yordu ve yine o zaman, Anayasa Mahke
mesine bir - iki noktadan itiraz yapılmış
tı ve bu itiraz şu anda incelenmekte. 

Bakın, aslında yasa temelde, muhale
fete mensup arkadaşlarımızın burada 
özlemle, istekle belirttikleri hususu geti
riyor. Diyor ki : 

«1. Sağlık hizmetinde koordinasyonu 
sağlayın. Sağlık hizmetlerini tek elde top
layın, dağılmasın. 

2. Genel sağlik sigortasına geçin. 
3. Sağlık zinciri kurun» Yani o yı

ğılmalar, şunlar bunlar olmasın diye, 
4. Mezuniyet sonrası eğitim siste

min. getiriyor, mecburiyetini getiriyor, 
«Fakülteyi bitirmiş olmanın verdiği bil
giyle 40 sene hekimlik yapılmasın» diyor. 

Yasanın getirdiği ana hususlar bunlar. 
Yasaya, bambaşka sebeplerle karşı çıkı
lıyor. 

Değerli arkadaşlarım, ben şunu ifade 
edeyim : Yasanın, özellikle genel sağlık 
sigortasına yönelik kısmı uygulanacaktır 
ve bu mümkündür. Bunu da burada ifa
de edeceğim. Sağlık hizmetlerinin tek el
de toplanmasında, muhalefetle birlikte 
işbirliği yapabilirsek, bu mümkündür. Ak
si takdirde, mesela, devlet hastaneleri, 
SSK hastaneleri, üniversite hastaneleri, 
belediye hastaneleri, KİT hastaneleri 
üzerinde bunların koordinasyonunu yap
mak için yapılacak çalışmalar, kamu
oyuna başka türlü de yansıtılabidir : «İş
çinin hastanelerini devlet ele geçirmeye 
çalışıyor. İşçinin primine devlet göz dik
ti» diyerek istismar edilmeye çalışılabi-
Jiriir. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Hayır, 
hayır öyle denmez. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De

vamla) — Dolayısıyla, en azından koor
dinasyon olayı kesinlikle geçerlidir. 

Çünkü, sebebine gelince; bakın, hem 
kaynakta hem hizmette belirteceğim : 
Hizmette anlattım hangi hastanelerin ol
duğunu; kaynağa da gelince belirttim, 
bütçenin toplamına girdiğimiz zaman, 
Sağlık Bakanlığının bütçesinden ta Bağ-
Kur ödemelerine kadar ortaya önemli bir 
rakam çıkıyor. Fakat, şimdiye kadar uy
gulanmış olan politikalardan, geçmişte 
köklerin o şekilde atılmış olduğundan. 
Her ağacın kökü ayrı bir yere atılmış 
ondan sonra dalları birleştirmek müm
kün olmamış. 

Değerli arkadaşlarım, bir misal vere
yim : Bugün, devletin bugüne kadar har
camış olduğu parayla ve harcamakta 
olduğu parayla Erzurum'da belki Batı 
standardı üstünde hizmet verebilmemiz 
gerekirdi. Erzurum'da Sağlık Bakanlığı
nın 700 yataklı bir hastanesi vardır, iyi
dir, büyüktür; 300 küsur yataklı göğüs 
hastanesi vardır, iyidir, büyüktür; üni
versitenin büyük bir hastanesi vardır, iyi
dir; SSK'nın büyük bir hastanesi vardır 
ve askeriyenin büyük bir hastanesi var
dır. Ama, bunların hepsi ayrı ayrı çalı
şırlar. Hepsine ayrı malzemeyi götüre
ceksiniz, hepsine ayrı röntgen cihazını, 
hepsine ayrı kuvözleri, diyaliz makinele
rini, hepsine ayrı ayrı müdürler, susu bu
su vesairesini götüreceksiniz. Sonuç : 
Bunlar arasında koordinasyon, şu bu ve-
sairesi olmadığı için, güçler heba olmak
tadır. dağılmaktadır. Mesela, bugün Er
zurum'da toplamda ne personel açısın
dan, ne uzman hekim açısından, ne alet, 
edevat, tıbbî cihaz açısından, ne yatak 
açısından en ufak sıkıntı olmaması gere
kir. Toplamına bakıldığı zaman, sonuç 
böytl'fcdir. Fakat, ağaçlar, zamanında ayrı 
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köklerde dikilmiş olduğu için, bu sıkın
tı sürmektedir. 

işte, yasanın getirdiği en büyük özd
ük budur. O ağaçları tek bahçede topla
yabilmek, tek koordinasyon altına soka
bilmek; «Tek yönetim» demiyorum; ama, 
tek koordinasyona girsin her şeyiniz. 
Eğer, Erzurum'da, herhangi bir ilimiz
de 30 tane hastaya cevap vermesi gere
ken ünite 4 ayrı yerde varsa, 3 tanesi 
heba olmasın. Heübirinin ayrı ayrı mas
rafları olmasın, İşte, yasa bunu getirecek. 
Dolayısıyla, «Peşin hükümlerle bu yasa
ya neden karşı olunur, bunu anllamak da 
biraz zordur» diyeyim. 

Değerli arkadaşlarım, buradan size, 
1990 ufkuna kadar neler yapabileceğimi
zi söylemek isterim. Çıkmış olan bütçemiz 
ve daha önce Yüce Meclisin çıkarmış ol
duğu sağlık hizmetlerine destek olacak 
olan fonla, 1990 yılına kadar ülkemizde 
devlet hastanelerindeki tıbbî cihaz, mal
zeme eksikliğini tamamen gidermiş ola
cağız Bu, en gelişmiş araç - gereç ve 
teçhizattan tutun, en normal olması gere
kene kadar. Bütün bunların envanterini 
çıkardık, bütün eksiklikleri tespit ettik. 
Hatta, şöyle diyeyim; envanter üzerinde
ki kimi mevcutlar fiilen mevcut olma öm
rünü yitirmiş. Teknik ömrünü yitirdiği 
için, envanterde var gibi görünüyor, ama, 
bizce yok. 1990'a kadar bütün bu eksik
liği gidermiş olacağız. 

Mevcut kapasitemizin, mevcut hasta
nelerimizin hem bina olarak hem hizmet 
olarak iyileştirilmesi kesinlikle sağlan
mış olacaktır. 508 hastanemiz vardır; 
bunların kimi bina olarak iyi durumda
dır, kimi değilldir. Yeni yapılacaklardan 
söz etmiyorum daha. Hizmeti, biz bir 
hastanede üç ayrı bölümde görüyoruz : 

1. Otelcilik hizmeti var. Yani, has
tanede yatanların en iyi bir şekilde bu 
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otelcilik hizmetinden yararlanabilmesi. 
Bu, çarşafın temizliğinden başlayıp, oda
nın bakımına kadar gidiyor. 

Diğer bir hizmet, lokantacılık hizme
ti : Hastalara verilen yemekler, şunlar, 
bunlar. 

Ve bir ana hizmet olan tıbbî hizmet. 

Biz, bu üç hizmetin de kalite ve stan
dartlarının artırılması için büyük çaba 
göstereceğiz. 

Sağlık mevzuatının, gerek ülkemizin 
çağdaş ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, ge
rekse Avrupa Topluluğu ile uyum sağla
yabilmesi için gerekli çalışmaları başlat
tık. 

Bu arada - tamamen MlgS açısından 
belirtmiş olayım - organ nakli ve özel-
liMe böbrek nakli konusunda, çok ciddî 
bir çalışmaya girdik. Belirten arkadaşımız 
haklıdır; Türkiye'de organ nakli, özellik
le böbrek nakli ameliyatları yetersizdir. 
Bu, yalnız para meselesi de değildir. Bu
gün, rahatlıkla para vermeye hazır; fakat, 
yine de böbrek naklini gerçekleştîiremeyen-
•lerin sayısı sanıldığından fazladır. Ülke
mizde, 7 ila 10 milyon liraya gerçekle
şebilen bu nakil; İngiltere'de (1988 ra
kamlarıyla) 75, Amerika'da da 150 mil
yon liraya mal olmaktadır. Bu sıkıntının 
giderilmesi için özel bir komisyon kurul
du ve bu komisyon, Akdeniz Üniversi
tesinin başkanlığında, bir hafta süreyle 
araştırma yaptı ve istediğimiz bir fizibi
liteyi ortaya çıkardı. Dolayısıyla, önü
müzdeki yıl içerisinde sistem oturmuş 
olacak ve organı alma, koruma, taşıma, 
hastayı tespit etme ve nakil merkezlerini 
kapsayan, bilgisayarlı çağdaş bir sistem 
tamamen gerçekleşmiş olacaktır. 

Diğer bir husus değerli arkadaşlarım, 
çalışmalarımızı araştırmaya dayandırıyo
ruz. Bu amaçla, Orta Doğu Teknik Üni-
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versitesiyle, geniş kapsamlı bir protokol 
imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesin
de, tıbbî cihazlarımızın bakımından, çe
şitli ihtiyaçların tespitine ve alınacak ci
hazların şartnamelerinin teknik kısımla
rının hazırlanmasına kadar, bu işbirliği 
ile götürmekteyiz. 

Bakanlığımız, tabiî ki ehliyetli ele
manlarla doludur; ancak, bakanlığımız 
personeli, günlük işleri yürütmekten, araş
tırma konusuna yeterli zamanı bulama
maktadır. Aksi takdirde sonuç, her da
kika toplanan kurullardan oluşmaktadır 
ve günlük işler aksamaktadır. Biz bu 
amaçla, Ortadoğu Tekriik Üniversitesiyle 
'bu protokolü imzaladık ve çok yakında, 
10 - 15 konu üzerinde geniş, ayrıntılı ça
lışmalar başlayacaktır. 

Aynı temaslar, Dünya Sağlık Teşki
latıyla ve diğer uluslararası kuruluşlarla 
başladı. 

İlaç konusuna gelince : 

Bu konuda Bakanlığımızın çok hassas 
olduğunu belirtmek isterim. Bakanlık, 
kesinlikle ilaçta bir tescil makamı değil
dir. Yani, «İlaç fiyatları serbest bıra
kıldı. Her önüne gelen, zam talebinde 
bulunduğu zaman istediği zammı elde 
ediyor. Bakanliik basit bir tescil makamı 
haline geldi» gibi görüşler yanlıştır. Biraz
dan açıklayacağım. 

Ayrıca, ilaçların denetim altında ol
madığı hususunda verilen bilgiler de 
eksiktir. Değerli arkadaşlarım, bugün 
fiilî olarak, ilaç üzerinde : 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının, ma
liye müfettişleri, hesap uzmanları aracı
lığıyla yaptığı maliyet araştırma deneti
mi vardır. Yani, biz talep etmeden, oto-
matikman Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
müfettişleri, uzmanları ilaç fabrikalarını 
gezerler, bilançolarını, maliyet hesapları-
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nı kontrol ederler ve kararnamenin ön
gördüğü ölçüde, maliyet hesabı, fiyatı çık
tı mı, çıkmadı mı tespit ederler. Bunu 
aşan, geçen olduğu zaman bize bildirir
ler ki, fiyat takdirinde göz önüne alalım. 

Artı; Bakanlığımızın kendi denetimi 
vardır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın, iptal edilen mallar üzerindeki fiyat 
üzerinde denetimi vardır. 

Gümrük yetkililerin de gümrük be
yannameleri üzerinde denetimi vardır. 

Biz bunlarla yetinmedik, ilaçta ayrıca 
bir araştırma grubu kuruyoruz, bu ko
nuda kamuoyunu bütün açıklığıyla tat
min edebilecek araştırmayı yapabilmek 
için. 

Şunu açık seçik ifade edelim: Bizim 
ilaç politikasında korumaya çalıştığımız 
bir tek kesim vardır, o da tüketici kesi
midir, bunu kimse göz ardı etmesin. 
Ama, ortada bazı gerçekler de vardır, ila
cın, arandığında bulunabilir olması ger
çeği de vardır, ilacın kalitesinin istenilen 
düzeyde olması gerçeği de vardır. Bun
ları da Bakanlık olarak art edemeyiz. En 
kötü ilaç bulunmayan ilaçtır veya en pa
halı ilaç bulunmayan ilaçtır. Meseleyi yal
nız bir tek faktöre, ya da yalnız bir tek 
yere bakarak çözemeyiz. Onun için biz 
yine bu konuyu devletin yetkili memur
larından oluşturduğumuz bir komisyon
da inceleteceğiz. 

Şunu ifade edeyim: ilaç konusunda 
belirtilen iddiaların içinde tabiî ki doğ
ruları da vardır; yalnız, mesele şudur: 
Acaba bunlar toplam gerçeğin yüzde ka
çını ifade etmektedir. Yani, eğer bir fir
ma, iki firma şu veya bu yola başvurmuş 
ise, acaba bunlar toplam üretim içinde 
yüzde kaç ağırlıklıdır? 

Ayrıca, değerli arkadaşlarım, kanuna 
aykırı işlem yapanlar tespit edilmişse, bun-
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ların varlığı hükümete, devlete bildiril-
memişse, hiçbir şekilde hükümetin veya 
devletin bunları koruduğu anlamına gel
mez. Eğer o gibi hususlar var ise, bize 
iletildiğinde, Bakanlık gereken her şeyi 
yapmaktadır ve bunun misalleri elimizde 
çoktur. 

Dolayısıyla, Bakanlığın üzerine gitme
diği intibaını verecek hususları belirtme
mek lazımdır. Şunu da ifade edeyim : Ça
lışan insan kuldur, hata yapabilir. lyi-
niyetle hata yapabilir; onu da düzelti
riz. Kötü niyetliye de müsaade etmeyiz. 
Bunun açık seçik bilinmesi gerekir. Bu
nu neden ifade ediyorum? Elde edilen 
bilgiler, sürekli ve zamanında Bakanlığı
mıza aktarılırsa, bu şekilde elimizdeki 
kontrol ve denetim mekanizması daha 
da çoğalır. 

Fiyat konusuna gelince: 
Ülkemizdeki ilaçların hammaddeleri

nin büyük bir kısmı dışarıdan gelmekte
dir. Bu hammaddelerin yüzde 80*i de is
viçre, Almanya, İngiltere, Hollanda gibi 
ülkelerden gelmekte; cüzî bir kısmı Ame
rika'dan gelmektedir. 

1987 yılı içinde ilaç fiyatları ortalama 
yüzde 60 artmıştır. Aynı dönem içerisin
de Deutsche Mark yüzde 85, İngiliz Ster
lini yüzde 97, İsviçre Frangı yüzde 84 
(artmıştır. Kesinlikle sık sık zam alan ilaç 
sözkonusu değildir. Yalnız neler, hangi 
kavramlar karışmaktadır? 

Değerli arkadaşlarım, piyasada 3 bine 
yakın ilaç vardır. Bu ilaçların bir yıl 
içinde fiyat ayarlaması ihtiyacına girdi
ğini düşündüğümüzde, haftada ortalama 
60 ilaç olmaktadır. Sene içinde iki defa 
zam almış ilaç hemen hemen yok gibi
dir. Size bazı rakamları vereyim, bakın 
1987'de ne olmuş? 8 312 tane zam talebi 
olmuş, «Hani deniyordu ya 10 gün içinde 
cevap verilmiyor, otomatikman fiyatı ar
tıyor» diye; 8 312'nin 3 575 tanesi kabul 
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edilmiş, 4 737 tanesi de reddedilmiş. Ola
yı araştırmak budur. Bunlar söylensin, ar
kasından da densin ki, «Sayın Bakanlık, 
kabul ettiğiniz 3 575 tane içinde (ne bile
yim) işte ispat ediyoruz, 175 tanesi ka
bul edilmemesi gereken fiyat artışlarıy
dı.» Kabul, başımızın üstünde yeri var; 
ama, öyle bir kamuoyuna bilgi verilmeye 
çalışılıyor ki, sanki Bakanlık, sanki Ba
kanlıkta çalışan bütün bu personel bun
ların hiçbirini yapmıyor; yalnız ve yalnız, 
ilaç işvereninin çıkarını düşünüyor. Bu 
insafsızlıktır değerli arkadaşlarım. Bunu 
belirtmek istiyorum. 

Şunu da ifade edeyim ki, ilaç konu
sunda iddia edilenler doğru olsaydı, bu
gün sosyalist ülkelerde - çünkü istenilen 
tedbirlerin çoğu sosyalist ülkelerde uygu
lanan tedbirlere benzemekte- ilaç sana
yii çok ileride olurdu. Oysa ki, bu blok
tan çeşitli ülkeler bizdîn ilaç istiyor, 
ilaç konusunda işbirliğine geçmek isti
yor ve başka dallarda, başka konularda 
çok gelişen, büyük atılım yapan sosyalist 
ülkelerin, ilaç konusunda çok geride ol
duğunu görüyoruz. Demek ki gerçekler 
yalnız bir tane, iki tane değil. 

Bugün şunu belirtelim ki, kesinlikle 
herhangi bir şekilde ilaç üreticilerini des
teklemek için söylemiyorum, Türkiye'de 
ilaç sanayii, ilaç sektörü fiyat ve kalite 
açısından Batı ile rekabet edebilecek sek
törlerin başında geliyor. Bu da bir ger
çek. 

Şimdi, ilaç fiyatının artmasıyla, yük
sekliğiyle, pahalılığıyla ilaç sanayiinin ne 
olması gerektiği arasında sanıldığı gibi 
bağ yoktur. Sıkıntı bir kısım vatandaş 
için, Türkiye'de genel sağlık sigortasının 
olmayışından gelmektedir. Çünkü, bakıl
dığı zaman, geçen yıl Türkiye'de üretil
miş olan 400 milyarlık -perakende satış 
fiyatı, yani içinde eczanelerin, ecza de-
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polannın kâr marjları dahil- ilacın 200 
küsur milyar lirasını zaten SSK ile dev
let ödemiş. Bunu da unutmayalım. Dola
yısıyla, devlet ve SSK, ilaç fiyatları ko
nusuna yakından ilgi duymakta, fazla 
para ödememek için. 1980'den önceki dö
nemlerde, çeşitli kereler, bu ilaç fiyatları 
hususunda bazı politikalar uygulanmaya 
çalışıldı. Fakat sonuç ne olmuş? Türki
ye'ye kaliteli ilaç gelmemiş, yeni keşfedi
len ilaçlar gelmemiş ve Türkiye'ye gel
miş olan bu konuda yatırım yapan şirket
ler fabrikalarını kapatıp yurt dışına dön
müşler. 

Değerli arkadaşlarım, bugün bir Batı 
ülkesinde, mesela İngiltere'de ilaçla ilgili 
kamu otoritesi orada ne yapıyorsa, biz 
de aynısını -en azından- yapıyoruz; ar
tı, daha fazla fiyat konusunda denetim 
yapıyoruz. Ruhsatında da, imalatında da, 
laboratuvar analizinde de, iyi imalat ku
ralları denilen kuralların uygulatılmasın-
da da... Fakat, buna rağmen, bu sektör
de olacak eksikliklerin, aksaklıkların üze
rine gitmeye hazırız. Biz kendimiz de bu 
konuda çalışmalar yapıyoruz. Bizim ça
lışmalarımız dışında bu konuda bilgileri 
olanlar, bunları da versinler. Yazılı olan 
bütün metinleri de alıp ayrıca araştırıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, size bir klişe 
bilgi daha vereyim: Bir gazete arabesk 
bir haber yayınlandı, dedi ki; «Çocuğu
nun verem tedavisi için gerekli parayı 
ödeyebilmek için çaldı, hâkim de üzüle
rek ceza verdi.» 

Değerli arkadaşlarım, cumhuriyet, en 
dar dlöneminde başlatmış, her gelen İlk-
Itîdar Klavam eltitirmiş, Ibiz de devam etti
riyoruz; iaç parası dahil, verem teda-
(vitsi Türkiye'de ücretsizdir. Bu sene dev
let yalnız 6 mdliyar lira verem ilacı al
mak için Ödeyecektür. Geçen sene de 
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Ödemiş, ondan önce de ödemiş, 10 sene 
önce de ödemiş, 20 sene önce de öde
miş, 

(Değerli arkadaşlarım, yalnız böyle 
'bir Ibaşlığa önem vererek, Türkiye Cum
huriyetini Ibu kadar itham etmek ucuz 
olmamalıdır. Bunda, yalnız iktidarda 
ıdlanların değil, mulhaleireıtlte olanların da 
sorumluluğu otanalıldır; Ibunu anlatmak 
istiyorum, yazıiktır. 

(KÂZIM ÖZEV {Tokat) — Biz sa
vunmadık ki ıbunu. 

ISAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
IBAIKANI BÜLENT AKARCALI '(De
vamla) — Efendim, isiz savundunuz de
medim, sorumluluğumuz müşterektir de
dim. Biz de savunuyoruz demedim, so
rumluluğumuz (müşterektir dedim. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Doğru... 
AHMET ERSİN (İzmir) — Ama 

muhalefet dediniz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, gene 
Ibir iki Ibilgi vereyim: AİDS toplantısı 
için İngiltere'ye igitlmiş'tlilk. Talbiî, gelen 
sağlık Ibafcanlarına hastaneleri (gezdiriyor
lar, Ibiizi de bir hastaneye götürdüler. 
Herhalde götürdükleri hastanenin Lond-
ra'daki en kötü hastane olduğunu söy
leyemem; çünkü İngilizler, kendi hasta-
neleririi gezdiriyorlardı. Rıoyal Free diye 
•büyük 'bir hastaneye götürdüler. Girişi 
sanki 'bir çarşıya ıgiriyormuşisunıuz vesaire 
ıg'ilbi. Benimi Ibillgisayarlara biraz merakım 
olduğu için »yönetimi nasıl yapıyorsunuz; 
s'tioklar, Ihasta ıgirdisi, çıktısı, şu bu? Bil
gisayarların olduğu yere götürdüler. Tuş
lara .basarken Ibuldum ve wailting «list'in 
tuşuna bastık, «bekleyenler» diye, 3 500 
yazdı. Dedik ki ba 3 500 nedir? Londra' 
da, Londra'nın merkezinde İngiltere'nin 
en iyi hastanesi; kem küm eittiler, «Efen-
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dilm bu cerrahî, yani anıaliyat için bek
leyenlerin listesi» dediler; 3 500 İkisi. 
'Nasıl loluyor Ibu? «Yetişemiyoruz» dedi
ler. «itnıgiltereMe röntgen filmi için 'bek
lenmiyor» diye .söylediler. Belki [beklen
miyor ,ama rönltigen filmini çektikten son
ra Ibu sefer ameliyat için bekleniyor. Biz
de Ibeklenliyonsa, hani mizahi olarak di
yebilirim iki, hiç olmazsa rönltigen filmi 
masrafı yaptırmıyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, (buradan 
neyi söylemek 'istiyorum. Sağlık hizmet
leri her (ülkede bir sorundur. Ben, ar
kadaşlarımla o ülkelerde yayınlanmış olan 
kitaplardan, dergilerden, gazetelerden, 
onların çektikleri sıkıntıları anlatabilirim. 
Sağlık hizmetine yüzde 21 ayıran Fran
sa, «yetmiıyor» diyor. En son yapılan 
araştırmaya ıgöre, sağlık hizmetlerine 
klaha faızla para ayrılması gerektiğini 
'söylüyorlar. 'İşte ingiltere'de, en iyi sis
tem denilmekte; Sıkıntıdan dolayı, çeşit
li sebeplerden, kendi ölçülerine göre olan 
sıkıntıdan dolayı hemşireler greve gidi
yor. 

Ben, yanlış anlaLşılmasm, şunu demek 
istemiyorum !: Yani ''ingiltere bile ıbu ko
nuda sıkıntıda, yani /bizde sıknıtıda olu
ruz, dolayısıyla bunun üstüne fazla git
meyin. Tam tersine, sağlık konusunda 
gerçekçi olmak lazımdır. Harcanacak her 
para yetersizdir, ne kadar fazla harcan
sa bile. 

Ruh sağlığı konusunda (bazı rakam
lar yerildi, ıgereksiz yakıştırma yapılma
ya kalkıldı. Şimdi şunu söyleyeyim : Av-
rupalda ruh sağlığında en sıkıntılı ülke 
İsveç'tir. îsveçlte sürekli olarak ruh has
talarının sayısı artmaktadır; ama bu ora
daki (başbakanlardan, oradaki hükümet
lerin költülüğünden, oradaki ekonomik 
ve sosyal yapının kötülüğünden mi kay
naklanıyor^ 

FAHİR tSABUMŞ (Bursa) _ s a y ı n 

Bakan, onlar da biliyorlar... 
SAÖLIK VE (SOSYAL YARDIM 

BAKANI BÜLENT AKARCALI (De
vamla) — Hayır, Ibelirtımek istediğim şu: 
Sağlık konusunda eksiklik, vesaire kesin
likle çoktur. Bunlar 'birkaç senede de ta-
maımlanamayacaktır. Her hükümet, her 
iktidar, her halkan elinden geleni yapa
caktır; ama, kamuya verilen mesajların 
belirli ıbir [gerçekçilik içinde olması la
zım. Burada rakamlar çıkıyor, 40 milyo
na yakın poliklinik hizmeti verilm'iş yal
nız devlet hastanelerinde, öbürleri ha
riç. Bunlar ıgöız andı edilip, üç beş tane 
olayı, yani ağacı hastalıklı -gösterip, bü-
Itiün onmanı hastalıklı gibi 'göstermeye ça
lışmak en azından yıllardır zor şartlarda, 
(kabul ediyorum) hizmet veren sağlık 
personeline, ebesinden, hemşiresinden, 
laborantından, memurundan, hekimine 
kadar olanlara da, biraz insafsızlık ol
maktadır. Devletin yapısına değil de, hü
kümete yöneltildiği sanılan 'ithamların 
çoğu oralara 'yönelmektedir, dolaylı ola
rak. 

Değerli arkadaşlarım, gecenin bu geç 
'saatinde vaktinizi fazla almak (istemiyo
rum. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Size şunu belirteyim : Çe
şitli 'spekülasyonlara son vermek için 
önümüzdeki ay içerisinde inşallah kim 
nerede, nasıl, hangi şartlarda, kısmen ya 
da tamamen ücretsiz hizmet alabilecek, 
bunu belirten bir broşür çıkarmaya ça
lışacağız. 

Sağlık konusunda desteklerinizi bek
lerim. 'Eleştirileriniz Ibiıze ışık tutacaktır; 
ama, ithamları yapmadan önce, gelin 
bizden 'bilgi alın. 

Hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Sayın Balkli Durmaz. 

(DYP sıralarından alkışlar) 
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FAHtR BAlBUNtŞ '(Bursa) — ©un
dan sonra ıda konuşulmaz Sayın Başkan, 
insaf; içtüzük böyle mi ©fendim? 

BAŞKAN — Dinleyeceksiniz efen
dim, 

BAKt DURMAZ OAfyon) — Efen
dim, Özal Hükümeti Ibu ısağiılk sorununu 
öyle 'büyük ibir dert haline getirdi ki, ıbu 
konuşmayı 10 dakikaya sığdırmak müm
kün değil. Onun için, Sayın Başkandan 
'birkaç dakika ıda istirham edeceğim. 

FAHÎR SABUNÜŞ (Bursa) — Yani, 
Ibu konuşmadan sonra, böyle (başlarsa
nız....! 

KAKI DURMAZ l(îDevamla) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisim değerli üye
leri; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın 1988 yılı (bütçesi üzerinde görüşleri -
imi belirtmek üzere huzurlarınızdayım. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın ımiilldövökilteri, Sayın Balkanımız 
Ibiraz evvel buradan, nüfusumuzun yüz
de 80'ine, .Sağlık Bakanlığının hizmet 
glötöütöuğünıden bahsettiler. 'Neyle? Millî 
gelirden ayrılan 2,5 İbir bütçeyle... 

MEHMET NECAT ELDEM <Ssfcan-
Ibul) — Demin İzah ettiler. . 

ABDÜLBAKJt ALBAYRAK (îstan-
Ibul) — Biraz evvel söyledi ya canım. 

BAlKIt DURMAZ (Devamla) — Bir 
dakika ıdfendim... Bir dakika. Biz dinle
dik... Lütfen... 

Yine Sayın Balkanımız dediler ki, 
«Sağlık hikmetlerine ayrılan pay bu de
ğildir; diğer sağlık kurumlarının ayırdı
ğı paylar ıda düşünülürse, bu, yüzde 
7-8'lere çıkar» dediler, yanılmıyorsam. 
Şu halde : Sağlık Bakanlığı milî bütçe
den ayrılan yüzde 2,5'lik İbir payla yüz
de 80'e hizmet götürüyor. Sağlık Bakan
lığının dışındaki kurumlar (SSK, Bağ-Kur, 
Devlet Demiryolları ve benzeri gibi ku
ruluşlar) yülzde ölık İbir payla, yüzde 
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20'ye hizmet götürüyorlar. Ben Sayın 
Sağlık Balkanımıza şunu öneriyorum : 
Millî bütçeden, Sağlık Bakanlığının dı
şındaki bu kurumlar, kendilerine nasıl 
Ibüyük pay ayırdılar, lütfen 'bir teşriki 
mesai yapsınlar. 

Sayın milletvekilleri, yine Sayın Ba
kanımız, yüzde 80 nüfusa Sağlık ve Stots-
yaıl Yardımı Bakanlığının hizmet verdiği
ni, 140 (bin personel çalıştırıldığını söy
lediler (ve Sağlık Bakanlığı hizmetlerinin 
Özal Hükümetti zamanında iyileştirildiği-
ne dair bazı rakamlar verdiler. Doğru
dur, bunu, Sayın özal Hükümetinin uy
guladığı sağlık politikasına Ibağlayamaz-
ısmız. Bunu, Ibu «140 'bin personel» de
diğiniz, Hakkârinin, Çeımizkezek'in, Van' 
in ücra köşelerindeki köy ebesinden, An-
karaldaki genel müdürüne kadar; hasta
nelerdeki hastabakıcısından başhekimine 
kadar, ideal İbir görev anlayışı içerisinde, 
yetişmiş, vatanperver, gecesini gündüzü
ne katarak kendisini insanına adamış şu 
sağlık ordusuna borçlusunuz. Onları teb
rik ediyorum, sağölsunlar, varolsunlar. 
(DYP ıs ıralarından alkışlar) 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK ^İstan
bul) — Onları itham etmedi ki. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

BAKÎ DURMAZ (Devamla) .— De
ğilse, özal Hükümetinin uyguladığı sağ
lık politikasına kalsa idik, vay halimize. 

Sayın milletvekilleri, 1 yıl evvel baş
latılan ve kamuoyuna daha yürürlüğe 
girmeden Sayın Başbakan tarafından 
tozpembe olarak takdim edilen 'bir sağlık 
yasası vardı: Temel Sağlık Yasası. O 
sağlık yasasını, Sayın özal, -her konuda 
olduğu gibi- öyle allayıp, pullayıp mil
lete sundu ki, sağlık sorunu bitti, herkes 
sevindi. Ama, aradan 1 yıl geçti, Ibiraz 
evvel Sayın Bakan her ne kadar da «Ara
besk» tabiriyle de nitelendi rmişse de, 

427 — 



T. B. M. M, B : 57 

(basından izlediğimiz kadarıyla, sağlık 
sorunları İbir çıkmaza giriyor. 

Biz basına inanıyoruz, çünkü basın 
'bu memleketin kulağıdır, dilidir, gözü
dür, her şeyidir. Onun için, ıbasında çı
kan İbir Ihalberi arabesk yayın olarak ni
telendirmeyi, (burada bir talihsizlik ola
rak kabul ediyorum. iflANAP (sıralarından 
«Demagoji yapma» sesleri) 

IBAŞKIAN — Lütfen efendim.. Lüt
fen... Nıe gerek var efendim? Görüşme
lerimiz bitmek üzere. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
İBAKANI IBÜLE'NT AKIARCALI (is
tanbul) — Yalan söylüyor. 

BAKİ DURMAZ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, yürütülen (bu yanlış 
politika, vatandaşı çaresiz, doktorları ve 
personeli ıztırapllı, idarecileri şaşkına çe
virmiştir. getirdiğiniz sistemin acısını çe
ken doktorlarımız, vatandaşlarla karşı 
karşıya getailştiır. Oysa, (doktorlarımızın 
her türlü fedakârlığı göstererek bu çık
mazdan kurtulmak için ibüyük feragat 
örneği verdiğini basından izliyoruz. Hat
ta geçen gün, doktorların kendi araların
da para toplayıp çaresiz olan ibir hasta
yı tedavi ettiklerini öğrendik. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Allah razı olsun. 

IBIAKI1 DURMAZ '(Devamla) — Onun 
için 'biz diyoruz İki, uyguladığınız poli
tika ve ortaya koyduğunuz sistem yan
lıştır. Sağlık hizmetlerini iyileştirmek için 
vardığınız teşhis ıgerçeklerle (bağdaşma
maktadır. 

Sayın Sağlık Balkanımız, yine basın
da çıkan İbir ihalber (üzerine, «Her kim 
hastayı kapıdan çevirirse, onu kapının 
ardına koyanın» dedi. Böylesine feda
kârlık liçerMnde çalışan bir personeli, 
hastabakıcısından başhekimine kadar, üc
ra köydeki ebesinden genel müdürüne 
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kadar binbir 'türlü feragat örneği veren 
bir personeli kapı ardına bırakamazsınız 
Sayın Balkan. Kapı ardına bırakılacak 
olan, sizin yanlış politikanızdır. Geliniz, 
o yanlış politikanızı paket edin, kapı ar
dına bırakın ki bu ızdıraplar bitsin, bu 
çileler dinsin. 

MEHMET NECAT ELDEIM (istan
bul) — Doğru politikayı söyleyin. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Dema
goji yapıyorsun. 

BAKÎ DURMAZ (Devamla) — Hiç 
demagoji yapmıyorum sayın milletveki
li; Iben burada milletin ızdıraplarını dile 
getiriyorum. 

İBAŞKAN — Lütfen efendim... i 
BAKÎ DURMAZ ((Devamla) — Sa

yın milletvekilleri, İçinden geldiğimiz o 
asil insanlarımız, devletine her türlü (fe
dakârlığı yapar. Nasıl yapar? «Askere 
gel» dersiniz, seve seve gelir; «Vergi ver» 
(dersiniz, rızkından keser verir. Geliniz, 
biz de o asil ruhlu, haysiyetli, şerefli, 
onurlu vatandaşımız hastalandığı zaman 
elinden tutalım. Yanlış politikalarımızla 
onu hastane kapılarında süründürmeye
lim. Paraisı olanla parası olmayanı aynı 
kefeye koymayalım parası olandan ala
lım. Vatandaşın yoksul haliyle verdiğiı 
vergiyle devletin yaptırdığı hastanenin 
kapısını yüzlüne kapatmak, ölüme terk 
etmek, çıkar yol değildir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
IBAKİANI BÜLENT AKARCALI (is
tanbul) — Yalan söylüyorsun. 

BAKt DURMAZ (Devamla) — Ya
lan Söylemiyorum Sayın Bakan. 

(Bir gün tebdili kıyafet edelim, hasta
ne kapıisına gidelim, görelim, hastane 
(kapısından dönüyor mu dönmüyor mu, 
kimin yalan ısöylediğini o zaman göre
ceksiniz. 

Tedavi masraflarını ödeme güçlüğü 
içinde olan yoksulu hastanede tutmak, 
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'ölen ıkiş'i'yi rehin alımak çıkar »yol değildir. 
ıBu da mı yalan? Soruyorum ANAP'lı 
arkadaşlarım, (bu da mı yalan? 

İNEVZAT AKSU (Çorum) — Tena
kuz var, tenakuz. 

'BAKİ DURMAZ (Devamla) — Ya
lan ımı, tenakuz mu var; işte «enet, (bu
yurun. IBen vermişim Ibu «enendi; bir ısdı-
raplı vatandaş için Iben vermişim Ibu ölü
yü rehin almaya karşı belgeyi. 

IBA$RAN — Sayın Durmaz, Sayın 
Durmaz; lü'tifJen kürsü adabına uygun 
olarak haraket 'edin efendimi rica ediyo
rum., 

•NEVZAT AKSU (Çorum) — Tatsız 
konuşuyorsun. 

BAKI DURMAZ (Devamla) — Lüt
fen, gruplar da sataşma yapmasınlar Sa
yın Başkanım. 

IBAŞKAN — Yapmıyorlar efendim, 
yapmıyorlar, o kadar olur efendim. Siz 
devam edin. 

IBAK1 DURMAZ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, însanımıza saygıda ku
sur ediyorsak, manevî değerlerimize uya
rak, geliniz ölüye saygı duyalım. Bu po-
llıtka sizi ağır bir vebal atına alır. Onun 
için diyoruz ki, yoksul olan insanlarımı
za sağlık hizmetlerinin Itümünü kamu 
hizmeti olarak parasız sunalım, 

Sayın milletvekilleri, ülkelerin refah 
seviyesini gösteren bazı göstergeler var
dır. Bu göstergelerin başında 'insanların 
sağlık düzeyi gelir'. 

'Bir toplumda beslenme bozukluğu 
büyük boyutlara ulaşmışsa; bunalım ve 
stresler sonunda insanların 'yüzde 20'sine 
yakını ruh hastalığına sahipse; insanla
rın beden sağlığı bozulmuş, hastaneler 
Itılklım tıklım dolup taşıyorsa; bir kalp 
hasta >ına -dikkat 'buyurun- bir kalp has
tasına bir yıl sonraya randevu veril'iyor-
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sa; 0-5 yaş arasındaki çocukların beşte 
biri daha 1 yaşına gelmeden ölüyorsa -ki, 
Ibu dünya oranının 10 kaltıdır- gebe ana
ların 350-400 Ibin tanesi, dünyaya geti
receği çocuğa bakamama korkusuyla 
çareyi düşükte arıyorsa, orada sancı var 
demektir. 'Geliniz Ibu sancıyı dindirecek 
teşhisi birlikte koyalım. Sen-ben kavga
sını bırakarak, Ihiç 'değilse insanlarımızın 
sağlığı konusunda, kanayan yarayı bir
likte saralım. Niyetimiz, ne kapkara 
bir tablo çizmek, ne de insan sağlığı gi
bi çok önemli bir konuyu siyaset mal
zemesi yapmak değildir. Biz, doğrunun, 
iyi yapılan işin her zaman arkasındayız 
ve her zaman da Sayın Bakanı bu ko
nuda des'tekleyeeeğiz. Nitekim, geçen ay 
içerisinde bir hastamı Atatürk Sanator
yumuna .götürdüğüm zaman fevkalade 
iyi niyet gördüm, Atatürk Sanatoryu
munda fevkalade İbir iyilik gördüm, fev
kalade düzelme gördüm; diğer hastanele
rimizin ide aynı şekilde olmasını temen
ni ediyorum, taşradaki Hakkâr^sinden 
Van'ına, Sinop'undan Adana'sına kadar. 
Bunun için de Sayın Bakana teşekkür 
ediyorum. Demek Ik'i, biz, iyilerin de ya
nındayız. 

IBAŞKAN -— Sayın Durmaz, 1 daki
kanız kaldı, ıtaparlaymız efendim; rica 
ediyorum. 

BAKI DURMAZ (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, anasının ak sü
tü gibi helal oylarıyla -yüzde 36 da olsa 
zararı yok- bizi Ibu çatı altında birleş
tiren insanlarıımızın her türlü çaresinde, 
•özellikle sağlık konusunda gelin birilikte 
hareket edelim. 

MEHMET NECAT ELDBM (İstan
bul) — IBakan, davet etti, «Buyurun» 
dedi, 
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BAKir DURMAZ '(Devamla) — Bu 
nedenle, acı da olsa gerçekleri dile getir
mekten kaçmayalım. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Sağlık Ba
lkanının, üç aydan Iberi (Bakanlığı döne
minde bu problemleri çözmeye çaiba sar-
ıfettiğini ummak istiyoruz. Ancak, görü
yoruz İki eaibalar, yanlış, politikalarının 
getirttiği 'tortuları temizlemeye, açılan ya
ralan sarmaya yetmiyor. 

VEFA TANER. (Konya) — Sakın 
arabaları çıkarmasınlar?!. 

'BAKİ DURMAZ ((Devamla) — 
Onun için, gelişmiş 'ülkelerin sağlığa ayır
dıkları pay, gayri safi hâsılada yüzde 9 
tilâ 15 arasında; gelişmekte olan ülkele
rin ayırdığı pay 'ise yüzde 5 civarında; 
ibizde ilse yüzde 2'ler civarında seyredi
yor. iBu da bize gösteriyor İki, bu sorun
lar bitmeyecek, artacaktır. 

(BAŞKAN — Toparlayınız efenldiım. 

İBAKt DURMAZ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, iburada huzurunuzda 
bir konuda Ibilgl vermek istiyorum. 

(BAŞKAN — Sözlerinize nihayet ve
riniz efendim. 

BAKİ DURMAZ (Devamla) — İrak 
(Hükümetine Türkiye'nin ekonomik (ba
kımdan kalkındığı ve 2,5 milyar dolar 
yardım yaptığı, Sayın IBaşIbakan ve ilgi
liler tarafından defalarca bahsedildi. 

MEHMET NECAT EUDIEM (İstan
bul) — Yardım değil, kredi!.. 

'BAKİ DURMAZ l(Devaimla) — Peki, 
«Kredi açıldı» diyorsunuz. 

FAHÎR SABUNtŞ iflBursa) — Beye
fendi, yardımla krediyi karıştırıyorsunuz. 

BAKİ DURMAZ ^Devamla) — Irak 
Hükümetinin sağlık için bir (kişiye dolar 
olarak ayırdığı, harcadığı para 22.30; 
bizde ise 6.20 dolar. 
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BAŞKAN — Sayın Durmaz, süre
niz geçti efendim, toparlayınız lütfen, ri
ca ediyorum. 

BAKt DURMAZ l(Deıvamla) — Şim
di, sağlık sorunu gibi çok önemli bir 
konuda, kamuoyunu yanıltmak ve şov 
yapmak için, eğer gerçekten ihtiyaç var
sa; o Irak Hükümetinin değil, benim ıs
tıraplı memleketimin insanlarının olmalı
dır, »onun sağlık konusuna olmalıdır. 
Oraya kredi vereceğine, kendi sağlık so
runumu iyileştirme yönünde ıkullanma-
lıyız. îşte Ibiz (bunun karşısındayız. 

•FAHİR SABUNÎŞ (Bursa) — Olma
dı, olmadı... 

BAŞKAN — Efendim, toparlayınız. 
BAKİ DURMAZ i(Devamla) — Topar

lıyorum Sayın Başkanım. 
MEHMET INBÖAT ELDE'M (İstan-

Ibul) — Sapla samanı karıştırdın. 

BAKİ DURMAZ (Devamla) — Be
yefendi, iben Ibu teşkilatın içerisinden ge
liyorum; herhalde siz ya'baneısısınız ki, 
öyle konuşuyorsunuz. Aynısını size iade 
ediyorum. 

•MEHMET 'NECAT ELDEIM (tstan-
Ibul) — ıBen de içinden geliyorum. 

IBAŞIKA'N — (Efendim, konuşma sü
reniz bitmiştir, ilave .süreleri de kullan
dık Sayın 'Durmaz; lütfen efendim. 

İBAKt DURMAZ (Devamla) — Sa
yın Başkan, 'bitiriyorum. 

İBu konudaki birçok (söyleyeceklerimi 
Ibaşka bir zamana bırakmak üzere, söz
lerimi Ibirkaç cümleyle tamamlayacağım. 

ıB<ugün Sayın (Bakanın belfirlttiği 140 
:bin personel, (köy ebesinden, genel mü
dürüne kadar, Ihasta bakıcısından baş
hekimine kadar Ibüyük bir risk altında 
çalışmaktadır. 'Gerçekten vatanperver (bir 
görev anlayışı içerisinde, kendi insanına 
hizmet vermek için her türlü fedakârlığı 
göstermektedir. Ama, nimetten faydalan-
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masına gelindiği zaman, genel personel 
rejimi içerisinde normal ücretle 'bu per
soneli tatmin etmeye çalışıyorsunuz. Bu 
mümkün değil. Eğer o personel, akşam
dan salbaha ne yiyeceğini, borcunu nasıl 
ödeyeceğini düşünüyorsa, nasıl hizmet 
verir? Eğer, bugün uyguladığınız yanlış 
ipol'iitiıka sonucunda sağlık Ih'izmetleri ayak
la ise -biraz evvel (belirttiğim gibi- bu, o 
vefakâr insanların çabası sayesindedir. 
Geliniz, Ibu personeli ayrı bir statü içe
risinde (düşünelim; malî ve sosyal im
kânlarını .düzenleyici tedbirleri getirelim 
İve millî gelirden sağlığa ayırdığımız pay
la Ibu hizmeti ayakta Itu'tan -kötü politi
kanıza rağmen ayakta tutan- bu perso
nele gerekli değeri verelim. 

(Hepiriizi saygıyla selamlıyorum, sağ 
olun. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Durmaz. 

Sağlık ve Sosyal Yandım (Bakanlığı 
Ibütçesi üzerindeki müzakereler tamam
lanmıştır. 

Şimdi, soru talebinde bulunan sayın 
üyelerin isimlerini okuyorum : 

Sayın Öner Mi'ski, Sayın Halil Çul-
haoğlu, Sayın Erdal Kalkan, Sayın îste-
mihan Talay. 

Sayın Öner 'Misk'i'nin sorusunu oku
tuyorum : 

.Hatay 'Milletvekili Öner Miski'nin 
sorulanı 

Bakanlığınıza Ibağlı çalışan, halk sağ
lığı ive (bölge ihalk sağlığı lafboratuvarları 
bulunmaktadır. Bu lalboratuvarlar, ibugün 
sadece basit gıda ve su kontrolleri yap
maktadır. ıBelli ölçülerde desteklendiği 
ve takviye edildiği takdirde, »bugünkü ka
pasitelerinin çok üzerinde analiz yapa
bilecek duruma gelebilirler. 

Bütün dünyada çevre kirlenmesi, ha
va, su kirlenmesi, asit yağmurlar ve do

ğal dengenin (bozulması konuları halk 
sağlığını (birinci (derecede iljgilendirmekte-
dir. Çevre Genel (Müdürlüğü, elindeki 
imkânlarla halk sağlığı laiboratuvarları 
gibi lalboratuvarlar kurması kaynak is
rafı olur. Bunlarsız da sorunları bilmesi 
ve çözmesi kalbil değildir. IBuna göre, 

Soru 1. Bakanlığınız, halk sağlığı la-
boratuvarlarını malzeme ve personel yö
nünden takviye etmeyi düşünmekte mi
dir?! 

2. ıBbşa kaynak (harcanmasını önle
mek için, Çevre Genel Müdürlüğü ile 
çevre kirlenmesi konusunda üretken bir 
dayanışıma yapmayı planlıyor musunuz? 

3. Gıda, su, toprak 'kirlenmesinin 
saptanması için numune almayı ve bun
ları analiz edip sonuçlamayı sağlayacak 
güçlü gezici ekipler oluşturmayı düşü
nüyor musunuz? 

4. Çevre kirlenmesi oluşabilecek 
yerlerde, bu ekiplere rutin örnek almak 
ve analiz ettirme görevi vermeyi düşü
nüyor musunuz? 

'5. Türkiye'nin en (büyük sorunların
dan (biri, nüfus planlamasıdır. Sağlık Ba
kanlığı, Ibu (konuda vakıf çalışmalarının 
gerisinde k alim iş görünlüimü vermektedir. 
Anayasamız gereğince, sağlıklı bir top
lum oluşturma görevi devlete verilmiş 
(bulunmaktadır. (Sağlık Bakanlığı, ne za
man nüfus planlaması (konusunda dalha 
ciddî girişimlerde 'bulunacaktır? Bu ko
nuda etkin Ibir kampanya .başlatmayı dü
şünmekte m'fdir? 

6. Mesleğe yeni başlayan ve sağlık 
ocaklarına gönderilen genç doktorlarımız 
yeterince sağlık 'ocağı çalışmalarına göre 
Ihazırlanmadılkları için yararlı olmamak
tadır. Tıp fakülteleri ile Sağlık 'Bakanlığı 
belli Ibir (korelasyon kurarak sağlık ocağı 
hekimliği için yeterli becerinin kazandı
rılmasına çalışılacak mıdır? 

— 431 — 
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BAŞKAN — Sayın ©akan, hemen ce
vap vermek ister misiniz? 

SAÖLIK VE ıSOSYAL YARDIM 
(BAKANI BÜLENT AKARCALI (îstan-
Ibul) — Efendim, 6 soruya da cevabımız 
'müspettir, Ibu Ikonularlda gerekli çalışma
lar yapılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Çulhaoğlu'nun 
sorularını okutuyorum : 

İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu' 
nun sorulan. 

1. Reklam ve tanıtma etkinlikleri, 
»ilaç fiyatlarını yükseltici etki yapmakta
dır. Reçetelerde, marka ismi yerine, je
nerik isim yazılacak ıbir uyıgulaımaya gi
dilemez mi? 

2. (Halikımızın yataklı sağlık kuru
luşlarına, laboratuvar analizlerine, ame
liyat ve ilaca ödediği ücreti, son yapılan 
zamlardan sonra gayri safi millî hâsıla
ya oranla fazla tbuluıuyor musunuz? 

3. Kuduz aşısı olup da haftalıktan 
kurtulamayanlar Ibasına da yansımıştır. 
(Dolayısıyla yerli aşıya (itimat kalmamıış-
tır. ithal aşının maliyeti 225 bin Türk 
Lirasıdır. Yeterli maddî ilmkânı olma
yanlar yerli aşıya (da güvenmediklerinden 
ekonomik Ibakımdan sıkıntıda olanlar ku
duz tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu ko
nuda, eskiden olduğu gilbi, güvenillir aşı 
üretimine ma zaman geçilecektir? Yaz 
aylarında kuduz olaylarının arttığı göz
lenmektedir. Kuduzla mücadele konu
sunda etkin hangi Önlemler alınmakta
dır? 

4. 'Son zamanlarda tüberkülozlü has
ta sayısında ibariz artış mevcuttur. Bu 
artışın etkeni, veremle savaşın yeterince 
yapıimamasından mı, yoksa halkın eko
nomik koşullar nedeniyle yeterince Ibes-
lenmemesinden midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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(SAĞLIK V\E SOSYAL YARDIM 
IBAKANI BÜLENT AKARCALI ^İstan
bul) — Efendim, ilaçlar konusunda araş
tırmamıza Ibunu dahil edeceğiz. 

İkinci, soru, polemikli bir husustur; 
«... yapılan zamlardan sonra gayri safi 
millî hâsılaya oranla fazla bulmuyor mu
sunuz?» diyor. Hiçbir iktidar fistiyerek 
fiyat artırmaz; zorunluluklardır. 

Kuduz aşısı konusunda şimdiye kadar 
uzmanlarımızın yaptığı araştırma; konu
nun aşıdan değil, ısırıldıktan sonra, ge
cikildikten sonra aişı yapılmasına (başlan
masından kaynaklanmaktadır. 

Kuduzla mücadelede Bakanlık ancak 
ışık tutabilmektedir; esas ıgörev mahallî 
idarelere yüklenmektedir. 

'«Son zamanlarda itülberkültozlu hasta 
sayısında İbariz artış mevcuttur» denildi. 
İBıizim istatistiklerimize göre de (tersi var
ıdır. Kendi biligileri neredeyse fbize ilet
melerini rica ederiz, belki (bizim rakamı
mız yanlıştır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Sayın Erdal Kalkan'ın sorularını 
loîkutturuyorum : 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 
soruları. 

1. SiSK'nın 17 hastane ve 20 Hiyük 
dispanserinde kaç tılbhî araç hizmet dı-
şıdır?| 

2. SISK'da toplam harcamaların yüz
de kaçı yönetim giderlerine, yüzde kaçı 
sağlık hizmetlerine gitmektedir? 

3- Ülkemizde faaliyet gösteren kaç 
adet üretici ilaç firması varıdır, kaçı yer
li, kaçı yabancı sermayelidir? 

4. Yerli ve yabancı ilaç firmalarının 
pazar payları yüzde kaçtır? 
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5. )1987 yılında kalite koıitröl sonu
cu toplanan ilaç sayısı nedir? 

»BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 

İBAK1ANI BÜLENT AKARCALI (İstan
bul) — Bilinmesi gerekir ki, Sosyal Si
gortalar hastaneleri Bakanlığımıza bağlı 
değildir. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sağ
lık ve 'Sosyal Yardım Bakanlığı hastane
lerinde olacak. 

ISAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (İstan
bul) — «SSK» yazıyor ©fendim. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz şu
nu ifade edeyim, bu yanlışlık çok sık ya
pılmaktadır ve «hastane» denildiği za
man (bütün üniversite, fakülte hastanele
rinin sorumlulukları da bize yüklenmek
tedir. Bu da bunun bariz bir örneğidir, 
SSK olarak yazılmıştır. Tabiî ki, bu has
taneler Hükümetimizin diğer !bir bakan
lığına ait olup, müşterek sorumluluğu
muzda olan hastanelerdir. Ancak, benim 
ıbunlara sözlü cevap verme imkânım yok
tur; gerek biziım Bakanlığımızdan elde 
ettiğimiz (bilgilerle ve gerekse SSK'dan 
elde edeceğimiz (bilgilerle buna yazılı ce-
ıvap veririz; ama bir kere daha ıtökrar 
ediyorum: Bizim, başta tıp fakülteleri 
(hastaneleri olmak üzere diğer hastane
ler üzerinde 'bir idarî tasarruf hakkımız 
yoktur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Balkan. 

Sayın Talaıy'ın sorularını okutuyo
rum : 

İçel Milletvekili İstemihan Talay'ın 
soruları. 

L Bilindiği .üzere, üniversiteler has
tanelerinde döner sermaye gelirlerinden 
belli ıbazı statüdeki hekimler yararlan

maktadır. Diğer normal ıhais'tanel'erde ise, 
döner sermaye gelirleri hiçbir personele 
yansrtılmamaktadır. Hekimlerin son yıl
larda içine düşürüldükleri olumsuz sosyal 
<ve ekonomik koşullarını dikkate alarak, 
'bu uygulamanın yaygınlaştırılması düşü
nülmekte midir? 

2. Öte yandan hastane (hizmetleri
nin, teknisyen ve yardımcı personelin 
(katkılarıyla ıbir bütünlük kazandığı göz 
önüne alınarak, üniversite hastanelerinde 
ve diğer hastanelerde döner sarmeye ge
lirlerinden yardımcı personelin de yarar
landırılması dalha doğru olmaz mı? 

3. Hastanelerde aynı teknik işi yap
makla 'beraber, iki görevliden birisinin 
lise, diğerinin de meslek okulu mezunu 
olmaları nedeniyle, farklı ücret uygula
maları var mıdır? 

4. Varisa, Ibu dengesizliğin düzeltil-
mesi düşünülmekte' midir? 

'BAŞKAN — Sayın Balkan Buyurun. 

ISAÖLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (is
tanbul) — 'Efendim, bizde de döner ser
maye konusunda araştırma başlatılmış
tır. 

Diğer üniversite Ihastaneleri için bir 
şey diyemeyeceğim, personeline tama
men yönelik bir husus. 

Bizde eşit hizmete eşit ücret öden
mektedir. Ancak, tahsil itbiariyle 657 sa
yılı Kanuna göre intibak farkı mevcut
tur; yan ödemeler ve tazminatlar da eşit
tir. 

iSağlık sektöründeki bu gibi denge
sizliklerin giderilmesi ancak, geçen yıl 
çıkmış olan Sağlık Hizmetleri Kanunu
na sahip çıkmakla mümkün olabilecek
tir. Her şeyden önce koordinasyon ça-
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ıtısını Ikuralbilimerniz lazımdır, diğer ku-
ıruluşTar üzerimde. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 1988 malî yılı bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili 2 öner
ge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi
nin (101-02-2-001-600) harcama kalemin
den 160 milyon TL. düşülmesini ve ekli 
taşıt cetvelinin Sıra No. : 2'deki 3 adet 
binek otomobil (Tedavi hizmetleri genel 
müdürlüğü hizmetleri için) ile Sıra No. : 
10'da yer alan 2 adet otobüs (En az 20 
kişilik) ve yine Sıra No . : 2'de yer alan 
5 adet binek otomobilinin (tdarî ve malî 
işler daire başkanlığı hizmetleri için) ta
şıtların taşıt cetvelinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

E. Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Necati Akıncı 
Şanlıurfa 

71 319 000 000 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Nuri Gökalp 
İstanbul 

Orhan Demirtaş 
İstanbul 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iş
tirak ediyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılamıyor, takdire bı
rakıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI BÜLENT AKARCALI (İstan
bul) — Ben de takdire bırakıyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçe 
Kanun Tasarısı» nın (101-03-2-001-600) 
harcama kaleminde yer alan 350 milyon 
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TL. ödeneğin (101-03-1-001-300) harcama 
kalemine aktarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Mehmet Yenişehirlioğlu 
Manisa 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

Kâmran Karaman 
Hatay 

M. Ali Doğuşlu 
Bingöl 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Ledin Barla s 
Adana 

Gerekçe : 10 adet otobüs ve 6 adet 
minibüs karşılığı olarak yukarıdaki ter

tipte yer alan ödeneğin, hizmetin yıl için
de kiralama yoluyla karşılanması ama
cıyla aktarılması ve ihtiyacın bu yolla gi
derilmesi uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim; bir aktarma talebi
dir? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKtLİ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Komisyon katılamıyor, takdire bı
rakıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 

BAKANI BÜLENT AKARCALI (istan
bul) — Katılıyoruz efendim; çok yararlı
dır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

101 inci bölümü, kabul edilen önerge 
doğrultusunda yeniden okutuyorum : 

CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 71 159 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devam ediyoruz : 

111 Temel sağlık hizmetleri ve sosyalleştirme 217 174 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Tedavi hizmetleri 252 383 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 13 412 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi — 

TOPLAM . 554 128 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
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Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı bütçesinin bölümlerini okutuyorum: 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı 

Prog. 
kodu 

101 

A ç ı k l a m a Lira 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Üretim, araştırma, teşhis ve kontrol hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 458 000 000 

6 524 000 000 

ıBAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir 
önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıs
sıhha Merkezi Başkanlığı bütçesinin (111-
01-2-001-600) harcama kaleminden 40 
milyon TL. düşülmesini ve ekli taşıt cet
velinden Sıra No.: 10'da yer alan 1 adet 
otobüsün (En az 20 kişilik) taşıt cetvelin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

E. Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Necati Akıncı 
Şanlıurfa 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Nuri Gökalp 
İstanbul 

Orhan Demirtaş 
İstanbul 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANVEKİLÎ İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Katılamıyoruz Sayın Başkan, tak
dire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 

BAKANI BÜLENT AKARCALI (İstan
bul) — Takdire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm lll ' i , kabul edilen önergeyle birlikte yeniden okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Üretim, araştırma, teşhis ve kontrol hizmetleri 6 484 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devam ediyoruz : 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler, 920 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 10 862 000 000 

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

Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
1988 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul 
edilmiştir. 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı 1986 malî yılı kesinhesabı-
nın bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 25 030 466 667 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111! Temel sağlık hizmetleri ve sosyalleştirme 76 655 247 349 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

113 Tedavi hizmetleri 105 079 157 413 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 18 276 458 506 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 2 687 041 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 225 043 806 976 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı kesinhesabının bölümlerini okutu
yorum : 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri î 409 036 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Üretim, araştırma, teşhis ve kontrol hizmetleri 1 414 522 667 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 185 236 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 3 008 794 667 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 228 052 601 643 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Gider 
Lira: 

20 592 015 933 

71 258 576 128 

104 640 766 938 

18 384 258 631 

1 749 890 

214 877 367 520 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

Lira 

937 151 

937 151 

İptal edilen 
ödenek 

Lira 

4 438 450 734 

5 396 671 221 

2 412 009 767 

12 247 131 722 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

1 973 619 292 

108 010 125 

2 081 629 417 

Gider 
Lira1 

1 303 064 020 

1 047 595 600 

161 845 229 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

Lira 

tptal edilen 
ödenek 

Lira 

105 971 980 

366 927 067 

23 390 771 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

2 512 504 849 496 289 818 

217 389 872 369 937 151 12 743 421 540 2 081 629 417 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağ-
1986 yılı kesinhesabının bölümleri kabul lıfc Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümle-
edilmiştir. r j n e geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel K a b u l e d e n l e r < > K a b u l etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. Müdürlüğü 
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi Bölümleri okutuyorum 

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

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 571 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Uluslararası ilişkilerden doğan bulaşıcı hastalıklardan 
korunma 3 945 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 118 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 4 634 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

<jB) cetvelini okutuyorum : 

fi — CETVELİ 
Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi gelirleri 3 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı normal gelirler 39 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 1 095 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 4 634 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü- BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık 
dürlüğü 1988 malî yılı 'bütçesinin bölüm- Genel Müdürlüğü 1986 yılı kesinhesabı-
Ieri kabul edilmiştir. n m bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme-
2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel yenler... Kabul edilmiştir. 

Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Uluslararası ilişkilerden doğan bulaşıcı hastalıklardan 
korunma 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

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

Ödenek 
Lira 

182 100 000 

6 213 750 000 

80 127 000 

6 475 977 000 
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(B) işaretli cetveli okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

Gelirin Çeşidi 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Ka'bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

4 015 000 000 

26 000 000 

2 420 350 000 

6 461 350 000 

Tahsilat 
Lira 

5 200 777 900 

34 456 529 

8 628 547 302 

13 863 781 731 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1986 yılı kesinhesabının bölümleri 
kabul edilmiştir. 

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir- BAŞKAN — Sosyal Hizmetler ve Ço-
geme Kurumu Genel Müdürlüğü cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 

bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları-
1. - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir- mm s u n u y o r u m . K a b u l edenier... Etme

ğime Kurumu Genel Müdürlüğü 1988 yenler... Kabul edilmiştir. 
Malî Yılı Bütçesi Bölümleri okutuyorum : 

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

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 4 587 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Genel sosyal hizmetler 30 401 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 1 367 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 36 355 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 10 86Q 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 25 495 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 36 355 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü 1988 malî 
yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiş
tir. 

2. -— Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğü 1986 
Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
1986 yılı kesirihesabının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Genel sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 
yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

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

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

2 361 897 000 

13 264 188 000 

461 175 708 

3 319 957 

16 090 580 665 

1 

11 

13 

Gider 
Lira 

663 561 495 

839 044 441 

388 120 746 

97 485 

890 824 167 
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Aynı genel müdürlüğün <B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Gelirin Çeşidi 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3' özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

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

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünün 1986 yılı 
kesinhesabı kabul edilmiştir. 

ıBu suretle, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
1988 malî yılı bütçelerinin bölümleri ve 
yine, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün 

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

6 360 000 000 8 257 106 399 

12 605 000 000 11 978 265 955 

18 965 000 000 20 235 372 354 

1986 yılı kesinhesapları kabul edilmiştir; 
hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar). 

Bugünkü programımız tamamlanmış
tır. 

Programa göre, Dışişleri Bakanlığı ile 
Maliye ve Gümrük Bakanlığının bütçele
rini ve kesinhesabını görüşmek için, 
18 Nisan 1988 Pazartesi günü saat 10.00' 
da toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 21.31 

« • » 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

57 NCt BİRLEŞİM 

16 . 4 . 1988 Cumartesi 

Saat : 10.00 

II 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

X 1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/393) (S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 1.4.1988) 

X 2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) 
(Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 
1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/394) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 
1.4.1988) 

X 4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Dağıtma tarihi : -1.4.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAÎR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 12 arkadaşımn, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 



Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

5. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selıvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

7. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve1 özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

8. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

9. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

10. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 

İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

11. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'mn, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne-
dönine ilişkin Millî Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
dürrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 
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6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-

kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. Q Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — istanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay Hine bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra Özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

18. — Amasya Milletvekilli Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos-



yal sorunlarına Uişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekilli Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerkşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. _ Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Koddmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — tamir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — içel Milletvekili M. tstemıihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta-. 
rım Satif Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güne§ 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum İli Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — izmir Milletvekili Neccar Türk-
oam'ın, ödemiş Sosyal Yardoımlaşımıa ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alunan 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına iüşıkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

3ö. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum ili Sungurlu ilçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
»akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum iline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odumuz kaldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
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köy ve mezralarda 1$88 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar

larına 28J1 1.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

43. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişikin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

45. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

46. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miraılp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği'iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

48. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocakllaruna ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog-



faıtıllannıûı gdiştiriknesi ve Ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

50. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idkn'in, Sakarya tli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 

51. — Sakarya Milletvekilli Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatıma ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

52. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

53. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin [mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Balkanından 
sözllü soru önergesi (6/70) 

55. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

56. — Zonguldak Milletvekilli Koksal 
Toptancın, Zonguldak İlimin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayımdırîuk ve 
İskân Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

57. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile

rine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

58. — Kocaeli Milletvekili Alaetıtin 
Kurt'ıın, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

59. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

60. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

61. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

62. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerfoank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

63. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açılacağınla ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

65. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
(Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

65. — Bursa Milletveekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 



Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

66. — Bursa Milletvekili Beytullah 
'Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

67. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER 

İŞLE'R 
1. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 

Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Milli Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

2. — 5434 Sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi .ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

3. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 
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4. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (S* Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

6. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

7. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarıs* ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti üle Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihi: 22 . 3 . 1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Ha'klkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 10. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 
36) (Dağıtma tarihi : 22.3.1988) 



X I I . — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/369) 
(S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da işgücü Anlaşmasının Onaylanmasırun 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Duşişlleri 
komisyonları raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 1.3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Anılaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarıst ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
24 Eylül 1985 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onayttanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352) <S. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988) 

X 15. — işkenceye ve Diğer Zalima
ne, Gayri insanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Mil
li etler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bullunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/391) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma 
tarihi : 24.3.1988) 

X 16. — Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşmeye Katıılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988) 

17. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 


