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Sayfa Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK 

OZETI 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Tezkereler ve Önergeler 

134 
135 

137,177 

137,177 

1. — Balıkesir Milletvekili İ. 
Önder Kırlı'nm (6/265) numaralı 
sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/50) 

2. — Vaki resmî davet üze
rine, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanının, refakatinde bir 
heyetle Tunus'u ziyaret etmesinin 
Başkanlık Divanınca uygun gö
rüldüğüne ilişkin Başkanlık Tez
keresi (3/728) 

IV. — KANUN TASARI 
VE TEKLİFLERİYLE KO
MİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

•L — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Bütçe Kanunu Taşanları ile 

137 

177 

137,178, 
200 

1987 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları: 111, 112, 
134, 136) 

A) MİLLÎ SAVUNMA BA^ 
KANLIĞI 

1. — Millî Savunma Bakan
lığı 1989 Malî Yılı Bütçesi 

t 2. — Millî Savunma Bakan
lığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

B). SAĞLIK VE SOSYAL 
YARDIM BAKANLIĞI 

137:177, 
178:269 

137,178 
137:177, 
178:198 
137:177, 
178:200 

200 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi 200:260 

2. — Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı 1987 Malî Yılı Ke
sinhesabı 

a) Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü 

1. — Hudut ve Sahiller Sağ
lık GenH Müdürlüğü 1989 Malî 
Yılı Büu t si 

200:262 

200:266 

200:264 
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2. — Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğü 1987 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

b) Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü 

1. — Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçe
si 

2. — Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesin
hesabı 

V. — S O R U L A R VE CE
VAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Cevap
ları 

Sayfa 
1. — Adana Milletvekili Or

han Şendağ'ın, Savrun Çayı ile 
200:266 Çınar, Kamışlı, Kandak ve Gani 

Geçeği dereleri ıslah çalışmaları
nın ne zaman yapılacağına ilişkin 

200:269 sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'ın yazılı 
cevabı (7/374) 

2Q0:267 VI. — TEŞEKKÜR, TEB
RİK VE T E M E N N İ L E R 

1. — Millî Savunma Bakan
lığı bütçesinin kabulü nedeniyle 

200:269 Silahlı Kuvvetlerimize Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sevgi, 
saygı ve güven duygularının ile
tilmesine ilişkin siyasî parti grup 
başkanvekillerinin müşterek öner
gesi 

269 

269 

I . — GEÇEN TUTANAK OZETI 

Sayfa 

269:270 

200 

200 

T B M M Genel Kurulu saat 10.00'da 
açılarak iki oturum yaptı. 

1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanu
nu Tasarıları ile 1987 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Ke-
sinhesap Kanunu Tasarılarının (1/496, 
1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 1/475, 3/667) 
(S. Sayıları: 111, 112, 134, 136) görüşmele
rine devam olunarak: 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, 
Orman Genel Müdürlüğü, 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 
1989 Malî Yılı bütçeleri ile 1987 Ma

lî Yılı kesinhesapları kabul edildi. 

19 Aralık 1988 Pazartesi günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
20.3l'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 
Kâtip Üye 

İstanbul 
Mustafa Sarıgül 

Kâtip Uye 
Sakarya 

Mümtaz Ozkök 
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II . — GELEN KÂĞITLAR 
19 . 12 . 1988 Pazartesi 

Tasan 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme

ti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğre
tim işbirliği Anlaşmasında Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/527) (Millî Savunma ve 
Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 14.12.1988) 

Teklifler 
1. — Afyon Milletvekili Abdullah 

Ulutürk 'ün, 27.7.1967 Tarih ve 926 sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun Geçici 14 üncü Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kankun Teklifi 
(2/138) (Millî Savunma, Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.12.1988) 

2. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk 'ün, 28.5.1986 Tarihli 3292 sayılı 
Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağ
lanması Hakkında Kanunun 3 üncü Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifi (2/139) (Plan ve Bütçe Komis-
yonuna ) (Başkanl ığa geliş ta r ih i : 
14.12.1988) 

3. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk 'ün, 22.6.1965 Tarihli ve 633 sa
yılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifi (2/140) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1988) 

4. — Kastamonu Milletvekili H. 
Sabri Keskin ve 3 Arkadaşının 13.10.1983 
Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun 42 nci Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/141) 
(İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.12.1988) 

5. — Kütahya Milletvekili Mustafa 
Uğur Ener ve 5 arkadaşının, 9.10.1984 Ta
rihli ve 3053 sayılı Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi (2/142) 
(Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1988) 

Tezkereler 
1. — Mardin Milletvekilleri Ahmet 

Türk ve Mehmet Adnan Ekmen ile Hak
kâri Milletvekili Cumhur Keskin'in Yasa
ma Dokunulmazlıklarının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/725) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyona) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 16.12.1988) 

2. — Tokat Milletvekili Kâzım 
Özev'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/726) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1988) 

3. — Antalya Milletvekili Deniz Bay-
kal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/727) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kumlu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1988) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu

rat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, Pi-
re'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı iddia
sına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/291) (Başkanlığa geliş tari
hi: 15.12.1988) 

2. — Samsun Milletvekili Ali Eser'-
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/292) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 17.12.1988) 
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3. — Samsun Milletvekili Ali Eser'-
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde 
Devlet-millet yardımlaşmasıyla inşa edi
len ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.12.1988) 

4. — Samsun Milletvekili Ali Eser'-
in, Havza-Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E-5 karayolu Hendek-Düzce güzergâ
hının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/294) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.1988) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-

maz'ın, 2.12.1988 tarihinde öğretmen ön-
lisans bitirme sınavına katılan bazı öğret
menlere bir görevli tarafından hakaret 
edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/425) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.12.1988) 

2. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'-
ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana bü-
yükşehir belediyelerinin yurt dışından 
borç alıp almadıklarına ilişkin içişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/426) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 16.12.1988) 

3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesine 
bağlı köylerde oturan bazı vatandaşların 
Irak'a ait helikopterlerden açılan ateş so
nucu öldükleri iddiasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/427) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.1988) 

4. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/428) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.1988) 

5. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesine 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar verilen kredi 
miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba

kanından yazılı soru önergesi (7/429) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 18.12.1988) 

6.— Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar Trafik Fonun
dan aldığı kredilerin miktarına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/430) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.12.1988) 

7. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hin'in, Çorum Belediyesienin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar Toplu Konut 
ve Kajnu Ortaklığı fonlanndan aldığı kre
dilerin miktarına ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/431) (Başkan
lığa geliş tarihi: 18.12.1988) 

8. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar İmar Uygula
ma Fonundan aldığı kredilerin miktarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/432) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 18.12.1988) 

9. — Çorum Milletvekili Cemal Şı-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar Mahallî İda
reler Fonundan aldığı kredilerin miktarı
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/433) (Başkanlığa geliş tarihi: 
18.12.1988) 

10. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar İller Bankasın
dan aldığı avans borçları miktarlarına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/434) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 18.12.1988) 

11. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sangül'ün, vergi dairelerinde görevli per
sonelin fazla çalışma ücretlerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/435) (Başkanlığa geliş tari
hi: 18.12.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN: Başkanvekili İlyas Ak taş 
KÂTİP ÜYELER: Cemal Özbilen (Kırklareli), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerinde-
Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum. 

1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çe Kanunu Tasarılarıyla 1987 Malî Yılı 

ki görüşmelere devam edeceğiz; ancak, gö
rüşmelere geçmeden önce bir soru öner
gesinin geri alınmasına dair bir tezkere 
vardır; okutuyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kır-
lı'nın (6/265) numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/50) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

6/265 esas numaralı sözlü soru öner

geme yazılı cevap aldığımdan, soru öner
gemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Önder Kırlı 

Balıkesir 

BAŞKAN — Soru önergesi geri ve
rilmiştir. 

IV. — K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Taşan
ları ile 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları: 111, 112, 134, 136) 

0) 
A) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

1. — Millî Savunma Bakanlığı 1989 Afa
lı Yılı Bütçesi 

2. —Millî Savunma Bakanlığı 1987 Ma
lî Yılı Kesinhesabı 

(1) 111, 112, 134, 136 S. Sayûı Basmayazıkr 
9.12.1988 tarihli 37 nci Birleşim Tutanağına ek
lidir. 

BAŞKAN — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1987 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesi ve kesinhesabmm görüşme
lerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üze
rinde gurupları ve şahısları adına söz alan 
sayın üyelerin adlarım sırasıyla okuyorum: 

Anavatan Partisi Gurubu adına Sa
yın Nevzat Durukan, Sayın Mustafa Na-
zikoğlu. SHP Gurubu adına Sayın Kemal 
Anadol, Sayın ibrahim Tez. Doğru Yol 
Partisi Gurubu adına Sayın Mura t Sök-
menoğlu. 
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Şahısları adına; lehinde Sayın İsmail 
Dayı, aleyhinde Sayın Ali Eser, üzerinde 
Sayın Recep Ergun. 

Söz sırası, Anavatan Partisi Gurubu 
adına, Sayın Nevzat Durukan'da. 

Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Guruplar adına konuşma süreleri 
l 'er saattir. 

ANAP G U R U B U ADINA NEV
ZAT D U R U K A N (Bolu) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 1989 
yılı Millî Savunma Bakanlığının bütçe ta
sarısı üzerinde Anavatan Partisinin görüş
lerini takdim etmek üzere huzurlarınızda
yım. Bu vesileyle, Yüce Meclise saygıları
mı arz ediyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Sözlerimin başında bu cennet vata
nın bütünlüğü ve bu asil milletin bölün
mezliği uğrunda canlarını feda eden kah
raman şehitlerimizi huzurlarınızda şük
ranla ve minnetle yad ederken, ruhlarına 
fatihalar yolluyor ve gazilerimize bundan 
sonraki yaşantılarında huzurlar, mutluluk
lar di l iyorum. (ANAP sıralar ından 
"Bravo" seslen, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Millî Savun
ma Bakanlığı bütçesinin teknik detayları
na geçmeden önce, Türkiyemizin jeopo
litik durumu ve jeostratejik durumu, kom
şularımızla olan ilişkiler, Millî Savunma 
Bakanlığına ve Genelkurmay Başkanlığı
na teşkilat kanunlarıyla verilmiş olan gö
revler, Türkiyemizin savunma stratejisinin 
esasları ve unsurları üzerinde bazı hatır
latmalarda bulunmak istiyorum. 

"Niçin güçlü bir ordu ve niçin kud
retli bir o rdu?" denildiğinde, bunun ce
vabını evvelemirde Türkiye'nin bulundu
ğu hassas bir dengede aramanın gerekti
ğini huzurlarınızda ifade ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin 
jeopolitik durumuna bir göz attığımızda, 
ıK, kıtanın birleştiği ve ekonomik menfa-

atların fevkalade yoğun olduğu bir ortam
da bulunduğunu tespit ediyoruz. Türki
ye, bir tarafta, Varşova Paktının süper gü
cü Sovyet Rusya ve bu Sovyet Rusya ile 
hem karada, hem denizde ve hem de ha
vada sınırları olan bir ülkedir. Öbür ta
rafta, kendi millî bütünlüğünü Türk düş
manlığı temeline isnat ettirmiş ve Hükü
metimizin yıllardır uzattığı dostluk elini 
ve zeytin dalını kabul ettiği görülen ve 
NATO içerisinde müttefikimiz olan Yuna
nistan. Diğer tarafta, güneydeki komşu
larımızdan Suriye, Varşova Paktının süper 
gücü Rusya ile fevkalade sıkı işbirliği içe
risinde ve o güç tarafından silah deposu 
haline getirilmiş bir ülke. Öbür tarafta, 
bittiği varsayılan İran ve Irak Savaşı ve ku
zeybatımızda, içindeki Türk azınlığını asi-
mile etmekle uğraşan bir Bulgaristan. 

Değerli üyeler, bu tabloyu bu şekil
de huzurlarınızda tespit ettikten sonra ge
lelim içimize: İçimizde de maalesef, 
emperyalist güçlerin tezgâhları sonucu, bu 
cennet vatanı bölmeye çalışan birtakım 
mihraklar. 

Şimdi, düşününüz, böyle bir ortam
da Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvet
lerinin güçlü olması ne denli isabetlidir. 
Kudretli olması gereğini huzurlarınızda 
izah etmeyi de izahtan vareste sayıyorum. 

Bu kritik durumu huzurlarınızda tes
pit ettikten sonra, gerek parti programı
mızda ve gerekse Hükümet Programımız
da niçin güçlü bir ordunun esasını getir
mişizdir. Parti programımızdaki ifadeyi 
aynen aldım, arz etmek istiyorum: "Jeo
politik şartlar dolayısıyla, Türkiye'mizin 
her hal ve şart altında savunmasının ya
pılabilmesi ve barışın devamlılığının temi
ni için, millî ve tarihî geleneğimiz olan, di
siplinli ve kuvvetli bir ordunun varlığı 
esastır. Ordumuzun en mükemmel şekil
de eğitilmesi, modern silah, araç ve gereç
lerle teçhiz edilmesi ve güçlendirilmesi 
maksadıyla gerekli imkânların sağlanma
sını zorunlu görürüz." 
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Bu itibarla, güvenliğimizin yegâne te
minatı Türk Silahlı Kuvvetlerini süratle 
güçlendirmek için hiçbir fedakârlıktan ka-
çınılmaması gerektiğini bir kere daha be
lirtmeyi görev addetmekteyim. 

Silahlı kuvvetlerimizin güçlendiril
mesi için uygulanmakta olan reorganizas-
yon ve modernizasyon projelerinin idame 
ettirilmesinde her türlü destek ve kaynak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk hü
kümetlerince sağlanacaktır ve sağlanma
ya da aralıksız devam edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin bu
rasında, müsaadelerinizle kısa bir hatır
latmada bulunmak istiyorum. Anayasamı
zın 117 nci maddesi, millî güvenliğin sağ
lanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt sa
vunmasına hazırlanmasından, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine karşı Bakanlar 
Kurulunun sorumlu olduğunu hükme 
bağlamış bulunmaktadır. 

1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı 
Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun, söz 
konusu Bakanlığa millî savunma görevle
rinin siyâsî, hukukî, sosyal, "malî ve bütçe 
hizmetlerini Genelkurmay Başkanlığının 
tespit ettiği ilke ve önceliklere göre asker 
alma hizmetlerini, silah, araç, gereç ve her 
çeşit ihtiyaç maddelerinin temin ve teda
riki hizmetlerini, harp sanayi hizmetleri
ni, inşaat, emlak ve ehfrastrüktür hizmet
lerini, malî ve mal hesap hizmetlerieni gö
rev olarak tevdi eylemiştir. 

Keza, 1324 Sayılı Genelkurmay Baş
kanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun 
da, Genelkurmay Başkanlığına, Silahlı 
Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında per
sonel, istihbarat, harekât, teşkilat, eğitim, 
öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve 
öncelikleri ile ana programlarını tespit et
me görevini vermektedir. Kanun, Genel
kurmay Başkanlığının, lojistik tedarik hiz
metleri için tespit etmiş olduğu ilke, ön
celik ve ana programları, bu hizmetleri 
yürütecek olan Millî Savunma Bakanlığı

na bildirilmesini de öngörmektedir. 
Türk Silahlı Kuvvetlerine, bu anaya

sal ve yasal yükümlülüklerinin yerine ge
tirilmesi için içten başarılar diliyoruz ve 
1989 bütçesinin de buna en iyi şekilde yar
dımcı olmasını temenni ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, tensipleri
nize ve tasviplerinize sunulan 1989 Malî 
Yılı Millî Savunma Bakanlığı Bütçe Ka
nunu Tasarısının genel bütçe içerisindeki 
yeri, büyüklüğü ve muhtevasını izah et
meden önce, tahsis olunan kaynakları ya
kından ilgilendiren ilişkileri, jeopolitik du
rum itibarıyla kısaca arz etmiştim. 

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, 
devlet politikamızın temelini Yüce Ata
türk 'ün koymuş bulunduğu "Yurtta sulh, 
cihanda sulh" düsturu teşkil etmektedir. 
Kimsenin bir karış toprağında gözümüz 
yoktur ve hiç kimsenin de bizim bir karış 
toprağımızda gözünün olmamasını isteriz 
ve dileriz. 

Türkiye, Birleşmiş Milletler Teşkila
tının kurucuları arasında yer alan bir dev
let olarak, söz konusu prensip paralelin
de dış politik ihtilafların banışçı yollardan 
çözümlenmesi, başka devletlerin iç işleri
ne karışmama, komşularımızla iyi geçin
me ahde vefa prensiplerinin sadık takip
çisidir. Dünyada ikinci Cihan Harbini 
müteakip sağlanan genel barış, bir nük
leer dengeye istinat ettiği için süper dev
letler, bu dengeyi daima kendi lehlerine 
çevirmeyi arzulamaktadırlar. Bu üstünlük 
arzusu ve gayretleri, yeni teknolojinin doğ
masına ve bu yarışın uzaya sıçramasına se
bep olmuş, bu durum dünya barışı için 
ciddî tehditler ve tehlikeler yaratmıştır. Bir 
tarafta komünizm, bir tarafta demokrasi. 
Dünyada hiçbir devlet, tek başına bu mü
cadeleye katılamayacağına ve kazanama
yacağına göre, belli ittifaklarda yer alma
sı tabiî görülmektedir. Bu ittifaklar, bilin
diği üzere, NATO ittifakı ve Varşova Pak
tıdır. Elbette yerimiz, hür dünyanın da 



T.B.M.M. B : 47 19 . 12 . 1988 O : 1 

içinde bulunduğu NATO ittifakıdır. İşte 
Türkiye, hürriyet ve demokrasi kavram
larında ortak değerleri birlikte paylaştığı 
Batılı ülkelerden kurulu NATO Savunma 
Paktına dahil bulunmakla, savunma temi
natı sağlamakta, aynı zamanda global 
dengenin korunmasına katkıda bulun
maktadır. Türkiye-Amerika Birleşik Dev
letleri arasındaki mevcut Savunma ve 
Ekonomik işbirliği de NATO çerçevesin
de dayanışma kavramına bina edilmiştir. 
Diğer taraftan Türkiye, paktlar arası ge
rilimin azaltılması, karşılıklı güven artırıcı 
bir ortamın sağlanması için silahsızlanma 
ve silahların kontrolü teşebbüslerini des
teklemekte, silahsızlanmanın hiçbir ülke
nin güvenliğini olumsuz yönde etkileme
yecek şekilde, etkin bir denetim altında 
gerçekleştirilmesi gereğini savunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, coğrafî 
olarak üç büyük kıtanın birleştiği, dünya
nın en hassas bölgesinde, keza Varşova 
Paktına da üye bulunan süper güç Rusya 
ile de hudutları bulunan bir ülkedir. Bu 
stratejik konum, tarihin her devrinde 
Türkiye üzerinde birtakım emellerin doğ
masına sebep olmuştur. Dün, Kars'ı, Ar
dahan'ı ve Boğazlar'ı isteyen emeller, bu
gün de aynen devam etmektedir. Ayrıca, 
Ermeni meselesine, Türk Devletini yık
mak ve bölmek isteyen emperyalist güç
lere ait sinsi planın bir parçası olarak da 
bakılmalıdır. 

Bu arada, Ortadoğu ve yakın çevre
sindeki olaylar, geçmişte olduğu gibi, fev
kalade önemini muhafaza etmektedir. Bi-
neanaleyh, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her 
yönden Ortadoğu'nun en kuvvetli ordu
suna sahip olması gerekmektedir. Kahra
manlık menkıbeleriyle dolu şanlı tarihi
mizde Türk Silahlı Kuvvetlerinin göster
diği başarılan, huzurlarınızda en yüksek 
takdir ve şükran duygularıyla anmayı, ye
rine getirilmesi gerekli bir yüce görev ad
detmekteyim. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
Sıcak ihtilafların yoğun olduğu bir 

bölgede olmanın ve NATO savunma zin
cirinin Güneydoğusundaki son halkayı teş
kil etmenin yarattığı hassasiyet nedeniyle 
Türkiye, barış zamanından itibaren millî 
savunma imkânlarını güçlü bulundur
makta ve Silahlı Kuvvetlerini geniş bir ya
pıda tutmaktadır. Böylece, özgürlük için
de barışın korunmasını ve idamesini he
def almak, bu maksatla ihtilafların barış
çı yollardan çözümlenmesine ve gerginlik
lerin azaltılmasına destek olmak, millî gü
venliği ve menfaatlan bunlara yönelik teh
didi, hazır ve güçlü bulunarak caydırıcı
lıkla korumak ve kollamak, savunma po
litikasının esasını teşkil etmektedir. Bu po
litikanın unsurları ise, millî savunma için 
kararlılık ve irade, NATO ittifakı dayanış
ması ve Türk Silahlı Kuvvetleridir. 

Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin yurt savunması görevlerini 
etkinlikle yapabilmesi için, barıştan itiba
ren caydırıcı bir kuvvet yapısı ve güce sa
hip olması, tecavüz halinde vaki tehdidi 
karşılayacak ve asgarî riskle yok edebile
cek bir harbe hazırlık düzeyine ulaştırıl
ması, ulaşılan seviyenin idame ettirilme
si, Silahlı Kuvvetlerin modernizasyon ve 
güçlendirilmesinde ana prensip ve ilkeler 
olarak kabul edilmektedir. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin yurt savunmasına ilişkin 
ana vazifeleri, bu vazifeler ışığında tespit 
edilen öncelikli görevleriyle, bu görevle
rin dikte ettirdiği modernizasyon ve güç
lenme ihtiyaçları, millî, askerî, stratejik 
konsept, kısa ifadesiyle MASK doküma
nında yer almaktadır. MASK, Millî Gü
venlik Kuruluna sunulmakta ve burada 
incelenip değerlendirildikten sonra, kuru
lun tasvibi alınmaktadır. MASK'da belir
tilen söz konusu modernizasyon ve güç
lenme ihtiyaçları ile kuvvetlere verilen gö
revler ışığında, kuvvet komutanlıklarının 
ihtiyaçları tespit edilmekte ve ülkenin 
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ekonomik şartlarıyla bağlantılı olarak kal
kınma ve beka dengesi içerisinde gerçek
leştirilmesi öngörülen bu hedefler altı yıl
lık stratejik hedef planı ve programları ola
rak yayınlanmaktadır. Bu plan ve prog
ramların ilgili malî yıla ait dilimi, yıllık 
bütçelerden ve bir kısım ihtiyaçları ise dış 
yardımlarla sağlanan imkânlardan karşı
lanmaya çalışılmaktadır. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi bazı 
kalemleri itibariyle ilk teklife nazaran de
ğişikliklere uğramıştır. Bu değişiklikler ba
zı kalemlerde büyüme, bazılarında da kü
çülme şeklinde tecelli etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Millî Sa
vunma Bakanlığı 1989 malî yılı bütçesi, 
1988 Haziran ayı itibariyle yürürlükteki 
mevzuat esasları dikkate alınarak tasarruf 
amaç ve ilkeleri doğrultusunda 3 trilyon 
883 milyar Türk Lirası olarak asgarî se
viyede teklif edilmektedir. 1989 yılı büt
çesinin 1988 yılı başlangıç bütçesine göre 
artış yüzdesi yüzde 61,8'dir ve 3 trilyon 
800 milyar Türk Lirası ile bağlanan bu 
bütçenin; yüzde 97,8'ini cari harcamalar, 
3 milyar Türk Lirası ile binde l'ini yatı
rım harcamaları ve 80 milyar Türk Lira
sı ile de yüzde 2,1'ini transfer harcamala
rı teşkil etmektedir. 

Cari harcamalar içerisinde yer alan 
doğrudan doğruya savunma gücünün ar
tırılması amacına müstenit savunma alım 
ve giderleri ödenekleri 1 trilyon 247 mil
yar Türk Lirasıdır. Bu miktar, 1989 Malî 
Yılı Bütçesindeki yatırım harcamalarıyla 
birlikte 1 trilyon 250 milyar Türk Lirası
na ulaşmış olup, bütçenin yüzde 32,2'sini 
teşkil etmektedir. Kalan ödeneğin yüzde 
25,5'lik kısmı olan 1 trilyon Türk Lirası 
personel giderlerine ve yüzde 39,9'luk kıs
mıyla 1 trilyon 549 milyar 124 milyon 
Türk Lirası da diğer cari harcamalara ay
rılmış olup; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ia
şe ve ibatesi ile, sağlık giderleri için plan
lanmış yasal ve zarurî harcamalardan te

şekkül etmektedir. 
Millî Savunma Bakanlığının 1989 yılı 

bütçesi, genel bütçenin yüzde 11,9'u nispe
tinde olup, 1988'de bu nispet yüzde 11,6 
idi. Keza bu bütçenin gayri safî millî ha
sılaya nispeti yüzde 2,4 civarındadır ki, bu 
miktarlar dünya standartlarının altında 
olup, orta veya ortanın altındaki bir sevi
yeyi ifade etmektedir. Gönül arzu eder ki, 
kudretli Anavatan İktidarı da özellikle is
ter ki, çok daha güçlü bir orduyu besleye
lim ve bu ordumuzu en modern silah ve 
araçlarla teçhiz edelim. Elbette milletimiz 
de, yüce devletimiz de bunu en az bizim 
kadar arzulamaktadır. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sözümün bura
sında bir hususu özellikle dikkatlerinize 
arz etmek istiyorum. Askerî harcamaları 
daima tüketim harcamaları olarak kabul 
eden bir görüş vardır. Anavatan Partisi 
olarak biz bu görüşlere katılmıyoruz. Nasıl 
katılmadığımız konusuna gelince: Askerî 
harcamalar, aslında Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesi içerisinde yer alan diğer ca
riler -ki, bunlar bütçenin 1,4 trilyonluk bö
lümünü ifade etmektedir- olup, özel sa
vunma yatırımlarından oluşmaktadır. 
Bunlar uçak, gemi, tank, top yapımıyla 
önemli altyapı yatırımlarından teşekkül et
mekte ve geniş çapta istihdam yaratmak
tadır. O sebeple, toplumda varsayılan ve
ya öyle kabul edilen askerî harcamaların 
tamamıyla tüketim harcamaları olduğu 
yolundaki görüşlere katılmadığımızı hu
zurlarınızda bir kere daha ifade etmeyi bir 
görev biliyorum.' 

Muhterem milletvekilleri, yeri gel
mişken Millî Savunma Bakanlığı yönün
den, Türkiye ile NATO ülkeleri arasında 
bir mukayeseyi Amerika Birleşik Devlet
lerini de katmak suretiyle dile getirmeyi 
görev bilmekteyim. 1987 yılında, Yunanis
tan'da savunma harcamalarının devlet 
bütçesine oranı yüzde 14,2, fert basma 
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savunma harcamaları ise 1980 sabit fiyat
larıyla 266 dolardır. Belçika'da bu oran 
yüzde 7,8, fert başına harcama 424 dolar; 
Fransa'da yüzde 18,7, fert başına harca
ma 526 dolar; Norveç'te yüzde 10,2 fert 
başına harcama 529 dolar; ingiltere'de 
yüzde 16,1, fert başına harcama 502 do
lar; Amerika Birleşik Devletlerinde yüz
de 28,3, fert başına harcama 820 dolar ve 
nihayet memleketimizde bu oran yüzde 
22,4 ve fert başına askerî harcamalara ay
rılabilen kaynak 62 dolardır. 

Sayın milletvekilleri, bütçeyle ilgili bu 
teknik izahattan sonra, bedelli askerlik 
usulü hakkında da Yüce Meclise kısaca, 
satırbaşları halinde bilgi arz etmeyi fay
dalı görmekteyim. Kamuoyunda "Bedelli 
Askerlik Yasası" olarak bilinen 3358 sa
yılı Yasa, 12 Temmuz 1987 tarihinde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul 
edilerek yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
Söz konusu yasanın geçici 10 uncu mad
desine göre, 28 Nisan 1987 tarihinden ön
ce saklı, yoklama kaçağı ve bakaya duru
muna düşmüş, 1076 sayılı Yasaya tabi ye-
deksubay aday adayı şeklindeki yükümlü
ler, 28 Nisan 1989 tarihine kadar askerlik 
şubelerine müracaat etmeleri halinde, bu 
yasanın bedel ödeme hükümlerinden ya
rarlanabilmektedirler. 

Anılan yasanın geçici 20 nci madde
sine göre, 28 Nisan 1987 tarihinden önce 
saklı, yoklama kaçağı ve bakaya durumu
na düşmüş, 1111 sayılı Yasaya tabi, yani er 
statüsündeki yükümlüler ise müracaat et
meleri halinde -tabiî, 28 Nisan 1989 tari
hi bazdır-, yasanın bedel ödeme veya ka
mu kurum ve kuruluşlarında görevlendi
rilmeye ilişkin hükümlerinden yararlana
bilmektedirler. Keza, gerek 1076 ve gerek
se 1111 sayılı yasalara tabi saklı, yoklama 
kaçağı ve bakaya durumundaki 1946 ve 
daha yaşlı doğumlular, her yıl bütçe ka
nunu ile belirlenmekte olan bedelin 2 ka
tını peşin olarak ödedikleri takdirde, silah 

altına alınmadan, askerlik şubelerince ter
his edilebilmektedirler. 

1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısında, bedelli askerlik karşılığı ödenecek 
meblağ 2,5 milyon Türk Lirasından 5 mil
yon Türk Lirasına çıkarılmış ve böylece 
dövizdi askerlikle aralarında bir müspet 
denge kurma hususu da sağlanmış bulun
maktadır. Ancak, bedelli askerlik için mü
racaat eden yükümlü miktarı Türk Silahlı 
Kuvvetleri ihtiyaç miktarına eşit veya az 
ise, müracaat edenlerin tamamı; Türk Si
lahlı Kuvvetleri ihtiyaç miktarından fazla 
ise, müracaat edenler arasında yapılacak 
kura ile ayrılacak kadarı Bedelli Askerlik 
Yasasından faydalanmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar 
Bedelli Askerlik Yasasından 11 bin küsur 
vatandaşımız faydalanmış ve bu yolla bu
güne kadar 15 milyar Türk Lirası da kay
nak temin edilmiş bulunmaktadır. 

Dövizli askerlik hususuna gelince; da
ha önceki tatbikatta, bu Kanun çıkmadan 
önce yurt dışında işçi olarak çalışan vatan
daşlarımız işini gücünü terk ediyor ve 
Türkiye'ye, vatanî hizmetlerini yapmak 
üzere geliyor, dönüşte de iş bulamama du
rumuyla karşılaşıyorlardı. Bu nedenle fev
kalade sıkıntılı ve fevkalade üzüntülü bir 
durum doğuyordu. Bunu düşünen Hükü
metimiz, dövizli askerlik konusuna da yeni 
bir imkân getirmiş ve 14 480 dolar olan 
döviz bedelini günün şartlarına uygun ha
le getirmek suretiyle, yani 10 000 Batı Al
man Markı veya eşdeğer dövize indirmek 
suretiyle, bu konuda da olumlu ve fevka
lade iyi bir görevi yerine getirmiş bulun
maktadır. Huzurlarınızda da, Anavatan 
Partisi Grubu olarak, bu konulardan do
layı Hükümetimize şükran duygularımı
zı da ifade etmeyi yine bir görev bilmek
teyim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

1980 yılından bu yana, gerek bedelli 
ve gerekse dövizli askerlikten elde edilen 
kaynak 170 milyar lira iken, sadece 1988 
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yılında 71 milyar Türk Lirası bir kaynak 
temin edilmiş ve üstelilc de, Millî Savun
ma Bakanlığı adına -Türk Lirası olarak 
değil- döviz hesabı açtırılmak suretiyle, 
Millî Savunma Bakanlığının, para değeri 
düşmeden ve enflasyondan etkilenmeden, 
bu döviz kaynağından, her türlü araç ve 
gereci Türk Silahlı Kuvvetlerine alabilme
si imkânı da sağlanmış bulunmaktadır. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Yani, pa
rayı pul ettiğinizi tescil ediyorsunuz. 

NEVZAT DURUKAN (Devamla) 
— Rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Durukan, eğer 
diğer sözcüyle zamanı iki eşit şekilde tak
sim etmiş iseniz, yarım saatiniz dolmuş
tur. 

NEVZAT DURUKAN (Devamla) 
— Sayın Başkanım, bir sayfam kaldı, bi
tiriyorum efendim, bir dakikalık müsama
hanızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Tamamlayınız efendim. 
AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 

En hızlı yerinde efendim, bağlayamaz. 
NEVZAT DURUKAN (Devamla) 

— Efendim, biz Türkiye'yi güçlendiriyo
ruz. Sayın muhalefet milletvekili, değerli 
bir arkadaşımız söz attı; biz Türkiye'yi iki
ye, üçe katlamış bir iktidarız. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Yatlar
da mı? 

NEVZAT DURUKAN (Devamla) 
— Sayın bakanlarımız da, bütçe konuş
maları sırasında, burada, yapılan bütün 
çalışmaları detaylı olarak dile getiriyorlar. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Geniş tut Sayın Durukan. 

NEVZAT DURUKAN (Devamla) 
— Teşekkür ederim. 

Endişe etmeyiniz, Türkiye Cumhu
riyeti kudretli bir devlettir ve Anavatan 
Partisinin iktidarı sayesinde, Allanın izniy
le bu kudret daha da artarak devam ede
cektir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, sonuç ola
rak; Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Anayasa 
ve yasaların yüklediği görevlerinin başa
rısı için, şanlı tarihinden gelen disiplini, 
itaatli, başarılı ve değerli lider ve komu
tanlarının sevk ve idaresi yanında, bugü
nün teknolojisine uygun araç ve silah sis
temleriyle donatılması ve modernize edil
mesi şarttır. Bu maksatla, harp sanayiinin 
kalkınma planlarımızda bir ana sektör ola
rak yer alması ve bu sanayiin de yaşaya
bilmesi için, diğer ülkelerle işbirliği ve iş
bölümünün yapılması zaruretini huzurla
rınızda ifade etmek istiyorum. Hüküme
timizin de aynı görüş ve davranışta oldu
ğunu özellikle belirtmek isterim. 

Bu münasebetle, Bakanlığın başında
ki değerli arkadaşımızın, hakkında uzun 
süredir maksatlı olarak devam ettirilen 
kampanyaya rağmen görevini liyakatli ve 
ehliyetli bir şekilde yürüttüğü ve Bakan
lığında, Türk Silahlı Kuvvetleri için re
form niteliğinde çalışmalar yaptığı husu
sunu da takdirlerinize ve dikkatlerinize arz 
etmeyi bir yüce görev biliyorum. 

Bu arada, Ordu Yardımlaşma Kuru
munun bir uygulamasını da kısaca dile ge
tirmek durumundayım. Biliyorsunuz, Or
du Yardımlaşma Kurumu (OYAK), subay 
ve astsubaylarımızın katkılarıyla kurulmuş 
ve fevkalade gelişmiş bir teşekküldür. 
Emekli olanların kurumla ilişkileri bir an
da kesilmektedir. Emekli olanların kurum
la ilişkilerinin kesilmemesi ve kendi kuru
luşu olan bu teşkilatla, emekli olduktan 
sonra da organik bağların devamı, ordu 
mensuplarının arzulan cümlesinden oldu
ğunu da huzurlarınızda belirtmek istiyo
rum. Bu sebeple, Değerli Bakanımızdan 
ve Bakanlık personelimizden, Ordu Yar
dımlaşma Kurumunun, emekli olduktan 
sonra dahi, emekli olan personele, gerek 
kredili satış ve gerekse Ordu Yardımlaş
ma Kurumunun imkânlarından fadalan-
dırılması konusunda ne yapılması lazım-
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sa, bu konunun incelenmesini ve takdiri
ni de Sayın Bakanlığa arz ve ifade etmek 
istiyorum. 

Sayın üyeler, sabahleyin konuştuğum 
çok değerli emekli bir komutanımız, ba
na bir şeyden bahsettiler ve hakikaten fev
kalade hayret ettim. Sayın Cumhurbaşka
nımız, Emekli Orgeneral Kenan Evren 
olarak, Ordu Yardımlaşma Kurumunun 
ordu pazarlarına giremiyor. 205 sayılı Or
du Yardımlaşma Kurumu Kanunu bunu 
amirdir. Eğer yönetim kurulu karar verir
se, Sayın Cumhurbaşkanımız o şekilde or
du pazarlarına girebilecek. Tabiî Cumhur
başkanı olması sıfatıyla her tarafa, her ye
re girebilir; ama, kanunun bu konudaki 
nazik bir hükmünü huzurlarınızda ifade 
ediyorum. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — O yan
lış, Sayın Durukan 

NEVZAT DURUKAN (Devamla) 
— Sayın Ağagü, değerli bir komutanımız 
bana o şekilde ifade ettiler, bilemiyorum; 
Ordu Yardımlaşma Kurumu Yönetim 
Kurulu karar verirse, emeklilerin ordu pa
zarlarına girebildiklerini söylediler. 

Sayın milletvekilleri, tasviplerinize 
sunulan 1989 yılı Millî Savunma Bakan
lığı bütçesi, ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomik ve malî imkânlar göz önüne alı
narak hazırlanmıştır. Her türlü lüks ve 
gösterişten uzak olmayı şiar edinen Millî 
Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin; bu bütçeyi, Silahlı Kuv
vetlerimizin modernizasyonu ve güçlendi
rilmesinde en iyi şekilde değerlendireceği 
inancıyla, Millî Savunma Bakanlığı 1989 
Malî yılı bütçesinin Yüce Milletimize, ta
rihi şan ve şereflerle dolu kahraman Silahlı 
Kuvvetlerimize ve Millî Savunma Bakan
lığının mümtaz mensuplarına hayırlı ve 
uğurlu olmasını Yüce Allah'tan huzurla
rınızda niyaz ederken, hepinizi muhabbet
le, hürmetle selamlıyorum sayın üyeler. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Durukan. 

ANAP Grubu adına, Sayın Mustafa 
Nazikoğlu; buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MUSTA
FA NİZAKOGLU (Rize) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın üyeleri, Sayın Millî Savunma Bakanı 
ve Millî Savunma Bakanlığının seçkin 
mensupları; Millî Savunma Bakanlığı 
1989 Malî Yılı Bütçe Tasarısı üzerinde 
Anavatan Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi derin 
saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

"Su uyur, düşman uyumaz." Bir 
milletin bağımsız, hür, güçlü ve müreffeh 
bir devlet halinde yaşaması en mutlu bir 
ülküdür. Yeıyüzünde bugün medeniyetin 
çok ileri gittiği ve Birleşmiş Milletler Teş
kilatının bulunduğu bir gerçek olmakla 
beraber, her milletin hayatı kendisinin ala
cağı savunma ve güvenlik tedbirlerine 
bağlıdır. 

Dostumuz ve kardeş bir millet olan 
Pakistan'ın yakın yıllarda uğradığı saldı
rılar ve başına gelenler göstermiştir ki, her. 
millet haklarını, menfaatlarını koruyabil
mek için, kuvvetli olmaya ve kendi güven
liğini teminat altında bulundurmaya mec
burdur. Böyle olmadığı takdirde ne Bir
leşmiş Milletler Teşkilatı, ne de İnsan 
Hakları Beyannamesi bir devletin bağım
sızlığını ve toprak bütünlüğünü koru ma
ya yeterli olamaz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cum
huriyeti olarak biz de kendi güvenliğimi
zi ve millî savunmamızı güçlü bulundur
maya mecburuz. Bir milletin bağımsızlı
ğı ve hürriyeti her şeyden üstündür. Dev
letimizin korunması, vatanımızın bütün-
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lüğünün güvenlik altında bulundurulma
sı, her fedekârlığa değecek bir husustur. 
Bunun için, Türkiye, kendi bulunduğu 
bölgede -Sovyetler Birliği dışında* bütün 
komşularından millî savunma gücü bakı
mından üstün olmalı ve bu üstünlüğü de
vam ettirmelidir. Bunu yaparken, iktisa
dî ve içtimaî kalkınmasını baltalamama
nın yolunu da bulmak mecburiyetindedir. 

Sayın milletvekilleri, başkalarının iyi 
niyetine inanarak, güven içinde yaşamak 
mümkün değildir. Her şeyden evvel, ken
di Silahlı Kuvvetlerimize dayanmak mec
buriyetindeyiz. 

Ortadoğu ve Uzakdoğu, şaşırtıcı ve 
büyük olaylara gebe bulunmaktadır. Millî 
birlik ve beraberliği her şeyin üstünde tu
tarak, iç siyaset kaygılarının üstüne çık
mak ve millî varlığımızın, bütünlüğümü
zün korunması için, feragatli, sabırlı, ve
fakâr bir şekilde, olayların önünde gide
rek, büyük hamlelere girişmek zorunda
yız. 

Sayın üyeler, iç ve dış tehditler ve her 
türlü gerçekçi değerlendirmeler gözönü-
ne alınarak, Türk Silahlı Kuvvetlerienin 
savaş gücünü, nitelik ve nicelik bakımın
dan yeterli düzeyde bulundurmak ve de
vamlı gayretlerle, daha üstün seviyeye çı
karmak vazgeçilmez bir görev olarak be
nimsenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, malumları oldu
ğu üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin mo
dernizasyonu için gereken silah, araç ve 
gereçlerin, dar bütçe imkânlarımız üzerin
deki yükünü azaltmak, döviz bütçemizi 
zorlamamak ve dış askerî yardımlara ba-
ğımlı kalmamak amaçlarıyla, 7 Kasım 
1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunla, yeni bir 
fon ve bu fonun yönetiminden sorumlu, 
yeni bir teşkilat kurulmuştur. 

Temelde, üstün kabiliyetini ve yeter
liliğini kanıtlamış bulunan Türk sanayii
ne, ileri teknolojileri de kazandırmak su
retiyle, bunların savunmaya yönelik üre

time de sokulmasını hedef alan bu girişim, 
gerek kamu ve gerekse, özel sektöre da
hil, tüm üretim kapasitemizin, bu alanda 
faaliyet gösterecek şekilde teşkilatlanma
sına, teşvik edilmesine, sipariş güvencesi 
sağlanmasına, teknoloji transferine ağır
lık verilmesine ve bu ürünlerin diğer ül
kelere ihraç edilebilme imkânının sağlan
masına yöneliktir. Bu şekliyle, yeni siste
min amacı, ithal ikamesi değil, bilakis, ih
raca yönelik bir girişimdir. 

Sayın milletvekilleri, 13 Kasım 1985 
tarihinde yürürlüğe giren 3238 sayılı Ka
nunla, bir taraftan, güçlü ve istikrarlı kay
nakları olan Savunma Sanayii Destekle
me Fonu teşkil edilmiş, diğer taraftan da, 
fonun yönetimiyle görevli, Savunma Sa
nayii Geliştirme ve Destekleleme İdaresi 
Başkanlığı kurulmuştur. Ayrıca, kanun, 
iki de karar organı öngörmüştür. Bunlar
dan birincisi, Başbakanın başkanlığında, 
-Genelkurmay Başkanının ve Millî Savun
ma Bakanının da dahil olduğu- 5 bakan, 
kuvvet komutanları, Jandarma Genel Ko
mutanı ve 3 müsteşardan oluşan 14 kişi
lik Savunma Sanayii Yüksek Koordinas
yon Kuruludur. Bu Kurul, genel anlam
da, planlama ve koordinasyonu sağlamak 
ve fon tarafından tedariki öngörülen silah, 
araç ve gerecin temin şeklini tespit etmekle 
görevlidir. 

ikinci organ, yine Başbakanın baş
kanlığında, Genelkurmay Başkanı ve Millî 
Savunma Bakanından teşekkül eden, Sa
vunma Sanayii İcra Komitesidir. İcra^Co-
mitesi, uygulamaya yönelik kararlar alır; 
Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekle
me İdaresi Başkanlığı da, İcra Komitesi
nin kararları doğrultusunda, millî sanayi
mizin, savunma sanayiinin ihtiyaçlarına 
göre reorganize ve entegre edilmesi, yeni 
teşebbüslerin teşvik ve ihtiyaçlara göre 
yönlendirilmesi, yabancı sermaye ve tek
noloji katkısı imkânlarının araştırılması, 
gerektiğinde devlet katılımının ve fınans-
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man modellerinin planlanması, imalatın 
desteklenmesi, araştırma ve geliştirmeye 
önem verilmesi şeklinde özetlenebilecek 
görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

Savunma sanayiimizin geliştirilmesi 
için belirlenen temel politikamız ise, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu için 
ihtiyaç duyulan her türlü silah, araç ve ge
recin, mümkün ve ekonomik olduğu öl
çüde yurt içinde, yabancı teknoloji ve ser
mayenin de katkısı ve işbirliğiyle, Türk sa
nayicileri tarafından üretilmesidir. 

Sayın milletvekilleri, özellikle savun
ma malzemesi alışverişimizi, dışarıdan 
içeriye doğru tek yönlü akımdan, daha 
sağlıklı bir durum olan iki yönlü akıma çe
virmek istiyoruz. Bu durumun, ikili ve çok 
taraflı ilişkilerimizi daha da yararlı düze
ye getireceği inancındayız. 

Kanun, savunma sanayiinin kurula
bilmesi ve bu alanda dış piyasalara açıla
bilmek için gerekli ön şartlardan biri olan 
finansman meselesine de, yaygın tabanlı 
bir kaynak modeli içinde çözüm getirmiş
tir. Bu çerçevede, teşekkül eden fonda, 
1988 yılı sonunda, yaklaşık 1 trilyon 100 
milyar lira toplanmış olacaktır. 1989 yılın
da ise, fondaki birikimin 2 trilyon liraya 
yaklaşması beklenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Silahlı Kuvvet
lerimizin en iyi şekilde eğitilmesini, mo
dern araç ve gereçle donatılmasını detay 
olarak düşünürsek, savunma araç ve ge
reçlerini, şimdilik, kısmen de olsa dışa ba
ğımlılıktan kurtarmanın ve "Kendi uça
ğını kendin yap" sloganının tüm Silahlı 
Kuvvedere teşmilinin gereğine inanıyoruz. 

1984 yılı sonlarında temeli atılan 
Mürted Uçak Fabrikası kısa zamanda bi
tirilerek, geçmişte hayal gibi görünen, ilk 
uçağımızı uçurma şerefini Büyük Allah'
ım bize nasip etmiştir. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Fakat, gök
teki uçağın demode olduğuna inanıyor, 
daha teknik uçakları yapmaya gayret sarf 

ediyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri) 

Sayın milletvekilleri, Eskişehir Hava 
İkmal ve Bakım Merkezinin modernizas
yonu ile jet uçaklarının bakımlarının en 
ince teferruatına kadar, onarımlarının ise 
büyük bir kısmının bu tesislerde yapılıyor 
olması gurur verici bir hadisedir. Diğer 
yandan, M-48 tanklarının modernizasyo
nu ile motor-atış sistemi ve toplarının gü
nümüz savunma sistemine uygun hale ge
tirilmesi de övgüye değer başka bir olay
dır ve bunlara ilaveten, Deniz Kuvvetle
rimize ait tersanelerdeki gurur verici ça
lışmalar... 

Sayın milletvekilleri, bizlere güven 
veren bu çalışma içerisinde, günün tekno
lojisine uygun, daha güçlü bir Silahlı Kuv
vetlere sahip olmamız için, millet olarak, 
Meclis olarak, Hükümet olarak, bugün 
hiçbir fedakârlıktan kaçınılmadığı gibi, ile
ride de kaçınılmayacağı aşikârdır. Çünkü, 
yapılan her fedakârlık, millî varlığımızın, 
vatanımızın birlik ve bütünlüğünün mu
hafaza ve idamesi, istiklal ve Cumhuriye
timizin ilelebet var olması içindir. 

Sayın milletvekilleri, Silahlı Kuvvet
lerimizin, ülke savunmasına yönelik esas 
görevlerini yerine getirirken, ülke kalkın
masıyla ilgili faaliyetlere de yardımcı ol
masını memnuniyetle müşahade etmekte
yiz. 

Sayın milletvekilleri, "Teritoryal 
Savunma" ve "Mahal l î Savunma 
Birlikleri" yasa tasarılarıyla ilgili açıkla
malarda da bulunmak istiyorum. 

Bugün NATO ve diğer Batı ülkelerin
de ve Varşova Paktı ülkelerinde uygulan
makta olan teritoryal savunma sistemi, 
"topyekûn savaş" kavramı içerisinde yer 
almakta olup, bunun ayrılmaz bir parça
sıdır. Türklerin dünyaya en güzel örneği
ni verdiği Sakarya Meydan Savaşı, askerî 
ve cephe gerisiyle savaşan bir memleketin 
kazandığı topyekûn bir savaştır. Topyekûn 
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savaşta cephe kadar, cephe gerisi de sava
şın bütün tehlikeleri ve zorluklarıyla kar
şı karşıyadır. Böyle bir savaşta ise asker ve 
millet önceden çok iyi hesaplanmış bir dü
zen içerisinde el ele, omuz omuza ve uyum 
içerisinde düşmana karşı çıkabilirler. Belli 
bir sayıdan bahsederek, savaşın sadece as
kerler tarafından yapılabileceğini ve bu
nun da yeterli olacağını söylemek hata 
hem de tehlikeli bir hatadır. 

Bir savaş halinde, Silahlı Kuvvetler
de görev almayan vatandaşların da vatan 
savunmasına katılmaları doğaldır. Özel
likle, özü asker bir millet olan ve geçmiş
te olduğu gibiy bugün de genç, ihtiyar, ka
dın, erkek demeden her Türk, vatan teh
likeye düştüğünde görev ve silah isteyecek
tir. Topyekûn bir savaşta, eğer önceden çok 
iyi hazırlık yapılmamış, cephede ve cep
he gerisinde herkesin ne yapacağı belirtil
memiş ve bu kimseler zaman zaman eği
time tabi tutulmamışlarsa; barış düzenin
den savaş düzenine geçilinceye kadar hiç 
şüphe yok ki, savaş bile bitebilir. 

Cephe gerisinin savunulması deyin
ce akla sadece sivil savunma teşkilleri gel
mez. Bunun yanında polis, jandarma, özel 
bölge koruma birlikleri (Kıyı koruma ta
buru ve bölge koruma alayı gibi) ve bu
gün için "Avcı birlikleri" dediğimiz, se
ferde teşkil edilecek olan silahlı birlikler de 
mevcuttur. Bütün bu dağınık teşkiller, gü
nün gelişen koşullarına göre ne kadar iyi 
organize edilirlerse, o kadar etkili biçim
de cephe gerisini koruyabilirler. 

Bugün bu konuda yapılmakta olan 
ise kırkdört yıllık eski bir sistemi bugünün 
koşullarına uydurmak, güncel hale getir
mek ve bir seferberlik halinde gecikmek
sizin, düzenli bir şekilde işler hale getir
mekten başka bir şey değildir. 

Muhtemel düşmanlarımız şunu iyi 
bilmelidir ki; Türk Yurdunun cephe ve 
cephe gerisi her yeri, her türlü tecavüze 
karşı düzenle ve inatla savunulacak, kim

senin bizi sırtımızdan hançerlemesine mü
saade edilmeyecek ve cephede vuruşacak
lar, cephe gerisinden emin olacaklardır. 

Bir tehlike anında, hiç kimsenin, hiç
bir şekilde, Türk insanının vatanını koru
masına ve bu maksatla alınacak masum 
nefis müdafaası gayretlerini çarpıtarak en
gelleyemeyeceği çok iyi bilinmelidir. Bu
na, kimsenin hakkı da yoktur. Atalarımı
zın dediği gibi "Barış ve huzuru istiyor
sak savaşa hazır ol"; ama nasıl?.. Bugün
den askerî gücünle, bugünden savunma 
hazırlık ve planlarınla... Eğer, bu planlar 
ve hazırlıklar bugünden yapılmazsa, ya
rın ani bir ihtiyaç halinde; ister gönüllü, 
ister yükümlü olsun yüzbinlerce vatandaş 
nereye gideceğini ve ne yapacağını bileme
den askerlik şubeleri önünde yığılır ve yeni 
düzensizliklere yol açar. Acaba bu tehli
keyi kabul edebilir miyiz? 

Bu hazırlıkların zamanlamasına ge
lince; bunun zamanı yoktur. Bu, devamlı 
bir hazırlıktır. Dünyadaki gelişen ve de
ğişen diğer olaylar bu hazırlığı etkileye
mez. Hele şu sıralar sık sık adı geçen si
lahsızlanma çabaları ile de «hiç mukayese 
edilemez; çünkü, silahsızlanma çabaları
nın gayesi; uzun menzilli ve yüksek tah
rip gücü olan nükleer ve klasik silahlan 
kullanan Sahra Kuvvetlerinin sayısını 
azaltarak taarruz ihtimalini zayıflatmak, 
tecavüz emellerini kısıtlamaktır. Bizim 
yaptığımız çabalar ise, cephe gerisinde, 
nefis müdafaasını hedef alan savunma 
gayretleridir. 

Bu nefis müdafaası gayretlerini ve 
kullanılan "Teritoryal" kelimesini eleşti
rerek, esastan çarpıtarak baltalamak da en 
azından insafsızlıktır. "Teritoryal" keli
mesi, bugün askerî literatürde yer almış, 
pek çok ülke tarafından kullanılan ulus
lararası bir deyimdir. 

Teritoryal savunma sistemi içinde yer 
alacak birlik ve teşkiller, "Bölge savunma 
unsurları" olarak adlandırılmakta olup 
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mülkî taksimata tabi olan jandarma iç gü
venlik birlikleri, diğer genel ve özel kol
luk kuvvetleri, 2495 sayılı Kanun esasla
rına göre teşkil edilen özel güvenlik teş
killeri, sivil savunma unsurları, avcı bir
likleri yerine geçecek olan mahallî savun
ma birliklerinden meydana gelmektedir. 
Bu unsurlardan mahallî savunma birlik
leri ve sivil savunma unsurları dışındaki 
jandarma, polis ve özel güvenlik teşkille
ri, zaten barış zamanından itibaren ken
di mevzuatlarına uygun olarak görevleri
ni sürdürmektedirler. Bunlar için yeni bir 
teşkilatlanma söz konusu değildir. Teşki
latlanma, sadece mahallî savunma birlik
leri ve sivil savunma unsurlarınca yapıla
cak, savaş zamanında bu birliklerden han
gilerinin teşkil edileceği ve teşkil zamanı, 
gerginlik durumu, seferberlik ve savaş ha
lini gerektiren tehdit göz önüne alınarak 
Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek 
ve içişleri Bakanlığı tarafından göreve çağ
rılacaktır. Birliklerin görevlendirilmesi sa
vaş zamanında olacak ve bu birlikler sa
vaşta silahlı kuvvetlerin emrinde, tama
men yurdun savunulması amacıyla kulla
nılacaktır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; uluslararası ilişkileri ve bu ilişkilerin 
mantığını, kuvvet dengesi oluşturur. Bu 
denge temin edilmezse, caydırıcılık orta
dan kalkar. Muhtemel bir savaşta, hatta 
savaş öncesi bir kriz döneminde Akdeniz'
in siyasî yapısı, büyük ölçüde Sovyetler 
Birliğinin bu denize devamlı ve etkili bir 
şekilde kuvvet kaydırmasına ve bu kuvvet
lerin yeteneğine bağlı olacaktır. Kapalı bir 
şişe durumunda olan Karadeniz'in tek çı
kış yolu ise, Türkiye'nin boğazlarıdır. Bu 
bakımdan, Sovyet yayılmacılığının, Avru
pa'nın yumuşak karnı olarak Akdeniz ve 
Türkiye'nin oluşturacağı engelle önlenme
si konusu çok büyük bir önemi haizdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Türk Devleti sekizyüz küsur yıl evvel ku

rulmuş, bütün insanlarımız kardeş olarak 
yaşamış, beraber ağlamış, beraber gül
müş, hiçbir ayrıcalık göstermemiştir. Bu
gün vatanımızı bölmek, parçalamak ve 
yutmak isteyen şer kuvvetlere karşı dura
cak, "Türk askerini arkadan vur, Rus as
kerine selam du r " diyenlerin üzerinden si
lindir gibi geçecek çok güçlü bir orduya 
her zamankinden daha fazla ihtiyacımız 
vardır. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler, açıkla
malarıma son vermeden evvel şu hususu 
arz edeyim ki, Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesi, tanzimi, bütçe tekniği ve formü-
lasyonu bakımından hakikaten üzerinde 
çok titizlikle ve dikkatle çalışılmış, Yüce 
Meclisimize getirilmiş bulunmaktadır. Bu 
hususta, grup olarak takdir ve teşekkür 
doluyuz. Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
arkadaşlarımıza da teşekkürü bir borç bi
liyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Millî Savunma Bakanlığı 1989 malî yılı 
bütçesinin milletimize, devletimize, silahlı 
kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
Cenabı Hak ' tan niyaz eder, hepinizi de
rin saygılarımla selamlarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Nazikoğlu. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın ibrahim Tez, buyurun efen
dim. 

SHP G R U B U ADINA İBRAHİM 
TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesi üzerinde SHP Gaıbu adına görüş
lerimizi aktarmadan evvel, grubum ve 
şahsım adına Yüce Meclisi en derin say
gılarımla selamlıyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
partimizin Millî Savunma Bakanlığı ile il
gili düşüncelerini açıklamadan önce, ko
nuyla çok yakından ilgili olduğuna inan-

— 148 — 



T.B.M.M. B : 47 19 . 12 . 1988 O : 1 

dığım dünyadaki gelişmelerden söz etmek 
istiyorum. 

Gerek Batı, gerekse Doğu Bloku, hiç
bir ülkenin dünya ekonomik sisteminden 
soyutlanamayacağını kabul etmiş bulun
maktadır. Bu ortak görüşün oluşumu, yö
netim kadrolarının keyfi düşünceleri doğ
rultusunda değil, dünya ekonomik siste
minin ekonomik, politik ve sosyal sonuç
ları nedeniyle ortaya çıkmıştır. Nedir bu 
kabulün sonuçları ve bizi nasıl etkilemek
tedir? 

Sovyetler Birliği' nde Gorbaçov yöne
timinin "değişim" parolası altında gün
deme getirdiği, sınırlı da olsa, yeni politi
kalar; süper güçler arasında yeni diyalog
ların başlatılması, karşılıklı güç indirimi; 
Avrupa'da kurulmaya çalışılan yeni aske
rî birliktelikler; Güney Amerika ülkelerin
de demokrasi yolunda atılan yeni adım
lar; Sovyetler'in Afganistan'dan birlikle
rini çekmeleri; İran-Irak Savaşının uzun 
yıllardan sonra bir ateşkese bağlanması; 
Güney Amerika yönetiminin, zenci lider 
Mandela'ya, sınırlı da olsa, birtakım hak
lar tanıması; Filistin halkının, İsrail'in 
varlığını da kabul konusunda barış iste
mi ve devlet kurulması talebi ve çoğalta
bileceğimiz birçok örnek bu kapsamda ele 
alınabilir. 

Bu gelişmelerin tümünün olumlu ol
duğunu söylemek olanaklı değildir; ena-
zmdan, ülkemiz açısından daha iyi koşul
ların yaratıldığını söylemek zordur. Geliş
melerle ilgili bir eğilim belirlemek gere
kiyorsa, dünya, yeni dengeler oluşturmak 
üzere bir dengesizlik yaşamaktadır diye
biliriz. Bu gelişme ışığında, eski yapılar, 
kurumlar, bağlar yıkılacak ve yeni birlik
telikler ortaya çıkacaktır. Söz konusu ya
pılar içinde alınacak yeri ve konumu be
lirleyecek olan, salt ekonomik ilişkiler ve 
bağlar olmayacaktır; toplumlararası poli
tik, sosyal, kültürel ilişkilerin yeni oluşum 

sürecinde etkin olacağını kabul etmemiz 
gerekmektedir. 

Görüşlerimizi konuşmamızın içeri
sinde örneklemek ve kanıtlamak üzere, 
dünyadaki güç dağılımı ve ülkemizin ko
numuna geçmek istiyorum. 

Doğu Bloku ve Sovyetler Birliği'nden 
başlamak istiyorum: 

Gorbaçov yönetimindeki Sovyetler 
Birliği, yumuşama politikasında yeni ve 
önemli adımlar atmaktadır; ekim devri
minden bu yana, her türlü korumacı po
litikalarıyla kapalı ekonomik yapılarını ko
rumaya çalışırken, Doğu Bloku ülkeleriy
le ekonomik gelişmede belirli bir noktaya 
gelmesinin de etkisiyle yeni arayışlar içi
ne girmiştir. Nedir yapmaya çalıştıkları? 

Toplumsal dönüşümlerini gerçekleş
tirmek için gerekli sermayeyi sağlamak 
amacıyla yeni ikili anlaşmalar çerçevesin
de askerî harcamalarda bulunmak, büyük 
kısıntılar yapmak. 

Korumacı ekonomik politikalarının 
yerine, dünya pazarlarında daha etkin ola
bilmek amacıyla yeni arayışlar içerisinde 
bulunmak. Bu çerçevede Gorbaçov, son 
girişimiyle, karşılık beklemeden, Avrupa'-
daki 500 bin askerini, belirli bir sayıda 
tank tümenini geri çekmek ve yok etmek 
kararını verebilmektedir. 

İkili anlaşmalar çerçevesinde sağladı
ğı nükleer güç indiriminin de kendileri 
açısından nasıl bir ekonomi sağladığını 
tahmin etmek zor olmasa gerek. 

Sovyetler bu yaklaşımlarıyla, ülke
mizle sürdürmükte olduğu ilişkileri yine 
sürdürmek amactndadırlar. Karşılıklı gü
venlik sınırlannın yeniden belirlenmesi is
temi, basından izleyebildiğimiz kadarıy
la, gündemde bulunmaktadır. 

Bu arada önemle belirtmek isterim ki, 
birçok konuda olduğu gibi, ülke savunma
sı konusunda da bilgilerimizi, basından sı
zan dedikodulardan almaktayız. Hüküme
tin, Türkiye Büyük Millet Meclisini dış-
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layan bu tutumunu, siz sayın milletvekil
leri önünde kınıyorum, protesto ediyo
rum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Sovyetler Birliği'nin bu tavır değişikliği 
karşısında Amerika Birleşik Devletleri na
sıl etkilenmektedir? 

Amerika Birleşik Devletleri'nin po
litikasını etkileyen iki önemli faktör var
dır: Birincisi, yüksek savunma giderleri; 
ikincisi ise, süper güçler arasında gündem
de olan yumuşama. 

İleri teknoloji düzeyinin bir getirişi 
olarak, savunmasını yıldız savaşları düze
yine çıkaran Amerika Birleşik Devletleri
nin bu politikasında hiçbir zaman kendi 
topraklarında konvansiyonel silahlarla sa
vaşmak durumunda kalmayacağı rahatlı
ğı rol oynamaktadır. Hint Okyanusunda, 
Avrupa'da ve Akdeniz'de bulundurduğu 
askeri gücünü, savunma anlaşmaları çer
çevesinde, bölge ülkelerinin üstüne yıka
rak azaltmak amacındadır. Diğer ülkeler
deki üslerini kullanma açısından kendini 
ikili anlaşmalarla sınırlı kabul edecek ka
dar çıkarcı ve tek yönlü politika gütmek
tedir. 

Ekonomik ve askerî konularda ege
menliği altındaki ülkelere, kendi çıkarları 
gerektiğinde, her türlü baskıyı uygula
maktan çekinmemektedir. Ülkemiz açısın
dan da bu politikanın varlığı herkesçe bi
linmektedir ve kabul edilmektedir. 

NATO, süper güçler arasındaki yu
muşamadan en çok etkilenen savunma 
paktıdır diyebiliriz. Nükleer güçlerdeki in
dirim, NATO'yu, Doğu Bloku arasında
ki konvansiyonel silah dengesi sorunu ile 
başbaşa bırakmıştır. Her ne kadar Gorba-
çov altı tank tümenini yok etmekle başlat
tığı güç indirimini sürdürecek gibi görün
se de, Varşova Paktının NATO karşısında
ki konvansiyonel güç üstünlüğünün orta
dan kalkmasına izin vermeyecektir. Avru-
pa'daki NATO ülkeleri, bu duruni karşı-
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smda yeni bir askerî pakt oluşturarak so
runu çözme yolunu seçmişlerdir. Batı Av
rupa Birliği olarak adlandırılan bu birli
ğe, başkentleri Avrupa'da olan ülkelerin 
alınması, tüm katılan ülkeler tarafından 
benimsenmiş bir ilke olmuştur. Türkiye 
bu kapsamın dışında kalan, Avrupa'da ve 
NATO üyesi olan bir ülkedir. 

Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan so
runların bu dışlamada önemli payı oldu
ğu yadsımak olanaklı değildir. NATO ya
tırımlarının üye ülkelerce oybirliğiyle ka
rara bağlanması zorunluluğu, eline geçen 
her fırsatta Türkiye aleyhine kullanan Yu
nanistan'm,Ege adalarını silahlandırma 
konusunda vardığı nokta, ülkemiz açısın
dan kaygı vericidir. Ege'de kıta sahanlığı 
ve Kıbrıs konusunda Avrupa ülkeleri ve 
ABD ile olan tarihsel bağlılığını kullanma
ya çalışan Yunanistan, kaprisleri ve doy
mak bilmeyen istekleriyle bir yaramaz ço
cuk gibidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Kıbrıs konusunda tek sorun Yunanistan'la 
değildir. Günümüzedek Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetini hemen hemen hiçbir 
ülke tanımamıştır. Dost ve kardeş Arap ül
keleri yeni kurulan Filistin Devletinin ta
nınması konusunda hız ve kararlılık açı
sından Türkiye'nin gösterdiği tutarlılığın, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konu
sunda da, hız açısından olmasa bile karar
lılık anlamında gösterebilmelerini bekle
mek hakkımızdır kanısındayım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
İran-Irak savaşı boyunca koruduğumuz 
tarafsız politikamız, sanırımki savaş son
rası yatırımları konusunda Türkiye'nin 
belirli bir öncelik kazanmasını sağlayacak
tır. Ancak, savaşın bitiminde Irak'la ya
şadığımız sıcak ilişkiler, İran'la hâlâ sür
mekte olan iç işlerimize karışma çabala
rı, her iki komşumuzla da anlamlı birlik
telikler kuramayacağımızın göstergesidir. 
Peki, tüm bu oluşumlara karşı bizi yal-
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nızlığın içine iten nedir? IMF 'n in dayat
macı olması, Batı ile kader birliği etme
miz için yeterli olabilir mi? 141, 142, 163 
ve hâlâ gündemde olan insanlık suçu iş
kence, bizi Batt'dan ayıran en büyük uçu
rumlardan değil mi? Hiçbir ekonomik ve 
toplumsal tabanı olmayan "Davos r u h u " 
ile Yunanistan'la kardeş olunabilir mi? 
Hayır. Bu düşünce içerisinde Avrupa ile 
ilgili olarak bizi yalnızlığa iten en önemli 
faktörlerin bunlar olduğuna inanıyoruz. 

Dış ilişkilerde bu denli tutarsızlıklar 
neden yalnız kalıyoruz sorusunu anlam
sız kılmaktadır. Dünya sistemindeki yeri
ni belirttiğimiz ülkemizin savunma açısın
dan nasıl bir konumda olduğunu Sayın 
Bakanın komisyonda yaptığı konuşmasın
dan bir alıntıyla açıklamak istiyorum. 

' ' Silahlı kuvvetlerimiz komşu ülkele
rin silahlı kuvvetleriyle karşılaştırıldığın
da, hava savunma yeteneği, komuta, kont
rol ve muhabere, elektronik harp, nükle
er, biyolojik ve kimyasal silahlara karşı sa
vunma, erken ikaz ve ihbar, keşif ve göz
etleme yeteneklerimizle sefer stoklarımız
da arzu edilen seviyenin altında bulunma
sı gibi noksanlıklarımız mevcuttur. Sayın 
Bakanın söylemeye dili varmıyor; ama öl
müşüz de ağlayanımız yok. 

Sayın Bakan yine devam ediyorlar: 
"Silahlı Kuvvetlerimiz, çevresel tehdidi 
karşılama seviyesinin altında bulunan 
kuvvet yapısına etkinlik kazandırmaya 
gayret göstermektedir" Ülkemiz, Sayın 
Bakanın deyimiyle, sahip olduğu temel 
değerler ve dünya görüşü itibariyle Batılı 
ülke olması gerçeğinden hareket ederek, 
millî savunmasını güçlendirmek, bölge ve 
dünya barışına katkıda, bulunmak, millî 
güvenlik ve millî menfaatlerimizden taviz 
vermeksizin NATO'nun sağladığı kollek-
tif güvenlik sistemi içinde yer almış bulun
maktadır. Ancak, bu birliktelik biz amaç
larımız doğrultusunda gerçekleşmemiş ol
malı ki, Sayın Bakan ekliyorlar: "İttifak 

içinde savunmanın bölge farkı gözetmek
sizin gerçekleştirilmesi, risk ve yük dağı
lımının dengeli ve adilane bir şekilde ol
ması konusu konuşmalarımızın başlıca ko
nusunu teşkil etmektedir." 

Biliyoruz ki, NATO Savunma Planı 
çerçevesinde, cephe, Teraslara kadar çe
kilmek istenmektedir ve yine biliyoruz ki, 
ABD'den sonra, NATO içinde sayısal güç 
olarak en büyük ikinci orduyu beslemek
teyiz ve yine biliyoruz ki, Ordumuz silah, 
malzeme açısından genelde demode bir 
durumda, çağdaş teknolojinin gerisinde 
bulunmaktadır. Bu mudur millî menfaat
ler ve millî güvenlikten taviz vermemek? 
Ülkemizin savunmasını bu denli zaafa uğ
ratan politikanın temel görüşleri açısından 
da eleştirisini yapmak istiyorum. 

ANAP İktidarının savunma politikası 
tutarsızdır. Daha da önemlisi ANAP ta-
vizkârdır, ödüncüdür. (SHP sıralarından 
alkışlar) Amerika Birleşik Devletleriyle 
imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbir
liği Antlaşmasının ek mektubunun ülke
miz açısından getirdiği yükümlülükler, 
Hükümet tarafından henüz Türkiye Bü
yük Millet Meclisi gündemine getirilme
miştir. Ancak bilmekteyiz ki, bu mektup 
çerçevesinde ABD'nin ülkemizdeki aske
rî gücü artmakta, daha güçlü haberleşme 
sistemlerinin kurulmasına olanak tanın
makta, dış ilişkilerimiz açısından her aşa
mada sorun oluşturan İncirlik Üssündeki 
uçak sayısı artmaktadır. 

Daha önceleri imzalanmasından ka
çınılan bu ek mektubun süresinin uzatıl
ması için ne gibi olumlu gelişmeler oldu
ğunu bilmiyoruz; ancak, ANAP İktidarı
nın ekonomik politikasında yaşanan dar
boğazların giderilmesi için, ABD kaynaklı 
borç bulunmasının eş zamana rastlama
sı, bu olumlu gelişmenin ANAP açısından 
taşuitğı önemi, ülke savunması açısından 
taşımadığı düşüncesiyle gündeme getiril
mektedir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Amerika Birleşik Devletlerinin NATO 
ödenekleri çerçevesinde Yunanistan ve 
Türkiye arasında koruduğu onda yedilik 
oranı devam ederken, bu kapsamda yapı
lan yardımların Kıbrıs konusu gibi ülke
miz açısından son derece önem taşıyan ko
nularda bir koz ve tehdit unsuru olarak 
kullanılması, söz konusu ülkenin ne denli 
güvenilir bir ortağımız olduğunun göster
gesidir. 

Yunanistan, "bana tehdit Türkiye'
dendir' ' sloganıyla başlattığı Ege adaları
nın silahlandırılması girişiminin, ABD'-, 
nin ve diğer NATO ülkelerinin göz yum
masıyla adaların NATO planlarına alın
ması çabası, dostumuz olan ABD'nin ne 
denli güvenilir olduğunun da tekrar bir 
göstergesidir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin, "Or
tadoğu bir bütündür, Ortadoğu'da aynı 
çıkarları paylaşan ülkelerin Arap, Türk ve 
Yahudi olmalarını bir kenara bırakıp stra
tejik konsensüse varmaları zorunludur" 
görüşünü bilmekteyiz. Konunun salt 
ABD'nin görüşü olmakla kalmayıp, uygu
lamaya geçmekte olduğunu da örneklerle 
görüyoruz. Savunma sanayi konusunda 
ortak yatırım çabaları, Doğu Akdeniz 
uluslararası sularda ortak askerî tatbikat 
planlaması bu yaklaşımın yaşama geçiril
diğinin kanıtlarıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
süper güçler arasındaki yeni ilişkilerin so
nuçlarına göre kendi savunmasını yeni bir 
pakt kapsamında çözmeye çalışan Avru
pa ülkelerini içine sokulmak istendiği Or
tadoğu savaşında taraf olmaya niyetli de
ğildirler. 

Ülke savunmasının politika olarak 
yönlendirilmesinin çok kritik olduğu bu
günlerde içine alınmamızın, yoğun çaba
lar gerektirdiği bir Avrupa Birliğinden 
uzaklaştırılıp Amerika Birleşik Devletle
rinin Ortadoğu'da bekçiliğini üstlendiği-
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miz ülkemiz savunmasının çıkarlarıyla 
bağdaşamaz. NATO içindeki sıkıntıları
mız, Türkiye'nin hiçbir zaman bir Batı ül
kesi olarak kabul edilmediğinden kaynak
landığını söylemek olanaklıdır. 

Bu yaklaşımın, NATO içindeki konu
mumuzun bir uç karakol olmakla da ilgi
si vardır. Ülkemizin çıkarları ise, bir sıcak 
savaş durumunda aynı tehditlerin altına 
girecek ülkelerle işbirliğini gerektirdiği ise 
açıktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu yaklaşım çerçevesinde yeniden oluştu
rulmakta olan Avrupa birlikteliğine mut
laka girilmelidir. ANAP İktidarının, Sa
vunma sanayiinin geliştirilmesi için belir
lenmiş politikası ise, Türk Silahlı Kuvvet
lerinin modernizasyonu için gereksinme 
duyulan her türlü silah, araç ve gerecin 
olanaklı ve ekonomik -burada 
"ekonomik" sözünün altını çiziyorum- ol
duğu ölçüde, yurt içinde yabancı tekno
loji ve sermayenin de katkısıyla, Türk sa
nayicileri tarafından üretilmesidir. 

Sayın Bakanın, finansman konusuna 
nasıl yaklaştığına gelince: Kanun, savun
ma sanayiinin kurulabilmesi ve bu alan
da dış piyasaya açılabilmemiz için gerekli 
ön şartlardan biri olan finansman mese
lesine de yaygın tabanlı bir kaynak modeli 
içinde çözüm getirmiştir. Bu kapsamda 
oluşturulan fonda 1988 yılı sonunda 1 tril-

. yon 100 milyar TL. toplanmıştır. 1989 yı
lı sonunda ise, bu rakamın 2 trilyon olması 
beklenmektedir. Meclisimize sunulan Mil
lî Savunma Bakanlığı bütçesinin 3 trilyon 
883 milyar olduğu göz önüne alınırsa, 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin yansı 
kadar bir miktarın Meclis denetiminin dı
şında ve Hükümetin keyfî idaresine bıra
kıldığı görülecektir. Çünkü 3238 sayılı Ya
sa çerçevesinde yapılacak iş ve işlemlerde 
1050 sayılı Muhasebeyi Umumiye Kanu
nu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 
832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerinin 

o 
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uygulanmayacağını aynı yasanın 11 inci 
maddesi hükme bağlamaktadır. 

Yasanın amaç maddesi, modern sa
vunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun 
sağlanması olarak yazılmıştır. Ancak, bu 
amacın daha da detaylandmlması gerekir
se, yasaya şu maddeleri de ekleyebiliriz: 

"Zor durumda olan şirketlerin kur
tarılması, 

Belirli firmaların devlet olanaklarıy
la beslenmesi, 

ANAP İktidarına yakın olan şirket
lerin ödüllendirilmesi de bu yasanın amaç
ları kapsamındadır." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayıştayın, Maliye Bakanlığının, Devlet 
Denetleme Kurulunun, daha da öteye, 
Yüce Meclisin denetiminden uzak bu fon, 
keyfî, başıbozuk bir kullanım karşısında 
son derece sakıncalı sonuçlar getirecektir. 

Unutulmamalıdır ki, hiçbir sistem iyi 
niyet üzerine kurulamaz. Çıkacak tartış
malardan ne Ordumuzu uzak tutabiliriz, 
ne de denetleyemediğimiz bir yapının so
rumluluğundan kaçabiliriz. Bu konuda, 
salt muhalefet milletvekilleri olarak değil, 
iktidarı ve muhalefetiyle birlikte Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak, gö
revimiz, bü sorumluluklarımızın bilinci
ne vararak tavır almaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
karşımızda sorunun ne denli önemli ve 
acil tedbir isteyen bir düzeyde olduğunu 
örnekleriyle inceleyelim: 

F-16 savaş uçakları yatırım, savunma 
sanayiimiz açısından büyük önem taşı
maktadır. Söz konusu uçakların yurt için
de üretilerek, semalarımızda uçmasından 
kıvanç duymayacak hiçbir Türk yoktur. 
Ancak, konu, bu uçakların "Hangi koşul
lar akında olursa olsun" değil, "Ülke çı
karlarına en uygun koşullarda" üretilmesi 
ve hava kuvvetlerimize mal edilmesi ko
nusudur. 

F-16 uçaklarının bir ABD firmasıyla 
ortaklık kurarak yurt içinde üretilmesi ko
nusuna değişik bir açıdan bakmak istiyo
rum: Yapılacak yatırım toplamı 4.2 mil
yar dolar. Proje kapsamında 160 adet F-16 
uçağı üretilecek ve hava kuvvetlerimize 
teslim edilecek. 

Japonya'nın 130 adet F-16 uçağı ya
pımı için ABD firmalarıyla yapacağı ya
tırım toplam ise, 1.1 milyar dolar. Arada
ki 3.1 Milyar dolar tutarındaki fark, Ja
ponya'da üretilecek parçaların çokluğuy
la bir ölçüde açıklanabilir; ancak, burada 
göz ardı edilmemesi gereken bir başka ko
nu var: 

F-16 uçaklarının patent konusu olan 
teknolojilerinin ülkemize satılmadığı bili
nen bir gerçekse, nasıl oluyor da Japon
lar bu teknolojiyi alabiliyorlar? 

ANAP İktidarının savunma konu
sundaki ekonomiklik değerlendirmesinin 
bir yansımasını F-16 yatırımında görmek
teyiz. Projeye ortak olarak katılan üç ABD 
firması, 10 yıllık dönem içinde dolaylı kar
şılık anlaşması çerçevesi içinde 1 milyar 
270 milyon dolar tutarında çeşitli mal alı
mını kabul etmişler. Bu taahhütlerin yüz
de 25'inin ilk 4 yılda gerçekleştirilmesi ge
rekiyor. Yaklaşık 315 milyon dolar tutarın
daki bu taahhütlerden gerçekleştirdikleri 
yalnızca 40 milyon dolar. 

İnsanın aklına, hemen, anlaşmanın 
ceza maddeleri yok mu diye geliyor. Ba
kın, onlar da nasıl açıklanıyor: 

Anlaşma çerçevesinde Amerikan fir
maları 10 yılda taahhütlerini yerine getir
mezi erse, toplam ceza 24 milyon dolar. Bu 
sözleşmenin uygulanabilmesi için sözleş
me süresinin 2 yıl uzatılması ve ardından 
da uluslararası hakeme gidilmesi koşulu 
var. 

Hesap yapmasını bilmekle pek övü
nen Hükümetimizin, bu konuda umarız 
ki, bir hata eseri yanlış yaptığını görmek 
isteriz. Bu yanlışlığın düzeltilmesini de 
Yüce Meclisten talep ediyoruz. 
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Savunma Sanayi Destekleme Fonu 
uygulamaları açısından elimizde birçok 
örnek daha var. 

ANAP'in savunma sanayii yatırım
ları konusunda önemli bir diğer ilkesi de, 
yatırımların devlet desteği ve yabancı ser
maye ile birlikte özel kesim tarafından ger
çekleştirilmesi. 

Konuyla ilgili ilginç, ilginç olduğu 
kadar da düşündürücü bir örnek de, çok 
namlulu topçu roket üretimidir: 

Söz konusu silah, 1979 yılında ger
çekleştirilen bir konsorsiyum çerçevesin
de Avrupa'da üretiliyordu. Sonradan İtal
yanların da katıldığı bu ortaklığın diğer 
üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri, Al̂  
manya, Fransa ve ingiltere'dir. 

Türkiye'nin, söz konusu ortaklığa ka
tılması istemi, Amerika Birleşik Devletle
ri tarafından reddedildi. Hemen arkasın
dan Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye 
ile ortak yatırımlar için heyetler gönder
meye başladı. Teklif, 180 adet sistem üre
timi için 1 milyar 664 milyon dolar ve üre
tilecek roketatarların menzili 40 kilomet
re idi; ancak eşzamanlı olarak ortaya çı
kan Alman Bovvas firması, 70 kilometre 
menzilli aynı sistemin üretimi için 102 mil
yon dolarlık bir teklif getirdi. 

Bizim hemen aklımıza gelen, Alman
ların teklifinin teknik yeterliliğinin, Silahlı 
Kuvvetlerimiz tarafından denendiği ve ye
terli bulunduğu şeklinde idi. 

Bundan sonraki gelişmeler ise, hiç 
aklımıza gelmeyen birtakım olaylar: 

15 Temmuz 1988 tarihinde Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu, ENKA ve 
ABD firması olan LTV firmaları arasın
da ortaklık anlaşması imzalandı. Öngörü
len yatırım tutarı 1 milyar dolar ve şirke
tin yüzde 51 hissesinin ABD firmasının 
olacağı şeklindeydi. Roketler, Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunun Elmadağ 
tesislerinde üretilecek. Asıl önemlisi, ta
şıyıcı sistemlerin ENKA'nın Burdur'da-

ki Burtrak tesislerinde üretilmesi olmasıy
dı. 

Hafızamızı yokladığımızda, bu tesi
sin ENKA tarafından satın alındığı ve za
rar ettiği için kapatıldığını bilmekteyiz, 
Yine aklımıza 3238 sayılı Yasanın yazılı ol
mayan amaçları geliyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak üze
rinde büyük önem ve hassasiyetle durdu
ğumuz konulardan bir tanesi de, Savun
ma Sanayii Destekleme Fonunun Hükü
met ağırlıklı uygulama kararlarına, .Silahlı 
Kuvvetlerimizin alet edilmesi konusudur. 

Örnek: Yine bir Savunma Sanayii 
Destekleme Fonu yatırımı olan zırhlı araç 
üretimi. Bu konuda, yatırımın Türk sana
yiine katkısı, finansmanı ve aracın Üçün
cü Dünya Ülkelerine satış olanakları ve 
aracın bedeli gibi değerlendirme kıstası 
olarak birtakım olanaklar inceleniyor ve 
genel değerlendirme sonuçlarına göre 3 
üncü sırada yer alan Amerika Birleşik 
Devletleri menşeli araç, Hükümetin dev
reye girmesiyle en uygun seçenek olarak 
seçilmiştir. Bu mudur ANAP İktidarının 
ülke savunması açısından hassasiyetle üze
rinde duracağı konular? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hükümet empoze ettiği karar çerçevesin
de Amerika Birleşik Devletleri firması ile 
yerli ortağı olan Nurol İnşaat 1 milyar 76 
milyon dolarlık sözleşmeyi 2 haziranda 
imzaladılar. Özal Hükümetleri zamanın
da yapılanlar bunlarla da kalmıyor: Bakın, 
Çankırı'da Makina Kimya Endüstrisine 
bağlı tesislerde 20 milimetrelik uçaksavar
lar üretiliyor. Bunun yatırım tutarı 800 
milyar Türk Lirasıdır; kıvanç verici bir ya
tırım değil mi? Ancak, durum hiç de öyle 
değildir. 20 milimlik uçaksavarlarla per
vaneli uçakları bile düşüremiyoruz. Diğer 
bir deyişle söz konusu yatırımın istihdam 
yaratmadan öte yurt savunması açısından 
da hiçbir önemi yoktur. 
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ANAP iktidarının savunma konu
sundaki politikasının önemli bir unsuru, 
anımsayacağınız gibi, yatırımların özel ke
sim tarafından gerçekleştirilmesidir. 
ANAP İktidarı bu konuda öylesine kararlı 
ki, kamunun elinde kapasite, bilgi biriki
mi, teknoloji ve diğer gerekli altyapılar var 
olduğu halde, politikası gereği özel kesi
mi devreye sokabilmektedir. Örnek mi is
tiyorsunuz, işte size ROKETSAN. 

Detayına fazla girmek istemiyorum: 
Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Amerika 
Birleşik Devletlerinin ambargosu sonu
cunda ROKETSAN'la ilgili olarak çalış
malar başlamıştı. Sonra, Sayın Başbaka
nın emriyle ROKETSAN'm kurulması 
emredildi. Başbakan yine devreye girdi. 
Size ROKETSAN'm hisse dağılımını ver
mek istiyorum: 

Yüzde 20 hissesi KUTLUTAŞ'ın ya
ni Nirvana yatının sahibinin, yüzde 20'si 
Sezai Türkeş-Fevzi Akkaya'nın, yüzde 15'i 
Kale Kalıp firmasının, yüzde 15'i de Ma-
kina Kimya Endüstrisi Kurumunun, 
ASELSAN'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfınındır. 

Görüldüğü üzere yüzde 55'lik hisse 
özel kesimin elinde bulunmaktadır. Yatı
rımın güzelliğini görüyorsunuz değil mi 
sayın milletvekilleri? Teknoloji Makina 
Kimya Endüstrisinden, finansman Savun
ma Sanayii ve Destekleme Fonundan, 
müşteri Türk Silahlı Kuvvetleri, kâr ise 
özel kesimin... Olmaz böyle şey! (SHP sı
ralarından alkışlar) İşte'bu, ANAP'm ül
ke savunma politikasıdır; buna devlet eliy
le birilerini zengin etmek denmez de ne 
denir? Bu örnekleri daha da çoğaltmamız 
olanaklıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yaşanmakta olan sorunların sizleri sorum
luluk altına sokmadığı gibi bir düşünce ta
şıyorsanız, yanılıyorsunuz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde kaçırılan kararlar, ka
rarnameler, bütçenin önemli bir oranı dü

zeyindeki fonlar salt muhalefetten kaçırıl-
mıyor. Hükümet, ANAP elinde bulunan 
Meclis çoğunluğu ile hangi yasayı çıkara
mıyor da ülkeyi kararnamelerle idare et
meyi yeğliyor? Hükümet sadece kendisi
ni değil, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
ve demokrasinin tüm kurumlarını risk al
tına sokuyor. Türkiye Büyük Millet Mec
lisini işlemez bir çark, Türkiye'nin sorun
larının çözümünün önündeki engel olarak 
göstermek kimseye yarar sağlamaz, ancak, 
demokrasi karşıtı çözümlere gerekçe ha
zırlar. Gelin, sorun o aşamaya gelip mil
letin hakimiyeti konusunda kuşkular oluş
tuğunda birleşmek yerine, şimdiden Tür
kiye Cumhuriyetinin yönetim şeklinin de-
moi rasi olduğunu, demokrasinin temel 
ku ' imü Yüce Meclisimize sahip çıkarak 
gösterelim. Toplumun demokrasiye olan 
inancı, özellikle ülkemizdeki gibi, demok
rasinin geniş kitleler açısından temsili de
mokrasi biçiminde işlediği sistemlerde, de
mokratik kurumların işlerliğiyle, demok
rasinin ve toplumun değerlerinin ciddiyet
le ve titizlikle korunmasıyla pekiştirilebi-
1r. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Millî Savunma Bakanlığı en önemli ba-
k ınlıklarımızdan biridir. Hakkında usul
süzlük yaptığı açıklanan bir bakanın, hiç
bir şey olmamışçasına bu makamı hâlâ iş-

, gal etmesi, ben koltuğumu Başbakanın eşi 
Bayan Özal'a borçluyum demesi, bir baş
ka bakan hakkında demeç veriyorsa, adı
nın başında "millî" sıfatı taşıyan bakan
lığın başında Sayın Bakanın bulunması
nı talihsizlik sayıyoruz (SHP sıralarından 
alkışlar) 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bin
göl) — Ayıp ediyorsun. 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) 
— Bozdun işi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim 
efendim.-

Konuşmasını bitirmek üzere... 
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İBRAHİM TEZ (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; gelin güzel 
örnekler yaratalım. Kişisel, grupsal, par
tisel çıkarlardan arınmış bir bütçe, ülke
nin çıkarları açısından hazırlanmış bir 
program, toplumun yararına yapılan her 
uygulama için S H P daima "eve t" diyor. 
Ancak ülke savunması açısından, ulusal 
çıkarlarımızla çelişen, tartışmalı bir Baka
nın başında bulunması nedeniyle, güven 
vermekten uzak; içeriğini hiçbir boyutta 
kabullenmediğimiz bu bütçeye, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına hayır 
oyu vereceğimizi bildiriyor, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubu adına Yüce Mec
lisi en içten sayglarımızla selamlıyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Tez. 

Sayın Erol Ağagil; buyurun efendim. 
SHP G R U B U ADINA EROL AĞA

GİL (Ankara) — Sayın Başkan, saygıde
ğer milletvekilleri; bir ülkenin siyasî, eko
nomik dış ilişkileri ve savunma ilişkileri 
birbirleri içerisinde bir bütündür. Bunlar, 
ülke içerisinde bütündür, uluslararası iliş
kilerde bir bütündür. Ülke içerisinde bir 
bütündür, eğer ekonomik durumunuz ül
ke içerisinde iyi değilse, siyasî konjonktü
rünüz ülke içerisinde toplumsal barışı sağ
lamış, birtakım asgarî müştereklerde bir
leşmiş değil ise, o ülkenin savunma stra
tejisinin ve savunmasının çok iyi olduğu
nu söylemek mümkün değildir. Tersi var
dır. Eğer, savunma politikanızda çok iyi 
sonuçlar alıyor ve çok iyi konumdaysanız, 
bu, aynen öbür konularda da iyi olduğu
nuzu gösterir. 

Uluslararası ilişkilerde de, özellikle 
dış politikanın boyutlarında yine ekono
mi, askerî ve siyasî ilişkiler, hatta kültürel 
ilişkiler bir bütündür. Olaya bu bağlam
da bakıldığı takdirde, Türkiye'nin savun
ma ihtiyaçlarının ve savunma kapasitesi
nin ne olduğunu irdelerken, bir bütün içe-

— 1 

risinde ele almak zorunluluğu vardır. 
Demokratik parlamenter düzen içe

risinde yaşamayı kuruluşundan bugüne 
kadar amaç edinmiş, temel ilke edinmiş 
olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, doğal 
olarak Batı âlemine dönmüştür. Batı âle
mine döndüğü zaman da, Batı demokra
silerinin lideri durumunda, babası duru
munda sayılan ülkeler tarafından, az ge
lişmiş, Under Perelopment statüsünde tu
tulmuş, görülmüş ve görülmektedir. 

Nedir bu azgelişmişlik? Demokrasi
de az gelişmişlik; ekonomide az gelişmiş
lik; Batı ile entegrasyondanız gelişmişlik. 
Biraz önce izah ettiği gibi, aynı tarzda, ül
kemizi savunmada da az gelişmişlik sta
tüsü içerisinde bırakmıştır ve bırakmak
tadır. Ne yapmıştır Türkiye? Bu az geliş
mişlik, Batı demokrasi âlemi içerisinde, 
kendisini gayet doğal olarak tümüyle ev
vela Batı âlemi içerisinde görmek istemiş
tir; Avrupa'ya gitmiştir. Avrupa ligine gir
mek için gelmişsin, ancak uluslararası an
laşmalarla ve seninde imzan bulunan ko
şullarda, en asgarî şartlardaki demokrasi 
kurallarını uygulamakta her nedense ha
sis davranıyorsun. Benimle beraber ola
bilmen için, demokrasiyi tüm kurum ve 
kurallarıyla uygulaman gerekir demiştir. 

Mevcut iktidarlar, bundan, her ne
dense bugüne kadar çekindiklerinden ve 
uygulamaya koyamadıklarından dolayı, 
Avrupa ile entegrasyon içine girmek bir 
türlü mümkün olmamıştır ve kanaatimce 
demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla iş
letmediği müddetçe de mümkün olama
yacaktır; sen benim ligime futbol oynama
ya gelmişsin; ama penaltıyı tanımıyorsun, 
korneri tanımıyorsun, ofsaytı tanımıyor
sun demişlerdir. Bir müddet sonra dön-
müsüzdür ve ofsaytı artık tanıyoruz demi-
şizdir; ama geri kalan kuralları yine tanı
mıyorsun denmiştir. Sen Arap ligine git 
kardeşim, Arap liginde oynarsın denmiş
tir Batı Avrupaca bize. Oraya gitmişizdir, 
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oraya gitmeye çalışmışızdır; ama o zaman 
da karşımıza Arap âlemi tarafından laik
lik problemi çıkmıştır. Bu laikliği bırak 
denmiştir. Gel, Osmanlı imparatorluğu 
gibi 500 sene bizim başımıza geç ve laik
lik dışında hilafetle idare edilmeye başla. 
Buna, bugünkü koşullarda birkısım ke
simler arzu etse dahi, imkân yoktur. Bun
dan da dönülmüştür. Bundan da dönülün
ce mevcut siyasî konjonktür içerisinde sa
dece ve sadece Amerika Birleşik Devlet
leriyle entegre olmak zorunluluğu doğ
muştur. Bu, Güney Amerika ülkeleri için 
böyledir, Uzakdoğudaki birtakım ülkeler 
için böyledir ve Türkiye için de böyledir. 
Konuya böyle yaklaşınca, savunma ihti
yaçlarımız ve konumuz açısından Ameri
ka Birleşik Devletlerinin Türkiye'yi han
gi konumda görmek istediği ve nasıl tut
tuğuna bakmakta zorunluluk vardır. 

1977'lerden bu yana Amerika Birle
şik Devletleri,, geliştirmekte olduğu feza 
yıldızlan projesi dolayısıyla, NATO'ya es
kisi kadar sıcak bakmamaktadır. Bu, gün
deme, "Avrupa'nın savunması Avrupalı
lar tarafından karşılanmalıdır" tezini ge
tirmiştir. Avrupa'nın siyasî entegrasyonu, 
Avrupa'nın ekonomik entegrasyonu var
dır. İşte bunun için, 1948'lerde kurulmuş 
olan Batı Avrupa Birliği, Avrupa tarafın
dan 1980'lerden itibaren yeniden canlan
dırılmaya başlanmıştır. Yani, Avrupa'nın 
siyasî ve ekonomik entegrasyonu içerisin
de, askerî entegrasyonunu da sağlamak 
için Batı Avrupa Birliği canlandırılmaya 
çalışılmıştır; ama tesadüfe bakın ki, bu en
tegrasyonu sağlamak için Fransa başı çek
mektedir. Malumlarınız olduğu üzere, 
Fransa NATO'nun askerî kanadında de
ğildir. Onun için, NATO sorumlulukları 
açısından, Avrupa savunmasının Avrupa
lılar tarafından sağlanması tezinin başını 
çekerken gayet rahat konumdadır; ama 
Fransa Devlet Başkanı Mitterand, biraz 
evvel arkadaşımın da söylediği gibi, bir 

kural getirmiştir; ancak başkenti Avrupa'
da olan ülkelerin Batı Avrupa Birliği içe
risinde yer alabileceği teziyle ilk defa or
taya çıkmıştır. Bu tezle ortaya çıktığı za
man, bundan dışlanmaya çalışılan tek ül
ke, Batı Avrupa Birliği içerisine girmekte 
zorlanan tek ülke Türkiye olmuştur. 

Şu anda, halen gözlemci sıfatıyla, Ba
tı Avrupa Birliğinin toplantılarına katılı
yoruz; ama bakınız, Batı Avrupa Birliği 
güçlenmeye başladıkça, NATO içerisinde, 
özellikle kanatlarda ve kanatlar içerisinde 
de bilhassa doğu ve güneydoğuya ait ka
natta, zafiyetler giderek artmaktadır, art
mıştır. Amerika Birleşik Devletlerinin NA
TO'ya bu şekilde ilgi azlığı bizim Avrupa 
ile entegrasyonda sıkıntı çekmemiz; ola
yı, ister istemez NATO Avrupa Teşkilatı
nın, NATO'nun Avrupa kanadının Tür
kiye'ye nasıl baktığını görmemize getirir. 

Uluslararası anlaşmalarla, silahtan 
arındırılmış statüde bulunması gereken 
Yunan adalarını, Limni, Rodos, Meis baş
ta olmak üzere, silahlandıran Yunanistan, 
bugünlere kadar bunu NATO belgelerine 
geçirtememiştir; ama son zamanlarda Da
vos ruhundan sonra başlayan ve geçenler
de de Türkiye-Yunanistan arasındaki Da
vos süresinden sonraki gelişmeler hakkın
daki Meclis araştırmasında da söylediğim 
gibi, Türkiye aleyhine Yunan adalarının 
silahlanması hususunda talihsiz bir geliş
meyi Türk Hükümeti başlatmıştır. Türk 
Dışişleri Bakanı, "içinde Türk Hüküme
tinin de parası bulunan NATO bütçesi va
sıtasıyla Rodos Adasının silahlandırılması 
olanak dışıdır, mürnkün değildir; bunu hiç
bir zaman kabul etmeyiz" demiştir. Bu, 
zımnen, Yunanistan kendi parasıyla Ege 
adalarını silahlandırabilir anlamına gelir. 
Ben bunu, ayaküstü söylenmiş bir söz ola
rak değerlendiriyordum. Hemen ertesi gü
nü Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İnal Batu 
aynı paralelde, aynı cümleleri tekrar etmiş
tir. Bu, Davos sürecinden itibaren 
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Yunanistan'a karşı verilmiş olan uluslara
rası haklarımızdan çok büyük bir tavizdir. 
Zaten gerçekte bunlar silahlanmıştır. Si
lahlanmıştır; ama şimdi " S A C E U R " Sa-
kör denen Avrupa Müttefik Kuvvetleri 
Başkomutanı şu ifadeyi kullanıyor artık; 
"Avrupa bir bütündür, Avrupa'nın savun
ması bir bütündür ve Limni Adası da Av
rupa'dadır." Bu, kısmen de olsa, endirekt 
olarak da olsa, artık Limni Adasının NA
T O planlarına alınması için, birtakım atı
lımların, özellikle NATO'nun askerî ka
nadında başladığını, zaten bildiğimiz bir
takım belgelere yeni bir boyut kazandır
maktadır. 

Konu nedir? Konu, Yunanistan'ın, 
NATO içerisinde olmasına rağmen, NA
T O ' n u n güneydoğu çerçevesinde, "Bana 
tehdit kuzeyden değil, doğudandır' ' deyip, 
kuvvetlerini NATO planlarına aykırı ola
rak Tükiye'ye karşı konüşlandırmasıdır. 
Konu, Yunanistan'ın, Varşova Paktına 
karşı kurulmuş NATO içerisinde bir üye 
olmasına rağmen, limanlarını Varşova 
Paktı gemilerine bakım ve onarım için aç
mış olması olayıdır. Konu, NATO içeri
sinde bulunmakla beraber ve bizim bir 
gafletimizle askerî entegrasyona tekrar gir
miş olmasına rağmen, NATO tatbikatla
rına katılmaktan Yunanistan'ın devamlı 
olarak kaçması olayıdır. 

Bunun sonucu olarak, Türkiye'nin 
Avrupa bütünlüğü içerisinde savunmasın
da zincirin halkası kopmuştur, kopuktur; 
Ege hava sahası dolayısıyla havada kopuk
tur; Ege kıtasahanlığı sorunu dolayısıla 
denizde kopuktur ve şimdi, Varşova Pak
tı ülkelerinden Bulgaristan ile Yunanis
tan' ın saldırmazlık paktı imzalaması ve 
kuvvetlerini Türkiye'ye konuşlandırma
sından dolayı da karada kopuktur. 

Arkadaşlar, o zaman, bakınız, tablo 
olarak ortaya ne çıktı; Türkiye, artık NA
T O ' n u n kara sınırları, deniz sınırları ve 
hava sınırları içerisinde müşterek bir sa

vunma entegrasyonunun dışına itilmiştir. 
Bu da, zımnen de olsa, NATO tarafından 
da kabullenmiştir. Amerika Birleşik Dev
letleri ise, Türkiye'yi» kendi stratejik he
defleri konumunda, bölgede ifa etmesi ge
reken görevler içerisinde görmek istediği 
için buna pek ses çıkarmamakta, hatta bel
ki, için için de memnun olmaktadır. 

İşte, Amerika Birleşik Devletleri ile 
ikili anlaşmaların önemi burada başlar. 
NATO içerisinde gittikçe daha az itibar 
gören konumda olmak, gittikçe daha az 
eşitlik içerisinde savunulmaya yönelik bir 
sistemde görülmekten uzak bir Türkiye, 
ekonomisiyle dış politikasıyla olduğu ka
dar, şimdi artık, giderek artan bir biçim
de Amerika Birleşik Devletlerinin bölge
deki askerî çıkarlarının da tam bir hege
monyası altına girmiştir. Bu, bir domin
yon rejimine götürmektedir Türkiye'yi.; 
bu, bir müstemleke rejimine götürmekte
dir Türkiye'yi. 

Muhterem arkadaşlarım, ülkenizde 
çok büyük sıkıntılara girerek, Silahlı Kuv
vetlerin modernize edilmesi için çok bü
yük fedakarlıklara girerek her şeyi vere
bilirsiniz ve yapabilirsiniz, bunu da yap
manız lazımdır, ikinci Dünya Harbinden 
kalmış silahlarla, cihaz ve teçhizatla hâlâ 
NATO içerisinde kara hudutlarının yüz
de 37'sini, tüm NATO kara hudutlarının 
yüzde 37'sini savunmakla yükümlü bir 
Türkiye'yi tutamazsınız; NATO'ya rağ
men dahi tutamazsınız. Burada hiçbir şe
kilde sizlerle bir görüş ayrılığımız yoktur. 
Hangi fedakârlık yapılırsa, yeridir. Çün
kü, ulusal bekasını sağlayamamış bir ül
kenin bağımsız yaşaması mümkün değil
dir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bizim burada irdelemek istediğimiz 
her zamanki konu şudur: Verilen paralar, 
yapılmak istenen işler, yerine gidiyor mu, 
yerini buluyor mu ve zamanında ve yerin
de bu tedbirlerin alınmasına yönelik so
runlara çare buluyor mu? İşte, bizim kuş-
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kularımız buradan kaynaklanmaktadır. 
Savunma Sanayii Destekleme Fonunun 
miktarı bugün, Millî Savunma Bakanlı
ğına bütçeden ayrılan paranın neredeyse 
yarısı kadardır; ama nerede kullanılmak
tadır bu para? 1987 yılı içerisinde, bir kıs
mı Maliye ve Gümrük Bakanlığının per
sonel ödemelerine, bir kısmı, batmakta 
olan bazı bankaların kurtarılmasına kul
lanılmıştır. Nerededir Savunma Sanayii 
Destekleme Fonunun kendisine ayrılan 
paraları, ihtiyaçlarımızın acil olarak gide
rilmesi için nemalandırtlması projeleri? 
Bunda, Silahlı Kuvvetlerin kesinlikle en 
ufak bir hatası yoktur. Eğer bu bir hata 
ise, bu politik kararı alan Hükümete ait
tir bu. (SHP sıralarından alkışlar) 

Siz, ülke savunması için harcanan 
parayı ister bütçe içinde tutun, ister bir
takım denetlemelerden kaçırmak ve bir
takım usulsüz şekillerde harcanmalarına 
olanak verecek ortamlarda kullanmak du
rumuna getirin, bu paranın tümü, bu mil
letin parasıdır. Siz, istediğiniz kadar para 
verin, istediğiniz kadar olanak verin, bu
nun gerçekleştirilmesi için bu olayların, bu 
paraların ne zaman ve ne şekilde kayna
ğına tahsis edildiğine bakmanız lazım. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Ba
tık bankalara gittiğini ispat edebilir misi
niz Sayın Ağagil? 

BAŞKAN — Sayın Şahin, müdahale 
etmeyin lütfen. 

Zamanı gelince Sayın Bakan cevap 
verecek. 

Devam edin Sayın Ağagil. 
E R O L AĞAGİL (Devamla) — Efen

dim, ben hükümet değilim. Benim elim
de devletin istihbarat kaynaklarına ait bil
giler yok ve bunu devlet bürokrasisinden 
almaya da hiçbir zaman tenezzül etmem; 
ancak, eğer çeşitli şekillerde iç ve dış ba
sında yazılan ve iç ve dış kaynaklarda yo
rumlanan bu olaylar yalan ve yanlış ise, 
bunun tavzihi hükümete düşer. Çünkü, 

kaynak onlarındır, bilgi onlarındır. ( S H P 
sıralarından alkışlar) 

C Ü N E Y T C A N V E R (Adana) — 
Boyun büyüdü mü Şahin? 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Ame
rika Birleşik Devletlerinin Türkiye'de bu
lunan askerî üsleri ve bu bağlamda ola
rak, son dört gün önce, SEIA Antlaşması 
çerçevesinde Türk P T T Genel Müdürlü
ğü ile -Ulaştırma Bakanlığına' bağlı- im
zalanmış olan anlaşmaya çok kısa olarak 
değinmek istiyorum. 

SEIA Antlaşması ek mektubu, bir 
müddet bekletildikten sonra Türk Hükü
meti tarafından imzalandı. Bunun içeri
ği, kapsamı, süresi ve miktan Türkiye Bü
yük Millet Meclisine getirilmedi. Çeşitli 
kereler çeşitli vesilelerle istedik, getirilme
di. Şimdi bunun bir devamı olarak, P T T 
ile yapılan bir anlaşmadan bahsediliyor. 
Tabiî bu anlaşmanın içeriğinde -gene Sa
yın Şahin'in söylediği gibi, benim elimde 
devlete ait gizlilik dereceli belgeler yok; 
ama yalanlama ve yanlışlaması, bunun ak
sini, elinde belge olanlara verir- Amerika 
Birleşik Devletlerinin bölgedeki ve özellik
le Türkiye'deki Amerikan üslerinde çeşitli 
teknik olanaklarını artırma isteği yatıyor. 
Bakın, hemen bunun paralelinde bir baş
ka kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geldi ve bu kanun tasarısı ilgili 
komisyondan geçerek Genel Kurula sev-
kedildi. Nedir bu?.. T R T radyoling sistem
lerinin PTT 'ye devri. Bu ikisini birleştir
diğiniz zaman ve PTT 'n in özelleştirileceği 
de hükümet programı içerisinde görüldü
ğüne göre, ülkenin savunma stratejisine 
yönelik ve Amerika Birleşik Devletlerine 
gittikçe artan bir şekilde teknik olanaklar 
sağlayıp Varşova Paktı ülkeleri nezdinde 
Türkiye'yi daha fazla hedef konumuna ge
tirerek birtakım tesislerin ne şekilde özel 
sektöre devredildiğini ve bundan, özellikle 
bu söylediğim iki konudan ve bilhassa 
ikinci konunun altını çizerek söylüyorum; 
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yani T R T ' n i n radyoling sistemlerinin 
P T T ' y e devrinin Silahlı Kuvvetlere olan 
etkilerinden ve uğratacağı zafiyetlerden 
dolayı acaba Silahlı Kuvvetlerin görüşü 
alınmış mıdır? 

C Ü N E Y T CANVER (Adana) — Bı
rakın Silahlı Kuvvetleri, o gün komisyon
da TRT'ciler yoktu. 

BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen... 
E R O L AĞAGİL (Devamla) — Ko

nu buraya gelmişken, çok kısa olarak, 
ANAP İktidarının devamlı propaganda 
konusu yaptığı bir konuya da açıklık ge
tirmek isterim. 

Bugün köylere kadar götürdüğünü
zü söylediğiniz P T T sistemlerini, bugün 
radyoling sisteminde sağladığınız aşama
ları kim sağlamıştır biliyor musunuz?.. 
NATO finans bütçesinden, Genelkurmay 
sağlamıştır. Bu sistemin yüzde 90't Silahlı 
Kuvvetlere aittir ve bunlar seneliği 1 lira
ya, çok küçük rakamlara -belki şimdi 10 
liraya, 20 liraya yükselmiştir ; onu 
inceleyemedim- her sene PTT 'ye devre
dilir Genelkurmay tarafından. 

İşte, bunları kullanıyorsunuz; ama 
süresini üç dakikadan iki dakikaya indi
rerek, parasını 125 liradan 175 liraya çı
kararak kaynak sağladığınızı ve PTT 'n in 
kar ettiğini iftiharla söylüyorsunuz. Kimin 
cebinden kimin parasını nereye alıp veri
yorsunuz? Bu bir ekonomik tercihtir ve iç 
politikadır; fazla birşey demiyorum; ama 
yarın bunların özelleştirilmesi halinde, bir 
t ı rmanma, bir gerginlik ve savaş duru
munda Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu ge
reksinme duyduğu sistemleri geri alması
nı nasıl sağlayacaksınız acaba? Çünkü, bu 
ortaklıklar sadece iç ortaklık değil; birta
kım da dış ortaklıkları var, bunun dış bağ
lantılı ortaklıkları var. Bu konular çok has
sas konulardır; ama ne var ki, kararlar ba
zen bir kişinin, bazen de çok dar bir kad
ronun ve genellikle de olaya yalnız ekono
mik açıdan bakan prensler kadrosunun 

dudakları arasından çıkmaktadır. Karar
lar, yetkili ve bu konularla ilgili bütün or
tamlarda açılıp, tartışılıp alınmıyor. Ka
rarların böyle alınmamasının sıkıntısını 
ileriki günlürde hep birlikte, ülke olarak, 
u m a n m ki çekmeyiz; böyle bir sıkıntılı du
ruma düşmeyiz. 

Çok kısa olarak, Türkiye'de halen 
uygulanmakta olan askerlik sistemi ve sü
resine değinmek istiyorum. 

Bugün ülkemizde, yurt dışında çalı
şan işçilerimizle ilgili olarak, kısa süreli ve 
paralı askerlik sistemi vardır. Ülke içeri
sinde yaşayan vatandaşlarımızdan ihtiyaç 
fazlası var ise, yine zaman zaman paralı 
sisteme dönecek bir statü vardır. Sekiz ay
lık askerlik statüsü vardır, 18 aylık asker
lik statüsü vardır. İnanın, bunlar o kadar 
sık değişmektedir ki, zaman zaman konu
yu vatandaşlara götürmek ve onlara bilgi 
vermek konumunda olan devlet kuruluş
ları, bunları yorumlamakta ve takip et
mekte güçlük çekmektedirler. 

Bugün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 
Millî Savunma Bakanlığı içinde, belirgin 
bir askerlik sistemine oturtulması zama
nının gelip geçmekte olduğunu ve bunun 
biran evvel yapılması gerektiğini vurgu
lamak istiyorum. Bu, hem ülke nüfusu açı
sından, heni vatandaşlar açısından, hem 
de stratejik hedefler açısından son derece 
önemlidir. Bu karar verilmelidir; ama 
uzun süreli uygulanmalıdır ki, stratejik he
def planlarına da, sık sık, menfi etkileri ol
masın. 

Bu bağlamda, çok kısa olarak da, 
harp okullarının eğitim programından 
bahsetmek istiyorum. Zaman zaman, ül
kemizde, çeşitli akımların, çeşitli müesse
selere girdiği söylenir. Bunun içerisine, 
-basından izlediğimiz kadarıyla- zaman 
zaman, askerî okullar ve Harp Okulları da 
dahil edilir. Benim, Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesi vesilesiyle hükümetten ta
lebim şudur: Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
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emir komuta kademelerinde göre alacak 
insanların nasıl yetişmesini istiyorsunuz, 
nasıl bir subay yetiştirmek istiyorsunuz; 
bunun için, eğitim programlarınızı Harp 
Okullarına koymanız lazımdır. İki sene
lik eğitim programını dört seneye çıkart
mak yetmez. Dört seneye çıkarttığınızda, 
o insanlar dışarıya çıktıkları zaman, o dip
lomaları bir üniversite diploması kabul 
ediliyor mu; o da ayrı bir konu; ama eği
tim programlarınızda 1980 yılında yüzde 
63 olan sivil ders ağırlığının yüzdesi bu
gün ne kadardır; sivil ders oranı ne kadar
dır, askerî ders oranı ne kadardır? Üniver
sitelerden, ders yermek üzere, Harp Okul
larına çağrılan öğretmenleri, üniversite 
hocalarını, eğiticileri, hangi kritelere gö
re, kimler, nasıl seçmektedir? Objektif kri
terleri yoktur. Bu kriterlerin oturtulması 
lazımdır. Bunların yapılması lazımdır ki, 
Türk Silahlı Kuvvetleri, nesilden nesile ye
tişen komuta kademeleri arasında bağlantı 
kurabilsin; sistemde ve Silahlı Kuvvetler 
personel rejiminde bir devamlılık sağlana
bilsin. 

Konu, benim için oldukça önemlidir. 
Çok kısa olarak, bir miktar da, teri-

toryal savunmadan bahsetmek istiyorum. 
Muhterem milletvekilleri, bundan iki ay 
önce, durup dururken, birden, iktidar ta
rafından, "Ülkemizde teritoryal birlikler 
kurulacağı" biçiminde bir haber kamuo
yuna yansıtılmıştır. Boyutları ve kapsamı 
belirtilmeden, hatta amacı bile net olarak 
ortaya koyulamadan, haftalarca basın ve 
kamuoyunda tartışmalar sürdürülmüş, 
bulanık suda balık avlanmıştır. Şu anda 
ise, konu, küllenmeye t^rk edilmiş, uyu-
tulmuştur. İktidarın çoğu kez yaptığı gi
bi, eğer o andaki kamuoyunun dikkati, ik
tidar için elverişli olmayan bir diğer ko
nudan -örneğin enflasyon hızı, aşırı fiyat
lar, hayalî ihracat ya da önemli bir hukuk
suzluk gibi- başka yönlere çekilmek için, 
böyle bir girişim yapılmış ise, kamuoyu-
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na saygısızlık bir yana, özünde de son de
rece yanlış bir iş yapılmıştır. Beş yıldık bir 
iktidarın, savunma konularının ciddiyet
le ve ağırbaşlılıkla ele alınacağını çoktan 
öğrenmiş olması lazımdır. Yok, eğer, ger
çekten millî savunmamızın geleceğine iliş
kin bir konu gündeme getiriliyorsa, bu du
rumda da, kamuoyuna yansıtılmadan ön
ce, çok hazırlıklı olmak gerekir. 

Yurt savunmasına ilişkin hiçbir konu, 
üzerinde esaslı hazırlıklar yapılmadan ka
muoyuna sunulamaz. Kamuoyu eğilimle
rinden yararlanmak, açık rejimlerin bir 
gereğidir, bunu saygıyla karşılıyorum; an
cak açıktan tartışmalarla yozlaştırılması 
olası sonuçlara, ulusal güvenlik konuları
nın tahammülü yoktur. Amacı ortaya ko
nulmadığı, boyutları ve kapsamı belirtil
mediği için, basındaki ve kamuoyundaki 
tartışmalar, kısır bir döngüde kalmıştır. 
Sonunda da, konunun küllenmeye terke-
dilmesiyle "uyutulmuş gibi" olduğu iz
lenimi verilmiştir. Ülke savunmasını ilgi
lendiren bir tasan gerçekten var idi ise, va
rılan bu sonuçla konu iktidar tarafından 
pek yüksek düzeyde yozlaştırılmıştır. Bu 
konunun tasarının içeriği hakkındaki gö
rüşlerimizi, bu kanun tasarısı Meclise gel
diği zaman açıklayacağımız için konunun 
içeriğine girmiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi 
bağlamadan evvel bir konuya da dikkati
nizi çekmek isterim. 

Bizim Başbakanımız elhak çok ma
rifetli, çok becerikli, özellikle dış konularda 
zaman zaman yaptığı çıkışlarla. Bunun 
son örneği, kendisi Amerika'da iken, (geç
tiğimiz 3-4 gün içinde) Filistin Kurtuluş 
Örgütü Teşkilatının ve Filistin Devletinin 
Amerika Birleşik Devletleri ile ikili ilişki
lere girmesi hususundaki kendisine Türk 
TRT'si tarafından Amerika'dan yapılan 
yayında atfedilen beyanat; yani Filistin 
Kurtuluş Örgütü ile Amerika Birleşik 
Devletlerinin ikili diyaloga girmesini Sa-
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ym Başbakanımız Amerika'ya gidince 
sağlamış. Gerçi bu bir saat sonra, hemen 
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Ba
kanlığı sözcüsü tarafından yalanlandı; 
ama onun yalanlaması önemli değil, bi
zim Başbakanımız mutlaka doğru söyle
miştir. İşin bu tarafını geçiyorum. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) 
— Bunun Savunma Bakanlığı bütçesi ile 
ne alakası var? 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Sim
di müsaade edin anlatacağım, alakası çok 
var. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
EROL AĞAGİL (Devamla) — Bu 

kadar becerikli bir hükümet ve bu hükü
metin başı, bu kadar uluslararası sahalar
da başarılar sağlıyor, İran ve Irak arasın
da harbin kesilmesini, ateşkesin sağlanma
sını da bir zamanlar 24 saat içinde sağla
yacaktı, acaba neden Kıbrıs Türk Cum
huriyetinin tanınmasını bugüne kadar hiç
bir ülkeye başartamadı? (SHP sıraların
dan alkışlar) Ya bu çok beceriklilik, yalan, 
yanlış ya da insanın aklına ister istemez 
bir başka soru geliyor, bu hükümet Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bir dev
let olarak tanınmasını istemiyor. Bunun 
ikisinden birisi doğrudur. İkisi birden doğ
ru olamaz. Bu konu da, her ne kadar dış 
politika konusu gibi görünse de, orada 
Türk askerinin kanı, Türk Milletinin ka
nı akmıştır. Hiç kimse bireysel kararlarla 
Davos ruhu diye, Ege adalarının silahlan
dırılmasına ve Kıbrıs'ta altından kalkama
yacağımız ödünler verilmesine, oradaki 
asker sayımızın azaltılmasına, orada hâlâ 
durup dururken nöbet tutmakta olan 20 
yaşındaki Türk gençlerinin öldürülmesi
ne seyirci kalamaz. Buna seyirci kalmak; 
ya gafletle ya delaletle ifade edilebilir. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimi bitirmiş bulunuyorum. Bir ül

kenin savunması ve o ülkenin savunma
sını yapan teşkilatların ve bu arada Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti indindeki yeri, bütün ülke 
içinde olduğu gibi, bizim partimiz için de 
son derece yüksektir. (SHP sıralarından 
alkışlar) Türk Silahlı Kuvvetleri persone
li ile ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi 
içerisindeki çalışmalarıyla ilgili hiçbir şe
kilde aykırı görüşlerimiz, aksini tespit et
mediğimiz müddetçe olamaz. 

Siyasî iktidarın savunma politikala
rına bakışı ve siyasî iktidarın son döne
mindeki siyasî harcamaların keyfî olarak 
bir takım kriterlere bağlanmış olması, bu 
kriterlere bağlanırken de bu Bakanlığın 
başında hakkında doğru veya yanlış tah
kikat açılmış bir Bakanın bulunması, bi
zim itirazlarımızın odak noktasıdır. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Konumuzun Silahlı Kuvvetler perso
neli ve silahlı kuvvetler rejimiyle bir ala
kası yoktur. Hükümetin bu konudaki uy
gulamaları ve yanlış yerlerde yanlış kişi
lere bu Bakanlığın temsil ettirilmesinden 
kaynaklanmaktadır. 

Bunu en kısa zamanda hükümetin ve 
iktidar partisi kanadının da dikkate ala
rak gerekli düzeltmeleri yapacağı ümidiy
le, 1989 yılı bütçesinin Millî Savunma Ba
kanlığı camiasına, Silahlı Kuvvetlerimize, 
ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, 
barış içerisinde geçecek 1989 yılı dileğiy
le saygılarımı sunuyorum. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ağagil. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Sökmenoğlu. (DYP sıralarından alkış
lar) 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA 
MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Başkanım, sözlerime başlarken, müsama
hanıza sığınarak, gündem dışı konuşma 
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imkânı olmadığı için ve insanlığın savun
ması olduğu için, Batı Trakya Türklerinin 
insanca yaşama haklarının verilmesi için 
Anayasa ve kanunlar çerçevesinde yapıl
maya çalışılan girişimlerin suç olarak te
lakki edilmesini ve Dr. Sadık Ahmet ' in 
şahsında, 120 bin Türkün mahkûm edil
mesini yüksek huzurlarınızda nefretle kı
nadığımızı ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu insanlık dışı 
davranış örneği Yunanistan için yüz kızar
tıcı bir suç olduğu kadar, hür dünya ülke
leri için de bir utanç kaynağı olacaktır. 

Tamamen taraflı ve siyasî olan bu 
mahkeme kararma karşı soydaşlarımızın 
temyiz mahkemesine başvurmaları ve 
haklarını aramak istemeleri karşısında ya
rın, 20 Aralık 1988 tarihinde Selanik Tem
yiz Mahkemesindeki duruşmaya, Davos 
ruhu çerçevesinde Cumhuriyet Hüküme
timizin girişimleri muhakkak ki olmuştur. 
Davos ruhunun zedelenmesine sebep ola
cak Yunan girişimlerinin başında, Batı 
Trakya'daki soydaşlarımızın insanlık dışı 
muamelelerle ezilmek istenmesi gelmek
tedir. 

Batı Trakya'daki camilerin, medrese
lerin bir taraftan yıkılıp, bir taraftan da 
ahır olarak kullanılmasına paralel olarak 
soydaşlarımızın haklarıntn gasbedilmesi 
karşısında daha ciddî bir şekilde harakete 
geçmenin zamanı artık gelmiştir kanaatin
deyiz. 

Meselenin ciddiyetine dikkati çekmek 
için üç siyasî parti temsilcisi sayın millet
vekillerini, eylemlerinden dolayı kutlamak 
isterim. 

120 bin Türkün hakları savunulma-
ltdır. Bu hususta, Cumhuriyet Hüküme
tinin meseleye daha ciddî el koymasını ta
lep ettiğimizi; Hükümetin meseleyi daha 
ciddî takip etmesini talep edei'ken de, dün 
İstanbul'da konsolosluk önünde olayı pro
testo etmek isteyen Batı Trakya Türkleri 
Dayanışma Derneği Toplantısının polis ta

rafından dağıtılmasını da kınadığımızı, 
üzüntülerimizi Yüce Heyetiniz önünde 
ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
önce vatan diyen, gözünü kırpmadan ca
nını vatan için veren, namert kurşunlarıy-
la 1984 Ağustosundan önce ve sonra şehit 
olan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensup
larını rahmetle anarak sözlerime başlıyor, 
Yüce Heyetinizi şahsım ve Doğru Yol Par
tisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin, Sa
yın Bakan hakkında süregelen iddiaların 
durulmadığı bir sırada tartışılması, cum
huriyet adına pek de iç açıcı olmayan bir 
durum arz etmektedir. Hele aynı kabine
den bir başka bakanın, Sayın Bakanı, 
"Dışişleri memuruyken, zırhlı araçlar, ge
reçler ve yeleklerin alınmasında ihmali ol
duğu saptanmıştır" deyipde, raporun 
açıklanmasının askıya alınması bir başka 
utanç verici tablonun sergilenmesine se
bep olmuştur. 

Nedir bu işlemlerdeki usulsüzlük, ni
ye açıklanmıyor? Mademki böyle bir du
rum söz konusu, Sayın Bakanı niye yerin
de tutuyorsunuz? Hiçbir şey yokmuşçası
na generallerin önünde nasıl yürütülüyor? 
Yok böyle bir şey deniyorsa, o zaman ni
ye açıklanmıyor ve neden bu makamın 
yıpratılmasına göz yumuluyor? 

Değil Millî Savunma Bakanlığı, hiç
bir bakanlığın şaibe altında, itham ve id
dialarla görev yapması söz konusu olamaz; 
Cumhuriyet Hükümetini yıpratır, cumhu
riyeti yıpratır. Üstelik Sayın Bakanın, Ge
nelkurmay Başkanıyla ağabey-kardeş gi
bi olduğunu iddia ederek, "seçilmemde 
Hanımefendinin de teveccühünün rolü 
olmuştur" beyanıyla Millî Savunma Ba
kanlığının, alıştığımız örf ve âdetimize pek 
de uymayan yöntemlerle idare edilmeye 
mahkûm edildiği izleniminin geçerliliği
ni kanıtlamaktadır. 
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Bu sebeplerden dolayı, şöyle veya 
böyle, bitsin artık Vuralhan öyküsü diyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, yakın çevremi
ze bir göz attığımız zaman, Türkiye'nin 
etrafında son derece kritik gelişmelerin ve 
enteresan olayların cereyan etmekte oldu
ğunu görüyoruz. İsrail, Suriye, Lübnan ve 
bilhassa Filistinlilerle çatışmalarını sürdü
rüyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Suriye'ye, Amerika Birleşik Dev
letleri İsrail'e silah yağdırıyor. Filistin 
Devletinin kurulması ise yeni bir dönemin 
habercisi olarak karşımızdadır. Türkiye-
Suriye sınırında, bütün barışsever gayret
lerimize rağmen, teröristler ve ayrıcılıklar 
sızdırılmaya devam ediliyor. Suriye, bir 
avuç daha fazla su almak için bizi hançer-
lemeye devam etmektedir. 

Bulgaristan, soydaşlarımıza uygula
dığı politikasından henüz vazgeçmiş de
ğil. Yunanistan'la Davos'ta varılan anlaş
ma sıcak bir hava yarattı ama, ortalıkta 
değil çiçek, henüz bir tomurcuk bile gö
zükmemektedir. Kıbrıs üzerinde bitmez 
tükenmez Yunan oyunlarına her gün ye
nileri eklenmekte, Kıbrıs'tan asker çekil
mesi için AET nezdinde baskı yapıldığı, 
bu baskının da giderek dozunun arttığı 
görülmektedir. Ancak, bütün dünya bil
melidir ki, Kıbrıs'tan asker çekilemez. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin, 
dünyanın yeraltı ve yerüstü zenginlikleri
ni havi Ortadoğu'da müstesna stratejik ve 
jeopolitik coğrafî bölgeyi işgal ettiği yük
sek malumlarınızdır. İşte bu durumu 
Türkiye'yi, Ortadoğu'yu menfaat alanla
rında bulundurmak isteyen veya genişle
me politikası izleyen devletlerin gizli ve za
man zaman da aleni olarak ortaya koyduk
ları ve bununla bağlantılı iç tehditlerle 
karşıkarşıya getirmektedir. 

Yunanistan'ın Ege'deki tutum ve 
davranışları ve devamlı çıkan ihtilaflar her 
an için maceraya dönüşebilecek bir teh

dit arz ederken, Yunanistan, aynı zaman
da NATO ittifakı içindedir. O halde, bu
radan gelecek tehdidi karşılayabilmek NA
TO ittifakı içerisinde olmayacaktır. Bu 
tehditin karşılanmasında Silahlı Kuvvet
lerimizin bu bölgede tehdidi caydıracak 
veya vukuunda bunu imha edecek tedbir 
ve tertipleri aldıklarına inanıyoruz. Ancak, 
Davos ruhu ile Cumhuriyet Hükümeti, Si
lahlı Kuvvetlerimizin bu caydırıcılık un
surundan istifade edememiştir; çünkü ge
rekli politikayı buna göre çizmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, adaların silah
landırılması anlaşmalara aykırıdır. Ege 
Ordusunun kurulmasında ise hiçbir sınır
lama yoktur. Eğer adaların silahlardan 
arındırılmasına karşı Ege Ordusu lağve-
dilirse, bundan Yunanistan kârlı çıkar. 
Ege'de manevra ve uçuşların durdurulma
sı, güvenilmez Yunanistan'ın eline hü
kümranlık hakkı olarak kullanabileceği 
başka bir bahane verir. Ancak, görülüyor 
ki Hükümet, Limni ve Rodos'ta NATO 
bahanesiyle silahlandırılmış olarak karşı
mızda bulunan bu adalan daha ciddî ted
birlerle önlemeye çalışmamaktadır ve bir 
tehdit unsuru olarak hep karşımızda dur
maktadır. 

Türkiye, Yunanistan karasuları üze
rinde oluşan 6 millik hava sahası dışında
ki alanları uluslararası havaalanı olarak 
kabul eder. Buralarda istediği gibi uçuş 
yapabileceğini iddia ettiği gibi, bu uygu
lamayı da hep sürdürmüştür. Yunanistan'
ın, Ege'de hava sahasını 10 mil olarak ilan 
ederek, uluslararası hava sahasının bir kıs
mını millî hava sahasına katması, ulusla
rarası hava sahalarının daralmasına neden 
olacaktır ki, bu da, diğer devletlerin, özel
likle Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının 
Ege'deki uçuşlarının kısıtlanması demek
tir. Ayrıca, 10 millik hava sahasına rıza 
göstermenin, uzun vadede Yunanistan ka
rasularını 10 mil olarak kabul etmek an
lamına geleceği hususunun hiçbir vakit 
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gözden kaçırılmamasını da tekrarlıyoruz. 
Karasuları, devletin tam egemenlik 

hakkıdır; su sütunu ve üzerindeki hava sa
hası, ile devletin ülkesinin bir parçası sa
yılır. Yunanistan'ın, Ege'de arazi ilhak et
mesi anlamına gelen bu durumu hiçbir 
cumhuriyet hükümeti de kabul edemez. 

Sayın milletvekilleri, Ege Denizinde 
hava sahasını yıllar evvel 6 mile çıkaran, 
hukukî bir dayanağı olmadığı halde hava 
sahasını 10 mil olarak ilan eden ve bunu 
ne pahasına olursa olsun uygulama yönü
ne giden Yunanistan'a, Türkiye'nin bu ko
nuda vereceği hiçbir taviz yoktur. Mevcut 
anlaşmalara rağmen Ege adalarını silah
landıran, yıllardır en büyük tehlike olarak 
Türkiye'yi gösterip NATO'ya olan taah
hütlerine rağmen Silahh Kuvvetlerini ku
zey tehdidine göre değil, doğuya, Türki
ye'ye karşı kullanan, gerilimi zaman za
man da artırarak iki milleti sıcak harbin 
içine getiren bu komşu devlete verilecek 
bir ödünün kalmadığını bir kere daha tek
rarlamakta fayda görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Türk Silahlı 
Kuvvetleri, özellikle Yunanistan'dan gele
bilecek tehdide karşı kendisini yıllardır ha
zırlamaktadır. Batı'da doğabilecek bir za
fiyetin ne Türk Silahlı Kuvvetlerinin ko
numu ile ne de Türk kamuoyu genelinde 
asla hoş görülmeyeceği bilinci hâkimdir. 
İşte bu noktada Türk Silahlı Kuvvetleri
nin kendilerini doğrudan ilgilendiren ha
yatî konularda tamamen devre dışı tutul
ması kanaatimizce hatalıdır. 

Sayın milletvekilleri, dışarıdan des
teklenen iç tehditler ise, malumunuz ol
duğu veçhile, güneydoğuda cereyan eden 
hadiselerdir. Bu hadiseler, yine takdir et
tiğiniz gibi, ileri teknolojik silahlarla de
po haline gelen Suriye'nin desteğinde de
vam etmektedir. O halde, benzeri iç teh
didi caydıracak, vukuunda süratle imha 
edecek bir güce sahip olmalıyız, diyoruz. 

Gerilla tipi harekâtın süratle netice-
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lendirilmesi, bu harekâtı karşılayacak, özel 
eğitim görmüş ve özel teçhizatla teçhiz 
edilmiş birliklerle mümkündür. Ancak, Si
lahlı Kuvvetlerimizin bu kuvveti iktisap 
etmesine karşın bu harekâtın özelliklerin
den olan süratli haber alma, emin istih
barata dayanma ve süratle hareket etme 
kabiliyetiyle mümkündür. Halen harekâ
tın cereyan ettiği bölgelerde ulaşım imkânı 
kısıtlıdır. Silahlı Kuvvetleriemizi özellik
leri itibariyle en üst vasfa dahi getirsek, ha
rekâtın gereği olan bir yerden bir yere kay
dırma ve süratle müdahale ancak ulaşım 
imkânlarıyla mümkündür ve buralarda 
çok iyi istihbarat gereklidir diyoruz. 

Sayın milletvekilleri^ bu arada, barış
ta jandarma bünyesinde oluşturulacak ba
rış karargâhları, savaşta sivil ordu karar
gâhlarına dönüşecek jandarma komutan
lıkları, "Sivil Ordu Komutanlığı" ismini 
alacak olan teritoryal savunma konusun
da bir çok açıklamalar yapıldı; ama mil
letimize yeni askerî yükümlülük getirecek 
bu tasarının akibeti ne oldu; burada, hu
zurlarınızda sormak istiyoruz? Mahallî sa
vunma birliklerine ne gibi ihtiyaç var, ne
den ihtiyaç var? Bölgesel savunmanın ba
zı zihinlerde şüphe yarattığı gereğini unut
mayalım. '"Köy koruculuğu" adı altında 
bir bölge halkının silahlandırılıp husumet 
cephesi yaratan uygulamadan sonra, ma
hallî savunma birlikleri kurup milleti si
lahlandırmanın açıklanan gerekçesi pek 
tatminkâr değildir. Düzenli ordu varken, 
savaşta ihtiyaçtan fazla yedek varken, özel 
savunma birlikleri niye? Yok, bu tasarının 
altında NATO dışı bazı yükümlülükler 
düşünülüyorsa, bazı ihtiyaçlar buna zor
luyorsa, o zaman ilave orduyu kurmanın 
gereğine inanıyoruz; NATO dışı kullanır
sınız veya jandarma birliklerini çoğaltır
sınız. Türk ordusunun, millî ordumuzun 
disiplinini dahi bozma ihtimali olacak te
ritoryal güç meselesinin tartışılması gerek
tiğini bir kere daha hatırlatmak isteriz. 
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Millî ordu içinde gerilla tipi harekâta ka
tılacak birl ikler başka, "Ter i to rya l 
savunma" adı altında savaş içinde olsa da
hi milis tipi ordu birliklerini kurmak baş
ka şeydir ve bunun çok büyük sakıncaları 
olduğuna inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, daha önce bu 
kürsüden arz etmiştim. İstihbarat için lü
zumlu haberleri biz ihbar sistemine da
yandırdığımız zaman, buradan doğru bil
gi ve doğru istihbarat almamız mümkün 
değildir. Zira, burada yaşayan insanları
mızın aile yapısı, sosyal yapısı daima bu 
ihbar sistemini birbirinin aleyhine kulla
nabilecek türdendir. Bu sıkıntılar, orada 
yaşayan vatandaşlarımızın vatanperverlik
lerinin veya millî duygularının zayıflıkla
rından gelmemektedir; karşı tarafın teh
didine maruz kaldıklarından, yani devlet 
güçleri olmadığı zaman, onlarla karşı kar
şıya kaldıklarından gelmektedir. Ayrıca, 
bazı kötü niyetlilerin insanlık dışı muame-
melelerine maruz kaldıklarından, yani 
devlet korkusu yaratanlar yüzünden kor
ku içinde olduklarından, konuşmamayı 
tercih edenler de bulunmaktadır. İşte bu 
şartlar içerisinde istihbarata dayanarak, 
orada harekât için lüzumlu bir istihbarat 
birimi kullanmak bu şekliyle mümkün de
ğildir. Biz, daha önce burada yaptığımız 
konuşmalarda olduğu gibi, teklifimizi tek
rarlıyoruz: Öncelikle burada haberleri çok 
iyi değerlendirebilecek bir istihbarat teş
kilatı ve bu istihbarat teşkilatının elde et
tiği istihbaratları ilgili yerlere ulaştıracak 
çok teknolojik bir irtibat sistemi kurulma
lıdır. Bu suretle, bu ihbar sistemine çok 
az kıymet vererek, esas bu yoldan istihba
rat elde ederek, birliklerimizin harekâtı
na yardımcı olunmalıdır, diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, münhasıran, bu 
tür harekâtlarda kullanılabilecek bir gü
ce sahip olmak, devletimize, yani Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesine oldukça büyük 
bir yük getirir. Türk Silahlı Kuvvetlerimi-
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zin, hem NATO içerisindeki sorumluluk
ları ve görevleri dolayısıyla bilinen NATO 
standartları içerisinde olmasını gerektirir, 
hem de millî savunmamız için lüzumlu 
güce sahip olmasını iktiza eder. Onun için, 
millî imkanlarımız, münhasıran NATO 
sorumluluklarını yerine getirebilecek şe
kilde ayrılmalıdır. Sorumluluklarımızı ye
rine getirmede pek de katkısı olmayacak 
muhtemel birtakım hareketleri önleyebil
mek için mutlaka güç yapısında birtakım 
özelliklere ihtiyaç vardır. Bu bölgelerde ce
reyan eden hadiseler için özel teçhizatlı, 
özel eğitimli birliklerin kullanılması han
gi safhadadır, bilemiyoruz. Güneydoğuda 
cereyan eden hadiselerin sonuna yaklaş
tığımıza inanmak istiyoruz. Zira, yanıba-
şında cereyan eden ve henüz bitmiş olan 
sıcak savaşın, Türkiye'de başka bir tehdit 
unsuru getirmemesi bakımından da, mut
laka bunun yerine getirilmesinin gerekti
ğine inanmaktayız. 

Silahlı Kuvvetlerimizin ateş gücü, ha
rekât, sürat ve manevra kabiliyetine sahip 
kılınmasının, gerilla savaşına başarıyla 
ulaşması yönünden hayatî önem taşıdığı
nı bir kere daha huzurlarınızda vurgula
mak istiyorum. Devamlı gelişen olaylar, 
yeni bazı ihtiyaçları gündeme getirmiş bu
lunmaktadır. Silahlı Kuvvetlerimizin da
ha etkin güç ve imkanlara kavuşturulma
sı gereğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, millî birlik ve 
bütünlüğümüzü bozan hadiselerde hain
lerin kurşunu ile şehit düşen sivil ve as
ker güvenlik kuvvetlerini bir kere daha hu
zurlarınızda rahmetle anıyor, ailelerine sa
bır diliyorum. Olay çıkan yerlerde huzur 
ve güvenin tekrar sağlanması için çalışan 
ve hainlerin takibi ve yakalanması için üs
tün gayret .sarf eden Şanlı Ordumuza ve 
onun mensuplarına şükranlarımı sunuyo
rum. Ancak, burada bir konuyu da ifade 
etmeden geçemeyeceğim. Altı senelik ik
tidarınız zamanında bu olaylarda ölen 
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T ü r k Silahlı Kuvvet ler ine m e n s u p 
600-700 insan vardır. İşte burada, aldığı
nız önlemlerin eksikliği ortaya çıkmakta
dır. 12 Eylül öncesi anarşi tellallığı şehir
lerde idi; ama şimdi ülkenin önemli bir 
bölgesinde bütün şiddetiyle devam etmek
tedir. 12 Eylül öncesi anarşinin tellallığı
nı yapıp doğudaki anarşinin üzerini ört
meye çalışarak bir yere varamazsınız sa
yın milletvekilleri. 

Türkiye'nin millî güvenliğini, her 
türlü ihtimaller karşısında ve uluslararası 
diplomatik dengeler içinde millî gayret ve 
imkanlarla ve temin edeceğimiz dış des
tekler yardımıyla sağlamamız gerekmek
tedir. Mill^ savunma ihtiyaçlarımızın ta
mamen dış desteklere dayandırılmasını as
la tasvip etmediğimiz gibi, dış yardımları 
tamamen reddeden bir yalnızlık zihniye
tine de asla katılmıyoruz. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 
hazırlanmasında ülkemizin içinde bulun
duğu ekonomik şartlar ve malî olanaklar, 
kalkınma planları, stratejik hedef planla
rı, yurt içi ve yurt dışı fiyat analizleri göz 
önünde bulundurulmalıdır. Türkiye'de 
millî güvenlik ve millî savunma konuları 
birer tabu değildir. Bu konuları bilimsel 
olarak araştıran, tartışma olanakları sağ
layan yayınlar yapan özel kuruluşlar ku
rulmasını istediğimizi tekrarlıyoruz. Siyasî 
ve stratejik etüt enstitüleri gibi enstitüle
rin kurulmasında fayda mülahaza etmek
teyiz. 

bugün, strateji yalnız askerî olmak
tan çıkmıştır; strateji ekonomiktir, strate
ji sosyaldir. Türkiye'nin, ekonomik bakım
dan, millî konsensüs bakımından, sosyal 
bünye bakımından ordusu kuvvetliyken 
dostu çoktur. Onun için, bütün bu den
gelerin bozulduğu anlara dikkat etmemiz 
gerektiğinin de altını çiziyorum. 

Hükümetin, tamamen ulusal mahi
yet taşıyan savunma politikamızın her yö
nüyle Türkiye Büyük Millet Meclisine en 

geniş ölçüde bilgi aktarımına hazır oldu
ğunu beyan etmesine rağmen, bu görevi 
yerine getirmekten devamlı olarak kaçın
dığını da belirtmek isterim. Hükümet hal
kımızı, askerî makamların harekat tarzlan 
ve düşünceleri, vuku bulan olaylar, büyük 
adetli ölümler, kazalar yapılan büyük in
tikallerle ilgili olarak aydınlatmak göreviy
le yükümlüdür. Hükümetin bu yükümlü
lüğünü yerine getirdiğini açık kalplilikle 
söyleyemeyiz. 

Sayın milletvekilleri, sınaî ve askerî 
ilişkiler daima siyasetçilerin kontrol ve 
gözetimi altında olmalı ve sağlıklı bir şe
kilde gelişmelidir. Türkiye'nin bütün dış 
politika ve savunma problemlerini NATO 
içinde çözmeye çalışmak, savunma silah 
ve ihtiyaçlarının tamamen karşılanmasın
da tek kaynağa dayandırılmasının hatalı 
olduğunu tekrarlamak isterim. Türkiye'
nin millî problemleri vardır, bunları çö
zümlemek de millî güce düşer. Biz Türk
ler için barış ve hürriyet hayatî önem ta
şır. NATO ittifakı, kırk yıldır barışın ko
runmasında üzerine düşen görevi başarıy
la tamamlamış uzun ömürlü bir ittifaktır. 
İttifakın iki temel ilkesi olarak "savunma 
ve görüşme''yi görüyoruz. Doğu-Batı an
laşmazlıklarının en büyük önem taşıyan 
hususlarının, sayisî, ideolojik ve yapısal 
olan anlaşmazlıklar olduğunu da biliyo
ruz. 

Sovyet komünizmi, genellikle yolla 
rını şaşırmış bazı kişiler için bile artık ea-
zibesini kaybetmiştir. Bugün batı ittifakı
nın başlıca endişesi, Atlantik'ten Akde
niz'e ve huzursuzluk merkezi Ortadoğu-
ya kadar uzaması; geniş bir noktada, gü
ney ve bilhassa güneydoğu kanat üzerin
de toplanmaktadır. 

NATO'da artık yeni bir durum de
ğerlendirilmesi yapılmasına ihtiyaç vardır. 
NATO ülkeleri arasında tehdit algılama
larında farklılık görülmüştür. Amerika 
Birleşik Devletlerinin liderliğine ve bazı 
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NATO ülkelerine güven sarsılmıştır. NA
TO' nun savunması için alacağı tedbirler 
ve benimseyeceği doktrinler hakkında 
farklı yaklaşımlar ve öneriler ortaya atıl
mıştır. Taktik nükleer silahların moderni
zasyonu tartışma konusudur. Sovyetlerle 
acil ve anlamlı olarak nükleer ve konvan-
siyonel silah alanlarında görüşmelere gi
rişilmesine ihtiyaç vardır. Kimyasal silah
ların bütün dünyada yasaklanmasını des
tekliyoruz. Türkiye'nin, NATO sorumlu
luk alanı dışında da komşulan mevcuttur. 
Bu husus da göz önünde bulundurulma
lıdır. 

Sayın milletvekilleri, hürriyetlerimi
zin, maddî ve manevî değerlerimizin ko
runmaya ve ülkemizin istikrara ve kalkın
maya ihtiyacı vardır, ikinci Dünya Har
bini hatırlayan nesil için savunmanın ge
rekliliği doğal bir şeydir. Tehdidin kayna
ğı ve niteliği de bellidir. Yeni yetişen ne
sillere de değerlerimizi ve savunmayı çok 
iyi bir suretle anlatıp öğretmeliyiz. Baş
layan bu yeni dönemde günün en önemli 
sorunu, NATO'nun ittifak politikası ve be
nimseyeceği yeni stratejileri Türk millî po
litikası ve hedeflerine hadim kılmaktır. 
NATO'nun bütünlüğü korunmalıdır. At
lantik'ten Urallar'a kadar konvansiyonel 
silahların denetlenmesi, görüşmelerde ele 
alınmalıdır. Caydırma stratejisinin niteli
ğinin değişmeyeceği düşüncesini taşıyo
ruz. NATO'yu ve bilhassa Amerika Bir
leşik Devletlerini en büyük müttefikimiz 
olarak kabul edip, onun taahhütlerine ina
nıyorsak da, Amerika'daki zihinlerdeki 
eğilimler karşısında da uyanık, hazırlıklı 
bulunmamız lazım geldiğini düşünmekte
yiz. 

Sovyetler Birliğinde, Doğu ile Batı 
arasında daha köklü bir güven sağlama 
imkanını yaratan açıklık ve yeniden yapı
laşma ve demokratikleşme hareketini 
olumlu karşılamaktayız. 

Sayın milletvekileri, peşin fikirle sa-
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vunma harcamaları kısılsın denemez. Sa
vunma, eğitim, sağlık ve adalet hizmede-
ri devletin asıl hizmetleridir. Tabiîki dün
ya şartları değişmiştir. Bilhassa Reagan-
Gorbaçov uzlaşmasından sonra füzelerin 
kaldırılmasına doğru büyük adımlar atıl
mıştır. Silahsızlanmada alınan mesafeler
den sonra ve bilhassa Sovyetler Birliğin
de Gorbaçov'un başlattığı prestroika'dan 
sonra dünya şartları büyük bir değişken
lik göstermektedir. Onun için, Türkiye de 
bu değişen şartlara kendisini uydurmak 
zaruretindedir. Türkiye, dünyada en bü
yük ordu besleyen beş memleketten biri
dir. Acaba büyük bir ordu beslemek, sa
vunmayı en iyi şekilde kyapmak mı de
mektir veya karşılaşılacak tehditleri en bü
yük şekilde karşılayabilmek mi demektir? 

Sayın milletvekilleri, malumunuz ol
duğu veçhUe, askerlikte topyekûn savun
ma* kavramı bulunur. Topyekûn savunma
nın içine sadece silah gücü, sadece askerî 
güç, sadece ateş gücü ve bu alanda kulla
nılabilecek insan gücü girmiştir. Ülkenin 
ekonomik gücüyle, moral gücü de topye
kûn savunmanın unsurudur: bunu unut
mayın. Ekonomisi, moral gücü çökmüş, 
sosyal sorunları çoğalmış bir ülkenin sa
vunması, o ülkeyi savunacak askerler için 
de zordur. Öyleyse, siviliyle askeriyle sa
vunma masraflarını değişen dünya şart
ları içinde azaltmak niyetiyle konuya yak
laşımımızı, buradan sağlanan her kuruşun 
ekonomik, sosyal kalkınmaya aktarılması 
gerektiğini tekrarlıyoruz. Ancak, Türki
ye'nin savunma ihtiyaçlarını ve dünyada 
meydana gelen şartlan iyi değerlendirdik
ten sonra masrafları kısmak gerekir. Par
lamentoya, savunma harcamaları hakkın
da, ne hazindir ki, bilgi verilmez. Savun
ma masraflarını Genelkurmay tayin eder, 
hükümetler de Genelkurmayın istekleri
ne uyarlar. Daha henüz Türkiye Büyük 
Millet Meclisi savunma masrafları üzerin
de kontrol görevini hakkıyla yapacak du-
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ruma gelmemiştir. Onun için, savunma 
masrafları kısılsın, diye hakikatleri bilme
den bir şey söylemek ülkeye çok büyük 
fayda sağlamaz diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Akdeniz, bir 
tansiyonlar, gerginlikler ve ihtilaflar böl
gesi haline getirilmiştir. Bunun çeşitli fak
törleri vardır. En önemli faktörlerinden bir 
tanesi Kuzey Atlantik İttifakının seneler 
boyu münhasıran Orta Avrupa'ya ağırlık 
vermiş bulunması ve burayı bir nevi teh
dit unsuru ve sahası olarak görüp, kanat
ları büyük ölçüde ihmal etmiş, bulunma
sıdır. NATO Başkomutanlıkları da zaman 
zaman, kendi şavunmalarındaki en zayıf 
bölgenin kanatlar bölgesi olduğunu ifade 
etmişler ve bu hususun altını çizmişlerdir. 
Bunun neticesi olarak Akdeniz, bir nevi 
gerginlikleri davet eden bir ülke haline dö
nüşmek istidadını göstermektedir. Türki
ye, bu duruma bigane kalamaz; çünkü, 
kendi savunmasını tehdit eden bir unsur
dur. Ortadoğu, silah konsantrasyonu ba
kımından göz ardı edilemeyecek bir yığı
nak haline gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye her şart 
altında silahsızlanmayı desteklediği gibi, 
silahların kontrolü konusunda da gereken 
çabayı göstermelidir. NATO'ya üye ülke
lerin silah ve teçhizatının imalinde biri 
bizlerle işbirliği yapma ihtiyacı ndadır. Si
lah maliyetleri her geçen gün biraz daha 
artarken, teknoloji de her gün biraz daha 
komplike hale gelmektedir. Silah ve teç
hizatın birim fiyatını düşürmeye, araştır
ma ve geliştirme masraflarını azaltmaya 
ihtiyaç vardır. Bu da ancak, silah ve teç
hizatın imalinde NATO içinde işbirliği 
yapmakla mümkün olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türk Silahlı 
Kuvvetlerini NATO standardı düzeyine 
çıkaracak şekilde modernize etmek için sa
vunma sanayine ihtiyaç vardır. Yurt içi 
üretiminde çeşitli dış ülkelerle ortak yatı
rımlara öncelik tanımak gerekir. Böylece, 

Türk Silahlı Kuvvetleri, mümkün olduğu 
kadar dışa bağımlı olmaktan kurtarılma
lıdır. Gerek duyulan mühimmatın büyük 
bir kısmı-füzeler hariç-yurt içinde yapıl
maktadır. Sayın Özal yönetimi, yatırım 
yerine kredi bulmaya ağırlık veren bir tu
tum değişikliği içine girmiştir. Kredi al
mak, elbetteki yatırım yapmaktan daha 
kolaydır. Türkiye, savunma sanayiinde, 
yatırım yapmaktan çok, kredi bulmaya 
ağırlık veren bir politika izlemeye başla
mıştır. 10 yıllık uzun vadeyi kapsayan Sa
vunma Sanayii projelerinin birden ilanı ve 
bunlara büyük bir iç ve dış tehacüm ol
ması, Hükümetin, bunların hiçbirisini 
olumlu bir sonucu bağlamaytp sürünce
mede bırakması, dış ve iç piyasada büyük 
bir sükûtu hayal uyandırmıştır; Türkiye'
nin gerçek amaçları konusunda ciddî kuş
ku ve kaygıların uyanmasına sebep olmuş
tur. Türkiye, son yıllarda savunma sana
yii alanında somut hiçbir karar alamamış
tır. Türkiye acaba bu tutumu ile fiyat kır
mayı mı amaçlıyor, rekabet ortamını mı 
yaratıyor, siyasî bir koz olarak mı kullan
mak istiyor? İşte bu anlaşılmamaktadır. 
Savunma sanayiinde henüz hiçbir proje 
gerçekleşme aşamasına gelememiştir. Bu 
durum böyle devam ederse Türkiye, ken
di savnuma sanayiini kurma hedefinde 
inandırıcılığını kaybedecektir. 

Sayın milletvekilleri, savunma sana
yiinde tartışılan konulardan birisi de, 
' 'Amerika Birleşik Devletleri mi, Avrupa 
mı?" konusudur. Türkiye, ileride AET'-
ye girmek istiyor, rekabet yaratma ihtiya
cı var. Ekonomik kâr anlayışının teknik 
kaygılarla çarpışması yanında, Hükümet 
te siyasî kaygılar daha çok rol oynamak
tadır. Türkiye, savunmasında ne kadar ba
ğımsız olursa, NATO açısından da o ka
dar iyi' olur kanaatindeyim. 

Silahlı Kuvvetlerimizin müessir silah 
ve sistemlere sahip olabilmesi için, geliş
miş teknolojilerin benimsenmesi ve alın-
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ması gereklidir. Sanayi toplumu haline 
gelmemiş ülkelerin savunma sanayileri ve 
üretimleri küçük olup, sahip oldukları te
mel teknolojileri araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerini de kısıtlamaktadır. İhtiyaç 
olan büyük miktardaki personeli kim eği
tim yaptıracak ve çalıştıracaktır? Bu ülke
ler, büyük ve tekâmül etmiş silah üretim 
projelerinin ortak üretimine nasıl katıla
caklardır? Kaynakların ekseriyetle kifayet 
etmemesi, onların, pahalı üretim malze
me ve ekipmanı olmalarına da engel olur. 
Fizibilite etütlerinin yapılması için de ba
zı engeller mevcuttur. Fakat, ortaya konu
lacak bütün projelerde mutlaka bir fizibi
lite etüdünün yapılması, projelerin tam ta
riflerinin yapılması, araştırma ve geliştir
me yapılması, denenmesi ve son olarak da 
seri imalata geçilmesi lazımdır. İlerlemiş 
olan ülkelerden savunma endüstrisi pro
jelerinin alınmasına büyük önem vermek 
gereğine de inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Savunma Sana
yii Fonu, stratejik bağımsızlığımız için atı
lan çok önemli bir adımdır. Ancak, ileri
de ortaya çıkabilecek bazı haklı ve haksız 
mahzurları ortadan kaldırmak için, fonun 
kullanımında mutlaka Türkiye Büyük 
Millet Meclisi denetiminin uygulanmasın
da yarar gördüğümüzü bir kere daha al
tını çizerek ifade etmek isterim. Ayrıca, 
fonlarda biriken paranın miktarı korkunç
tur. Böyle bir kaynağı atıl bırakamazsınız. 
Eğer projelerde gecikme söz konusu ise, 
bu paraları başka yerde niçin kullanmıyor
sunuz? Yatırımları niçin hızlandırmıyor
sunuz? 

Sayın milletvekilleri, VVashington'da 
düzenlenen Yıldız Savaşları Konferansın
da, Amerika Birleşik Devletleri lazerleri
nin Sovyet füzeleri üzerinde daha etkili 
olabilmesi için platformların Türkiye, Çin 
gibi Sovyetlere yakın ülkelere yerleştiril
mesi önerisinin dile getirildiğini hatırlat
mak isterim. 

Moskova Zirvesi öncesinde tekrar 
canlanan stratejik savunma inisiyatifi ko
nusunda bir dizi toplantı düzenlenmiştir. 
Bu toplantılarda ortaya atılan önerilerden 
Sovyet füzelerinin havada imhası için ge
reken X ışınlı lazerlerin, aralarında Tür
kiye'de olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyet
lerine komşu ülkelerde üstlendirilmesi fik
rinin Amerika Birleşik Devletleri maka
mınca dışlanmadığına dikkatlerinizi çek
mek isterim. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Ne alakası var?.. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Devamla) — Sayın Bakan "Ala
kası yok" dedi ama; ben alaka gördüğüm 
için ifade ettim Sayın Bakanım. İleride 
olabilecek bu husus için Türkiye'nin ne gi
bi bir çalışması olduğunu sormak herhal
de bizim hakkımız Sayın Bakanım, değil 
mi? 

Sayın milletvekilleri, bu arada Hol
landa'nın, 1992'ye kadar hizmetten çıka
racağı F-5 uçaklarından halen uçamaz 
halde olan 26'sınm uçar hale getirilmesi 
için Türkiye'den 20 milyon dolar civarın
da tamir masrafı ve yedek parça bedeli is
temesini huzurlarınıza getirmek istiyo
rum. Tamiratın da Hollanda uçak firma
sı olan Fokker'e yaptırılması şart olarak 
önerilmiştir. 1992 yılına kadar Hollanda 
Türkiye'ye 60 adet F-5 uçağı vermeyi ka
bul etmişti. NATO içerisinde Yunanistan, 
Portekiz ve Türkiye'ye, ekonomik bakım
dan kalkınma halinde ülke olarak bakılı
yor ve çeşitli üyenin yardım etmesi isteni
yordu. İşte, Hollanda'nın vereceği 60 adet 
F-5 uçağı da bu çerçeve içerisinde gelecek; 
Hollanda, F-5 uçağına talip olmayan Yu
nanistan'a ise zırhlı savaş araçları verecek
tir. Hollanda, uçakları Türkiye'ye hibe 
ediyor gibi gözükse de, uçamaz haldeki 26 
adet uçak için 20 milyon dolar istemesi 
âdeta olayı satış haline getirmiştir. Genel
kurmay ile Hollanda arasındaki pazarlı-
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lığın sürmekte olduğunu biliyoruz; ama 
hangi safhada olduğunu bilmediğimiz için 
konuyu huzurlarınıza getirmiş bulunuyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, diğer konuşmacı 
arkadaşıma da söz imkânı tanımak için bir 
hususu ifade ederek huzurlarınızdan ay
rılmak istiyorum. 

Millî Savunma Bakanlığından yapı
lan bir açıklamaya göre, Hükümet, Millî 
Savunma Bakanlığına bağlı kurum ve as
kerî birlik harcamalarını Sayıştay deneti
minden çıkararak, Millî Savunma Bakan
lığı bünyesinde oluşturulacak bir teftiş ku
ruluna vermenin hazırlıkları içinde oldu
ğu ifade edilmiştir. Anayasada belirtilen 
malî denetimden kasıt, bu denetimin Par
lamento adına olması ve bunun da Sayış
tay tarafından yapılmasıdır. Ordu malla
rı ve harcamaları ile ilgili malî denetim 
yetkisinin Parlamentodan alınarak Hükü
mete devri, Anayasanın 160 inci madde
sine aykırı olup, bunun Anayasayı ihlal ol
duğunu huzurlarınızda hatırlatarak, Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Sökmenoğlu. 

Sayın Ali Eser; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ALİ ESER 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarım; 1989 malî yılı Millî 
Savunma Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasa
rısı hakkında Grubum adına söz almış bu
lunuyorum. Benden önce konuşan arka
daşımın değindiği konulara girmeden gö
rüşmelerimi arz etmek istiyorum. Hepi
nizi bu vesileyle saygılarla selamlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin he
men hepsinde, Silahlı Kuvvetlerimizde va
zife başındayken vatan savunması ve mil
letin namusu, şerefi uğruna şehit düşen 
asker, subay ve sivil bütün personele Tan-
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rı'dan rahmet diliyorum. Bu uğurda ya
ralanıp gazi olanlara da, yüce milletin hu
zurunda minnet ve şükran duygularımı 
arz ediyorum. 

Türk milleti asker millettir. Bu vasfı 
ecdadından tevarüs etmiştir. Ordu hepi
mizin ordusudur ve en kutsal varlığımız-
dır. Hiç kimseye O'na dil uzatma fırsatı
nı vermeyeceğimiz gibi, hiç kimseye on
ların arkasına sığınıp tatlı su frenkliği yap
mak cesaretini de vermeyiz. (DYP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Askerlik Türk yurttaşı için kutsal bir 
görevdir. Delikanlılarımız bu görevi yap
mak için davul zurna ile güle oynaya gi
derler. Dünyanın hiçbir yerinde askere 
böyle giden, askerlik vazifesini bu şekilde 
alan millete rastlayamazsınız. Anadolu'
da askerliğini yapmamış delikanlıya 
"adam" demezler, adam sayılmaz ve "Git 
askerliğini yap, öyle gel" derler. İşte biz, 
böyle bir milletin milletvekilleri olarak, 
onların vekilleri olarak, o delikanlıların va
zife şuuru ve anlayışı içinde, en azından 
ona yakın ciddiyetle mütenasip davranış
larda bulunmalı, her hal ve tavrımızla ona 
layık olmaya gayret etmeliyiz. 

Zaten burada, bu kürsüde ettiğimiz 
yeminin gerekleri de bizi bu şartlara uy
maya zorlamalıdır. Gene, ettiğimiz bu ye
minin asgari gereği olarak gerçekleri söy
lemeye ve bunları milletimize anlatmaya 
da mecburuz. Ancak, askerlik hizmetini, 
millî savunma hizmetinin ehemmiyetini 
gözden kaçırmadan, bu millî kuruluşu
muzla ilgili bazı görüşlerimizi değerlendir
melerinize, Grubumuzun görüşleri olarak 
da arz etmek istiyorum... 

Öncelikle söylemek istediğim bir hu
sus şudur: Muvazzaf askerlik süresinin kı
saltılması düşünesindeyiz. Bunun neden
lerini, gerekçelerini komisyonlarda ve bu 
kürsüde çeşitli vesilelerle; gerek ekonomik, 
gerek teknik, gerekse sosyal sahalarda ya
pılan konuşmalarda muhtelif arkadaşlar 
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izah ettiler. O bakımdan, detayına girmek 
istemiyorum. 

ikinci önerimiz, asker sayımızın da 
azaltılmasıdır. Bugünkü teknolojik ve stra
tejik dengeleri göz önüne alarak bu azalt
mayı yapma teklifini getiriyoruz. Çok ke
reler ifade edildiği gibi, bu önerimizin ge
rekçesi de açıktır. Zira asker sayısını ve as
kerî gücümüzü, muhakkak ki, Ulu Önde
rimiz Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda 
sulh'' ilkesi paralelinde muhafaza etmeli
yiz. Ancak, yine hep söylendiği gibi, ku
zeye göre düşünürsek bu gücümüz çok az, 
diğerlerine göre düşünürsek bu gücümüz 
çok çok fazladır. İşte bu kıstaslar içinde, 
ülke bağımsızlığını herhangi bir şüpheye 
mahal kalmayacak emniyette idame etti
recek gücün, çok objektif bir değerlendir
meyle, asker, sivil, bürokrat ve teknokrat
lar yardımıyla tespitinin hayatî ehemmi
yeti haiz olduğunu bir kere daha vurgu
lamak istiyorum. Bu ehemmiyet, ülkemi
zin ekonomik konjonktürünün fevkalade 
bozuk olduğu -kamuoyunun ve bizim ka
naatimizi belirtiyorum- şu sıralarda çok 
daha ciddî bir şekilde incelenmesini icap 
ettiriyor. 

Sayın milletvekilleri, önerilerimizi, 
yukarıda kısaca arz ettiğim nedenlerle, ül
kenin kıt kaynaklarını optimum değerlen
dirmelere riayet ederek sarf etmek kaydıy
la değerlendirmenizi rica ediyoruz. 

Muhakkak ki, kendi silahımızı yapa
cak imkânlarımızı, millî sanayi politika
mızla eşgüdümlü bir şekilde ilerletmeliyiz. 
Olabildiğince kendi öz teknolojimizi oluş
turmaya gayret etmeliyiz. Nahov (knovv-
how) alış verişlerinde millî menfaatlerimizi 
çok iyi koruyacak titiz bir pazarlık millî 
ilkemiz olmalıdır. Bunun temini, ancak 
bağımsızlığını ipotek altına almayan bir 
ülke olarak kalmamızla mümkündür. Bu 
kürsünün icabı olan vazife şuuru gereği 
yukarıdaki hatırlatmayı da yapmak gere
ğini duydum. 
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İcap ettiğinde, zaruret hâsıl olduğun
da asker-sivil ayırımı göstermeden, tüm 
Türk Milleti omuz omuzadır. Bu millet, 
bu beraberliğin güzel, gözyaşârtıcı örnek
lerini ta 1965, 1966, 1967'lerde göstermiş
tir, Kıbrıs Harekâtı sıralarında göstermiş
tir. Bu millet, tanklarımızı Kıbrıs sahille
rine taşıyacak, askerimizi oralara götüre
cek, dışa bağımlılıktan dolayı o yıllara ka
dar elimizde maalesef mevcut olmayan çı
kar cemilerini; askeri, sivili, mühendi
si, işçisi omuz omuza, bayram seyran din
lemeden, gece nöbetlerini hiçe sayarak, 8 
haftada pervanelerini döndürerek denize 
indirmiş bir millettir. Dolayısıyla, yapaca
ğımız teknoloji ve silah alışverişlerinde, 
milletin bu hasletini hiçbir zaman gözar-
dı etmemeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, benim kürsüye 
gelip kokuşma ihtiyacı duymamın asıl ne
deni, Plan ve Bütçe Komisyonunda vuku 
bulan bir hadiseyi açıklamak istememdir. 

Komisyonu terk edişimizin gerçek ge
rekçesinin anlaşılması için şu hususları, 
aynen tutanaklardan okumak suretiyle bil
gilerinize arz edeceğim. Komisyonda bu
lunmayıp, olayı çarpık bir şekilde izlemiş 
olan sayın milletvekilleri, basın ve de Türk 
Milleti için bunu, yeminimin gereği olan 
bir vazife addediyorum. Yanlış değerlen-
dirilmemesini rica ediyorum, çok objek
tif bir değerlendirmedir; çünkü zabıtları 
aynen tekrarlamak suretiyle huzurlarını
za getiriyorum. 

Bakınız, bizim sözcümüz, Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri 
esnasında, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
aynen şöyle diyor: 

"14 Kasım 1988 Pazartesi günü ko
misyonumuzda, Dışişleri Bakanlığının 
bütçesinin görüşülmesi esnasında, Dışiş
leri Bakanımız Sayın Mesut Yılmaz, Mil
lî Savunma Bakanımız Sayın Ercan Vu-
ralhan ile ilgili olarak fevkalade önemli bir 
açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklama-

o 
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lan, son derece ciddî tespitler ve iddialar 
olarak değerlendiriyoruz. Sayın Ercan Vu-
ralhan'ın, bu iddialar karşısında, görevin
de devamını protesto etmek maksadıyla, 
Millî Savunma Bakanlığımızın 1989 malî 
yılı bütçesine katılamayacağımızı, üzüle
rek Yüce Komisyona arz ediyorum. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçemizin, 
Bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimi
ze ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını di
liyor, saygılarımı sunuyorum." Sözcümü
zün zabıtlardaki ifadesi budur. 

Bilahara Sayın Bakan, bulunmadığı
mız komisyonda (antrparantez belirteyim, 
ben komisyonun asıl üyesi değilim, tama
men bir takipçi olarak bulunmaya çalışı
yorum; o gün de komisyona gelmiştim ve 
terk etmiştik) şu ifadeleri kullanıyor: 

"Şimdi burada, şu boş sıraları sey
rederken, Parlamento adına, demokrasi
miz adına gerçekten üzüntü duymamak 
elde değildin Ben arzu ederdim ki, arka
daşlarımız burada bulunsunlar, beni ve 
bütçemi gayet açık, net, mert bir şekilde, 
görevden kaçmadan, yüz yüze burada 
eleştirsinler; ben de onlara aynı şekilde, bu 
çatı altında, demokrasimizin bize verdiği 
imkânlar ve demokrasi kuralları çerçeve
sinde cevap vereyim." 

Sayın Bakanın konuşmasından bir
kaç pasajı da okumak istiyorum: 

— "Şimdi, işlerine geldiği zaman or
duyu baş tacı etmektedirler.'' 

— "Bir bardak suda fırtınalar kopar
tılıyor..." 

— ''Daha ortada bir bulgu yokken, 
belge yokken, ki bunu Dışişleri Bakanımız 
açıklamıştır, demiştir ki, 'kendisinin yol
suzluk, suiistimal, herhangi bir maddî 
menfaat karşılığı kayırma yaptığına dair 
bir şey tespit edilememiştir' dediği halde, 
bu arkadaşlarımız, ben bu göreve gider
ken, beni bu göreve, bu isnatlarla gönder
meye çalışmaktadırlar." Bu, zannediyo

rum Sayın Bakanın, NATO görevine gi
derken sarf ettiği ifadededir. 

İşte, bizi asıl üzen konu, -daha önce 
belirttiğim gibi- bizim davranış şeklimi
zi, komisyonu niçin terk ettiğimiz gerek
çesiyle gayet iyi bilmesine rağmen, Sayın 
Bakanın bu şekilde bir isnatta bulunma
sıdır. Biz iddiaları kendimiz dile getirme
dik. Sayın Bakanın kabine arkadaşı Sayın 
Dışişleri Bakanının komisyonda yaptığı yi
ne zabıtlardan aynen okuyacağım konuş
malarından hareketle, bilakis ciddî bir 
davranış örneği vermek için bu iddiaları 
gündeme getirdik. 

Bakınız şimdi, Sayın Dışişleri Baka
nının, Plan ve Bütçe Komisyonunda ken
di bakanlığının bütçesi görüşülürken... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Ankara) — Burada 
komisyon müzakeresi mi yapıyoruz Sayın 
Başkan?... Lütfen müdahale edin. Bu şe
kilde yürümez ki... 

BAŞKAN — Sayın Eser... Sayın Eser, 
müsaade eder misiniz?.. 

ALİ ESER (Devamla) — Komisyon
da, kendi bakanlığı bütçesi görüşülürken 
yapılan iddialara örnek vermek için konu
şacağım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tamam efendim... Bir 
dakika müsaade eder misiniz?... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Dağarcıkları boş, başka bir şeyleri yok 
ki... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yiniz. 

Sayın Eser, burada Millî Savunma 
Bakanlığının bütçesi görüşülüyor; ama, siz 
burada Bakanı yargılıyorsunuz... 

ALİ ESER (Devamla) — Tamamen 
ilgili Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum; müm
kün olduğu kadar bütçeye, tekniğine, pa
rasına puluna sadık kalarak konuşun... 
Özellikle rica ediyorum efendim. 
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I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, bakanlık bütçesinden bahse
diyor efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun 
efendim. 

ALİ ESER (Devamla) — Konuyla 
tamamen ilgilidir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sizin üslubunuza yakı-
şa'nı da budur; çok rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 
ALİ ESER (Devamla) — Konuyla 

tamamen ilgilidir. Zaten sözlerimin başın
da, çok objektif olacağımı, hiçbir katkıda 
bulunmadan, hiçbir özel, şahsi, sübjektif 
kelime, cümle dahi koymadan tamamen 
Komisyon zabttlanndan okuyacağımı söy
ledim. Sayın Başkan, müsaadenizle bun
lar tamamen konuyla ilgilidir efendim. Sı
kıntısı olan arkadaşlar varsa, kapı arkala
rında başka, Genel Kurulda başkan ko
nuşmasınlar lütfen. Çifte standart budur 
işte... (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Hesabına geldiği zaman böyle, 
hesabına gelmediği zaman şöyle diyenle
re cevap veriyorum... 

MEHMET YÜZÜGÜLER (Aydın) 
— Siz kendi adınıza konuşun, başkaları 
adına değil... 

ALİ ESER (Devamla) — Kendi adı
ma konuşuyorum ve kendi şahit olduğum 
meseleleri konuşuyorum sayın milletvekili. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuş
mayalım. 

Sayın Eser, lütfen devam ediniz efen
dim. 

ALİ ESER (Devamla) — Sayın Baş
kan, konuşmamı gayet kısa keseceğim. Sa
yın Bakanın da rahatsız olmaması için, 
Sayın Dışişleri Bakanının ifadelerini kul
lanmayacağım. Yalnız, bu iddialar bizim 
iddialarımız değildir. Bu iddialar, mevzu
bahis komisyonda "iddia" dediğimiz şey
ler, yine Sayın Bakanın kabine arkadaşı ta
rafından ortaya konan konulardır ve za
bıtlardadır; bunu vurgulamak istiyorum. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda kendi 
bakanlığının bütçesi görüşülürken Sayın 
Bakan diyor ki, "Keşke burada olsalardı 
da, açıkça mertçe, net bir şekilde mesele
leri konuşsaydık" Sayın Bakanın işte bu, 
"Mertçe konuşsaydık" sözünden ne de
mek istediğini anlayamadım. Sayın Bakan 
şayet mertçe konuşmak istiyor idiyse, me
sele geçen seneden beri bu kürsüye en 
azından üç defa gelmiştir, o zaman mert
çe buraya kendileri çıkar, kendi hakkında 
ileri sürülen iddiaları cevaplandırırdı. Bi
zim mertlik anlayışımız budur. (DYP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

TEVFİK ERTÜRK (Ankara) — 
Öğleden sonra Genel Kurulu terk etme
yin de Sayın Bakanı dinleyin... (DYP sı
ralarından "Sen avukatı mısın?" sesleri, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun.. 
Öğleden sonra da Sayın Bakan konuşa
caklar. Niçin müdahale ediyorsunuz?... 

ALİ ESER (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, burada hiç kimseyi rahatsız et
mek için konuşmuyorum... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— 50 defadır aynı lafları söylüyorsunuz, 
usandık dinlemekten. 

BAŞKAN — Efendim, demokraside 
"usanma" diye biV olay yoktur. Devam 
edin Sayın Eser. 

ALİ ESER (Devamla) — Burası, bi
zim görüşlerimizi hiç kimseden çekinme
den, sakınmadan, vicdanımızın sesini di
le getireceğimiz bir yerdir. Benim konum 
millî savunma uzmanlığı değildir. Yalnız, 
gördüğüm gerçekleri, kendi vicdanımı ra
hatsız eden hususları ortaya koyuyorum. 
Eğer bir açıklama varsa yapılsın, rahatla
yalım. Bu, millet için de lazımdır, yalnız 
şahsımız için değildir. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, son olarak şu 
hususu açıkça belirtmek istiyoruz ki, bi
zim siyasal yapımız, suskun, teslimiyetçi, 

— 174 — 
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nemelazımcı bir davranışa asla müsaade 
etmez. Bu tutum belki ANAP İktidar 
Grubunun özlemleri içinde olabilir; ama 
biz Doğru Yolcular hiçbir zaman bu ka
bil düşüncelerin dümen suyunda olama
yız, bize çok ters gelir bu. Biz, her anla
mıyla dosdoğru yoldayız. Allah kimseyi 
doğru yoldan ayırmasın. 

Konuşmamı fazla uzatmadan, başın
da millî kelimesini taşıyan Bakanlığın büt
çesinin Bakanlığa, Ordumuza, Bakanlık 
mensuplarına ye Türk Milletine hayırlı 
uğurlu olmasını tekrar diliyor, hepinize 
saygılarımı sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Eser. 

Lehinde, Sayın İsmail Dayı; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Konuşma süreniz 10 dakikadır Sayın 
İsmail Dayı. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyele
ri; Millî Savunma Bakanlığı 1989 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı hakkında şahsî gö
rüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle hepini
ze saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, benden önce 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerin
de grupları adına konuşan siyasî pattı söz
cüleri konuyu detaylı olarak huzurlarını
za getirdiler. Ben ise, ayrılan zaman için
de düşüncelerimi arz etmeye gayret ede
ceğim. 

Bilindiği gibi, millî savunma, Türk 
toplumu ve insanı için tarihinden gelen 
hasletlerle, üzerinde hassasiyetle durulan 
bir konudur. Vatanımızın coğrafî konumu, 
jeopolitik durumu da bizi, gerek savunma, 
gerekse savaş gücü açısından daima uya
nık olmaya zorunlu kılmaktadır. 

Etrafımızı çeviren farklı ideolojiler ve 
farklı niyetlerle dolu devletleri hepimiz bi
liyoruz. Uzak ve yakın mazimizde, bizi za

yıf gördüğünü zannedenlerin toprak istek
lerini, vatanımızı bölmeye ve yok etmeye 
yönelik teşebbüslerini hepimiz biliyoruz. 
Dostu kadar, düşmanı da bol olan Türki-
yemizin Millî Savunma Bütçesine neden 
yıllardır büyük bir fedakârlıkla, en büyük 
payın ayrıldığı yukarıda izah ettiğim se
beplerle, kendiliğinden anlaşılmaktadır. 

NATO ülkeleri içinde insan gücü ba
kımından en fazla asker bulunduran ikinci 
ülkeyiz. Keza, savunma harcamalarına, 
genel bütçeden en fazla pay ayıran Ame
rika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan 
sonra üçüncü ülkeyiz. 

Kısaca, yukarıdaki kıyaslamalar da 
gösteriyor ki, millî savunma için yapılan 
fedakârlık diğer bakanlık bütçelerinin 
aleyhine de olsa titizlikle korunmaya de
vam edilmiştir. Gerçi, 1981 yılından beri, 
özellikle Anavatan İktidarları döneminde, 
Millî Savunma Bütçesinin, genel bütçe 
içindeki oranında bir azalma görülmekte
dir. Ancak bu, dış yardımlar ve diğer kay
naklardan sağlanan imkânlarla genelde 
bir düşüş arz etmemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
benden önce konuşan arkadaşınım da de
diği gibi, dünyada, davul zurnayla askere 
giden ve cephede beş dakika sonra ölece
ğini bilse bile, tereddütsüz, düşmanın üze
rine atılan yegâne millet Türk Milletidir, 
başka örneğini de hatırlamıyorum. Ancak 
bu duygu sayesindedir ki, binlerce yıldır 
varlığımızı muhafaza edebilmiş ve bugü
ne kadar kesintisiz olarak, zaman zaman 
da dünyaya adalet ve medeniyet dağıtan 
16 devlet kurmuş bulunuyoruz., 

Dünyada, askere gitmek istemeyen 
nesillerin yetiştiğini yer yer görüyoruz. 
Hatta yasalarında, karşı çıkanların geri 
hizmetlerde kullanılmasına imkân sağla
yan milletleri de biliyoruz; fakat çok şü
kür ki, Türk Milleti ve onan sevgili evlat
ları, Millî Mücadeleden yirmisekiz-otuz 
yıl sonra Kore savaşlarında ve bu tarihten 
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yirmidört sene sonra Kıbrıs Harekâtında, 
ecdadından gelen kabiliyetleri muhafaza 
ettiğini ispat etme fırsatı bulmuştur. 

Düşmana karşı hudutta tutulan nö
betin, ibadete denk tutulduğu ikinci bir 
inanç sistemi ve onu bütünüyle benliğin
de meze etmiş Türk Milletine benzer baş
ka bir millet yoktur. 

Asker ocağı, aileden ve mektepten 
sonra Türk insanını yoğuran en önemli bir 
yerdir. Nitekim insanımız, askerliğini yap
mamış olanı tam yetişmiş saymaz. Ailede 
ve mektepte öğrenilenler, asker ocağında 
verilen hasletlerle birlikte, gencimizi ye
tişkin hale getirir. Doğudan batıya, vata; 
nımızın her köşesindeki insanımız bu bi
linç ve inanç içindedir. 

Sayın milletvekilleri, millî savunma 
meseleleri, kapalı duvarlar arkasında kal
mayıp, tartışılması gereken bir konudur. 
Nitekim bu konularda, toplumumuzda ve 
basınımızda yakın zamanda ve geçmişte
ki yıllarda çoksesli olarak konuşulmaya ve 
yazılmaya başlanmıştır. Bu konuşmalann 
ve yazıların yapıcı olması, sevinilecek bir 
hadisedir. 

Millî savunmanın bir taraftan vatan 
müdafaası, bir taraftan da olabilecek teh
likelere karşı en modern araç ve gereçler
le mücehhez olma gereği ve sebebiyle 
onun malî külfeti de daima yüksek olmuş
tur. 

Yakın yıllara kadar kendi silahını da 
kendi yapmaya gayret eden millî savun
mamız, açtığı fabrikalar sayesinde Türk 
insanını ayrıca teknik eğitime tabi tutmuş, 
buralarda yetişenlerin ayrılarak kurduk
ları ve Türk sanayiine büyük katkısı olan 
tesisleri Türkiye'nin her tarafında görmek 
mümkündür. Özellikle, Millî Savunma 
Komisyonu üyeleri olarak yaptığımız! ge
zilerde, Ankara'da, Kırıkkale'de ve Kay-
seri'de pek çok tesis kuranların, askerî te
sislerden ayrılan şahıslar olduğunu sevi
nerek görmüş bulunuyoruz. Bu manada 

da, sadece eğitimin bir bölümünde değil, 
teknik manada da askerî tesislerimiz bir 
eğitim ocağıdır. 

Askerî tesislerde gördüğümüz çok 
önemli bir olay da, millî savunma ihtiya
cı için yapılacak araç ve gereçlerin, müm
kün mertebe fason olarak dışa yaptırılması 
çalışmalarının başlamasıdır. Bilhassa Kay
seri Uçak Fabrikasında, tekniğin en son 
gelişmelerini uygulayan bu değerli tesisi
mizde üretilen araç ve gereçlerin çok 
önemli bir kısmının, açık eksiltmeyle si
vil sanayie yaptırıldığına şahit olmuş bu
lunuyoruz. Bu sayededir ki, her işini ken
di yapmaya kalkışan ve senenin çok az bir 
zamanında çalıştırılması gereken ve dola
yısıyla atıl kapasite meydana getiren ku
ruluşlara harcanacak milyarlar ve insan 
gücünden de tasarruf sağlanacaktır. 

Tarihin derinliklerinden beri savun
ma sanayiine önem verdiğimiz ve zama
nın en modern silahlarını imal ettiğimiz 
malumdur. Geri kaldığımız dönemlerde, 
bu konuda da geri kaldığımızı hepimiz bi
liyoruz. Ancak, Millî Mücadeleden son
ra kurulan Kırıkkale Fabrikaları, Kayse
ri'deki Uçak Fabrikası teşebbüsü, eğer 
modernize edilerek devam ettirilseydi, gü
nümüzdeki durumumuz daha da farklı 
olurdu. Nitekim, beraberce gidip dolaştı
ğımız Kayseri Uçak Fabrikasındaki 11 bü
yük hangarın o günlerde (1924 yıllarında) 
yapıldığını hepimiz, hem sevinerek, hem 
de hayretle görmüştük. , 

Yakın yıllarda, Gölcük'te, Eskişehir'
de, Ankara'da, Kırıkkale'de, Sakarya'da, 
Çankırı'da ve Kayseri'de kurulan tesisler, 
gerçekten sevinilecek tesislerdir. 

ASELSAN gibi, F-16'ların yapıldığı 
"TAY" diye ifade edilen kuruluşlardaki 
çalışmalar ise, Anavatan İktidarının, millî 
savunma meselesine bakışının gayet 
önemli bir işaretidir. Kanaatimce bu ku
ruluşlar, Türk millî savunma sanayiinde bir 
dönüm noktası meydana getirmişlerdir. 
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Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı
değer üyeleri; Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde söyleyecek çok sözüm 
olabilir; ancak, bana ayrılan süre ve Sa
yın Başkanımın müsamahası içinde ben, 
Türk evladını aile ve mektepten sonra yo-
ğuran ve yetiştiren bu ocağa ve bu ocağın 
bütün mensuplarına ve yan kuruluşların
da çalışanlara saygılarımı ifade ediyor, bu 
bütçeyi hazırlayanları tebrik ediyor; Mil
lî Savunma Bakanlığı 1989 Malî Yılı Büt

çesinin devletimize, milletimize hayırlı 
uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Dayı. 

Efendim, öğleden önceki çalışma sü
remiz dolmuştur. 

Bu itibarla, saat 14.00'de toplanmak 
üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.00 

IKINCI OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkanvekili İlyas Akta? 
KÂTİP ÜYELER: Cemal Özbilen (Kırklareli), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 47 nci Birleşiminin ikinci Otu
rumunu açıyorum. 1989 malî yılı bütçesi 

ile 1987 yılı kesinhesabının görüşmeleri
ne devam edeceğiz; ancak, Başkanlığın bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum: 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
(Devam) 

2. — Vaki resmî davet üzerine, Türkiye Bü
yük Mület Meclisi Başkanının, refakatinde bir he
yetle Tunus'u ziyaret etmesinin Başkanlık Diva
nınca uygun görüldüğüne ilişkin Başkanlık tezke
resi (3/728) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Vaki resmî davet üzerine, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanının refaka
tinde bir heyetle Tunus'a yapacağı ziya
rete icabet edilmesi Başkanlık Divanımı
zın uygun görüşleri ile Genel Kurulun tas
viplerine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN —.Onayınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. —1989 Mali Yüt Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1987 Malî Ytlt Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşa
nları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayılan: 111,112, 134,136) 
(Devam) 

A) MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
(Devam) 

1. — Millî Savunma Bakanlığı 1989 Ma
li Yılı Bütçesi 

2. — Mitti Savunma Bakanlığı 1987 Ma
lî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakan
lığı bütçesinin görüşülmesine kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Öğleden önceki birleşimde gruplar ve 
şahıslar adına yapılan konuşmalar tamam
lanmıştı. 

Şimdi söz sırası Hükümet adına Sa
yın Ercan Vuralhan'da. 

Buyurunuz Sayın Bakan (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

(SHP ve DYP milletvekilleri Genel 
Kurul salonunu terk ettiler) 

• ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, dışarıya çıkan arka
daşların sorularını alamayacaksınız değil 
mi? Belki dinleselerdi bu soruları sorma-
yabilirlerdi. 

BAŞKAN — Evet, dinleselerdi belki 
o soruları sormazlardı; ama İçtüzükte de 
öyle bir hüküm yok... 

Sayın Bakan, süreniz 1 saattir. 
Buyurunuz. • 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER

CAN VURALHAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; sa
vunmanın gerektirdiği ihtiyaçları ihtiva 

eden bakanlığımızın 1989 Malî Yılı Büt
çesi, yasaların belirttiği esaslar ve azamî 
tasarruf prensipleri dahilinde hazırlanarak 
huzurlarınıza getirilmeden önce, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda etraflıca incelenmiş, 
gerekli olan değişikliklerle olgunlaştırıla-
rak, tetkik ve tasviplerinize sunulmuştur. 

Bu vesile ile, açıklamalarıma geçme
den önce, Hükümetimiz ve şahsım adına 
Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayın Baş
kan ve üyeleriyle milletvekillerine, değer
li katkıları ve bize ışık tutan beyan ve hiz
metleri için teşekkür eder; huzurunuza ge
tirmiş bulunduğumuz Millî Savunma Ba
kanlığı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısının, Yüce Heyetinizin yapıcı müza
kereleri sonucunda, ülkemiz, milletimiz ve 
Silahlı Kuvvetlerimiz için en iyi ve en doğ
ru şeklini alarak, yasalaşacağına olan ha
lisane inancımı belirtmek isterim. 

Beka ve refah dengesinin sağlanma
sında temel hedefimiz, sulhun korunma
sı, mevcut tehditlerin dikkatle takibi, de
ğerlendirmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri
nin çağdaş modernizasyon programına 
imkân sağlanarak; karada, havada, deniz
lerde güçlü ve dolayısıyla da caydırıcı özel
liğe sahip olmasıdır. 

İç ve dış tehlikelere karşı Türk Yur
dunun ve Türkiye Cumhuriyetinin korun
ması, Silahlı Kuvvetlerimizin görevidir. 
Silahlı Kuvvetlerimiz, Anayasal düzenimi
ze ve Atatürk ilkelerine bağlılık içerisin
de, bu ulvî sorumluluklarını yerine getir
mek için, geçmişte olduğu gibi, bugün de 
tam bir görev anlayışı, aşkı ve azmi için
de hareket etmektedir. 

Hükümetimiz ile Genelkurmay Baş
kanlığımız, ülkemize yönelik tehdit değer
lendirmesinde, buna karşı koymak için ge
rekli strateji ve savunma politikalarının 
tespit ve uygulanmasında sıkı bir görüş ve 
işbirliği içinde çalışmaktadırlar. 
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20 nci asrın sonuna yaklaşan çağı
mızda gelişmiş silah ve telekomünikasyon 
teknolojileri, dünyanın en uzak köşelerin
de dahi olsa ülkeleri, milletlerarası olay
lardan tecrit edilmiş, münferit millî savun
ma politikaları uygulanmaktan ve bunla
rı başarılı kılabilmekten alıkoymaktadır. 
Nitekim, coğrafî konumu Asya'nın orta
larında bulunan Afganistan'daki gelişme
ler, onun çok uzağındaki Akdeniz ülkele
rinin güvenliğini yakından ilgilendirmekte 
ve etkileyebilmektedir. 

Türkiye, Avrupa güvenlik sisteminin 
vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır. 
Ülkemiz, jeostrateji.k konumu ve sahip bu
lunduğu üstün askerî gücüyle, Ortadoğu 
gibi kritik bir bölgenin istikrar ve denge
sinde de önemli bir caydırıcılık rolü üst
lenmiş bulunmaktadır. Bu durum, millet
lerarası gelişmelerin, tarafımızdan dikkat
le izlenmesini zarurî kılmaktadır. Strateji 
ve savunma politikası, yaşayan varlıklar
dır. Değişen dünya şartlarına göre strate
ji ve politikalarımızın ayarlanması, güven
lik ve savunmamızın vazgeçilmez bir ge
reğidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; içinde 
bulunduğumuz yıl zarfında Doğu-Batı 
ilişkilerinde ve bölgemizde, önemli sayı
labilecek gelişmeler olmuştur. Amerika 
Birleşik Devletleriyle Sovyetler Birliği ara
sında imzalanan Orta Menzilli Nükleer 
Silahların indirimi Anlaşması, sürdürül
mekte olan stratejik silahtardaki indirim 
müzakereleri ve Viyana'daki konvansiyo-
nel istikrar görüşmelerinin ümit verici saf
halara gelmiş olmasını, Sovyetler Birliği'-
nde Devlet Başkanı Gorbaçov ile başlatı
lan açıklık ve yeniden düzenleme politi
kalarını memnuniyetle izlemekteyiz ve 
mensubu bulunduğumuz hür ve demok
ratik dünyanın isabetli ve kararlı tutumu
nun başarısı ve sonucu olarak kabul etti
ğimiz Sovyet politikasındaki bu değişiklik
lerin, Sovyet strateji, kuvvet, hedef ve 

planlarına da yansımasını temenni etmek
teyiz. Bölgemizde yedi seneden beri de
vam edegelmekte olan Iran-Irak Savaşın
da ateşkese varılmış olmasını, Filistin Ba
ğımsız Devletinin ilanını, ülkemizle Yuna
nistan arasındaki ihtilafların Davos karar
larıyla bir görüşme sürecine bağlanmış 
bulunmasını, ileriye yönelik, ümit verici 
olaylar olarak değerlendirmek istiyoruz. 

Bütün bu gelişmeler, Doğu-Batı iliş
kilerinde ve bölgemizde yeni oluşumlar 
içine girilmiş olduğunun belirgin işaret
leridir ve güvenlik ve savunmamızı günün 
şartlarına uydurmak açısından bizi, çok 
dikkatli bir inceleme, değerlendirme ve ka
rar durumuna getirmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ülkemizin de dahil bulunduğu NATO İt
tifakının, caydırıcılık ve savunma strate
jisinin ikinci Dünya Savaşından bu yana, 
Avrupa'nın barış ve istikrar içinde kalma -
sındaki rolü, bugün herkesçe takdir edil
mektedir. İttifakımızın başarısında nükle
er ve konvansiyonel silahlara dayanan cay
dırıcılık ve savunma stratejisinin önemi in
kâr edilemez ve bu strateji, INF Anlaşma
sına rağmen nükleer kuvvetlerin rolünü 
devam ettirmesi, güvenliğin korunması 
için bir zaruret olarak görünmektedir. Ha
len NATO içinde kurulmuş bulunan yük
sek düzeyli grup içerisinde, INF Anlaşma
sının nükleer caydırıcılığı ne şekilde etki
lediği ve güvenliğin azaltılmaması için ne 
gibi önlemler alınması gerektiği araştırıl
maktadır. Tarafımızdan dikkatle izlen
mekte olan teknik seviyedeki bu çalışma
lar sonuçlandığında, Hükümetimizin, ko
nunun siyasî veçhelerini de göz önüne ala
rak, ittifakımızın ve ülkemizin güvenliği 
için en uygun kararı alacağından şüphe 
edilmemelidir. 

Önümüzdeki sene, kuruluşunun 40 
inci yılını kutlayacak olan NATO'nun en 
güvenilen ve en fazla fedakârlıkta bulunan 
üyelerinden birisi olarak Türkiye, yüklen-
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diği ağır sorumluluğu başanyla yürüterek 
müttefiklerimizin takdir ve saygısını ka
zanmıştır. Her vesileyle olduğu gibi, bu 
görüş ve hisler, bu aybaşında katıldığımız 
NATO Savunma Bakanları Toplantısında 
da, en belirgin ifadelerle dile getirilmiştir. 
Son sene zarfında katıldığımız NATO top
lantılarında ve müttefikimiz ülkeler savun
ma bakanlarıyla vaki ikili temaslarımızda, 
bilhassa üzerinde durduğumuz husus, 
Türkiye'nin doğrudan doğruya kendisini 
ilgilendiren sorunlar yanında, NATO'nun 
genel strateji ve savunma politikalarında 
görüşlerimizi en aktif bir şekilde belirtmek 
suretiyle, Türkiye'yi söz sahibi kılmak yo
lunda çaba harcamamız olmuştur. Böyle 
bir tutum, güvenlik ve savunmamızın glo-
balliği prensibi gereği olduğu kadar, itti
fak içindeki çıkar ortaklığını ve işbirliği ve 
dayanışma lüzumunu vurgulamak bakı
mından da faydalı olmuştur. Bu arada, 
Türkiye'nin, NATO'nun Avrupalı ülkele
rinden oluşan Avrupa Grubunun Başka
nı oluşundan da azamî ölçüde yararlanıl
mıştır. Nitekim, Türkiye Millî Savunma 
Bakanının, Avrupa grubu başkanı sıfatı ile 
kasım sonunda VVashington'da, ABD üst. 
düzey yöneticileri, kongre üyeleri ve ba
sın yayın temsilcilerinin katıldığı bir kon
feransta, Avrupalı üyelerin görüşlerini sa
vunması ve Avrupa'nın ittifaka katkıları
nı anlatması, Amerika Birleşik Devletleri 
ve Avrupa basın ve televizyonlarında, ül
kemizden, ittifakın genel sorunlarına di
rayetle eğilen itibarlı bir üyesi olarak öv
gü ile söz edilmesine ve dile getirmeye ça
lıştığımız NATO'nun güney kanat sorun
larına daha sıcak bakılmasına neden ol
muştur. 

NATO'nun, güney kanada yardım 
önerileri, şimdiye kadar kâğıt üzerinde 
kalmaya mahkûm tavsiyeler olmaktan öte
ye gidemezken, böyle bir yaklaşım sonu-
cundadır ki, aralık ayındaki Brüksel Sa
vunma Bakanları toplantısında; Hollan

da, Danimarka, İngiltere ve İtalya gibi, 
konumuza bugüne dek ilgisiz görünen ül
keler dahi, önümüzdeki yıl zarfında, ül
kemize çeşitli yollardan yardımda buluna
caklarını beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu, 
Sayın Turgut Özal başkanlığındaki Ana
vatan Partisi Hükümetinin, çok önemli bir 
başarısıdır arkadaşlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
yardım konusuna değinmişken, Hüküme
timizin son zamanlarda, önemle üzerin
de durduğu bir hususa açıklık getirmek is
tiyorum: 

NATO'ya üye olduğumuzdan bu ya
na, ülkemize yapılan askerî yardımdan söz 
edilegeldiği malumlarıdır. Hatta, bazı çev
relerde» NATO'ya üyeliğimizin, güvenli
ğimize caydırıcılık ve savunma alanında
ki genel katkıları bir yana bırakılarak, it
tifaka üyeliğimizin sadece askerî yardım
larla bir tutulduğu ve ölçüldüğü de bir va
kıadır. Bu her iki yaklaşım da, yanlış ve 
ülkemizin inkâr edilmez ağırlığı ile bağ
daşmamaktadır. Türkiye, irtifak içinde, 
her şeyden önce, kendi güvenliğini orada 
bulduğu için bulunmaktadır. Yüklendiği 
ittifak sorumlulukları da, millî güvenliği
ni ayni seviyede korumak içindir. İttifakın 
genel yararına olacak savunma tertipleri
nin alınmasındaki diğer müttefiklerimizin 
katkıları da, ülkemize bir yardım değil, 
topyekûn savunmada bir askerî işbirliği 
mahiyetindedir. Bu hususu, bu şekilde 
açıklığa kavuşturduktan sonra, güney ka
nadın güçlendirilmesindeki askerî işbirli
ğinin, bugünkü durumundan ve Hükü
metimizin konuya getirdiği yeni yaklaşım
dan kısaca bahsetmek istiyorum. 

NATO içinde risk, sorumluluk ve yü
kün, âdilâne bir şekilde paylaşımı, Ame
rika Birleşik Devletleri ekonomisinin ha
len içinde bulunduğu durum ve Avrupa 
Topluluğunun 1992 yılından itibaren yü
rürlüğe koyacağı "Tek pazar" uygulaması 
sonucunda, bugün ittifakın en güncel ko-
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nusu haline gelmiş bulunmaktadır. Sene 
başından itibaren, Amerika Birleşik Dev
letlerinde Başkanlığı devir alacak olan 
Bush yönetimi, bütçe açığını kapatabilmek 
için, yeni vergiler koymak yerine, savun
ma masraflarını kısacağını açıklamıştır. 
Nükleer silahlardaki indirimlerden sonra, 
birde Avrupa'daki Amerikan kuvvetleri
nin geri çekilmesine yol açabilecek başka 
bir girişimirii, Avrupa'nın savunmasında 
yaratacağı boşluğu doldurabilmek için, it
tifakın, Avrupalı üyeleri hal çareleri ara
maktadırlar. Bir yandan yumuşama süre
cine doğru gidilirken, tehlikeye daha az 
mâruz Avrupalı ülkelerin askerî bütçele
rini artırmalarını beklemenin ise, gerçek
çi bir yaklaşım olmadığı bir vakıadır. Gü
ney kanadın savunmasına yapılan malî 
katkılarda, ihtiyaçlarımızla aynı oranda 
bir artış sağlamak imkânı da pek muhte
mel görünmejnektedir. 

Durumu bu şekilde değerlendiren 
Hükümetimiz, savunmaya maddî kaynak 
temini yolundaki gayretlerini bir yandan 
sürdürürken, diğer taraftan katkının çer
çevesini genişletip, daha da gerçekçi alan
lara kaydırabilmek amacıyla, müttefikle
rimizin "Know-how" ve teknolojileri ile 
uygun şartlı kredi ve eğitim imkânların
dan yararlanma yolunu seçmiş bulunmak
ta ve ülkemizde böylece gerçekleştirilecek 
ortak savunma yatırımları ile savunma sa
nayiinin kalklndınlmasma öncelik vermiş 
bulunmaktadır. Ülkemizin genel sanayii
nin, bugün ulaşmış olduğu düzey, -ki bu
nu burada iftiharla kaydediyoruz- böyle 
bir tutum içine girilmesini de mümkün 
kılmaktadır. Bu alandaki faaliyetlerimizin 
belirgin örneklerini, konuşmamın daha 
sonraki bölümlerinde kısaca arz edeceğim. 
Fakat şu kadarını burada belirtmek isti
yorum: Birkaç yıl önce, hayal dahi edile
mezken, bugün müttefiklerimizin de tak
dir ve hayranlığını kazanmış bulunan F-16 
projemizi takip eden yenilerinin uygulan

maya konduğu müjdesini Yüce Kurulunu
za duyurmak şerefine çok kısa zamanda 
erişeceğimizi memnuniyetle açıklamak is
terim. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) sağolun. 

Bu hususta, dikkatinize getirmek is
tediğim bir başka konuda, Bağımsız Av
rupa Program Grubu içindeki gelişmeler
dir. 

NATO'nun Amerika Birleşik Devlet
leri ve Kanada hariç; fakat Fransa dahil, 
13 üyesinden oluşan ve ittifakın Avrupalı 
üyelerinin savunma sanayi faaliyetlerini 
koordone etmeyi amaçlayan, bağımsız Av
rupa Program Grubu Savunma Bakanla
rı, 28 Ekim 1988 tarihinde, Lüksemburg'-
daki toplantıda kabul ettikleri hareket pla
nı ile bir nevi Avrupa Savunma Sanayii 
ortak programının temelini atmış bulun
maktadırlar. Türkiye, bu grup içinde ak
tif bir şekilde yer almıştır ve 1991 senesin
den itibaren, grubun başkanlığını üstlene
cektir. Gruba üye İngiltere, Fransa ve Fe
deral Almanya gibi sanayide ilerlemiş ül
kelerle eşit ve adilane pay dağıtımını ve sa
nayide daha az gelişmiş ülkelere ayrıcalık 
ve destek imkânını da içeren ortak yatı
rım projelerinin gerçekleştirilmesiyle, sa
vunma sanayimizin daha da ileriye götü
rülmesi sağlanacaktır. 

Bu yolla da ülkemizdeki birçok 
önemli sanayi kuruluşuna, sanayi dalma 
çok büyük projeler vererek onları 
1990'lann ortalarına doğru bu projelerle 
beslemeyi amaç edinmiş bulunuyoruz. Bu 
yollarla Güney kanada sağlanacak katkı
ların, savunmamıza malî yardımların da 
ötesinde, kalıcı, köklü ve daha etkili yarar
lar getireceğini söylemek yanlış olmaya
caktır. 

Sayın Başkan, pek değerli milletve
killeri; son zamanlarda basın ve yayın or
ganlarımızın savunma güvenlik konuları
na önemli ölçüde ve artan oranda yer ver
meye başladıklarının dikkatinizden kaç-
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madiğini sanıyorum. Bunda güvenlik ko
nularının tabu olmaktan çıkarılarak, ka
muoyumuzda serbestçe tartışılmasının 
sonsuz yararına inanan Hükümetimizin 
teşviklerinin ve bu yoldaki açıklamalarıy
la tartışmaları kamuoyunda bilerek baş
latmasının büyük rolü olduğunu söylemek 
isterim. Kamuoyu muzdaki bu tartışmala
rın ciddî, ağırbaşlı bir şekilde, üstün bir 
düzeyde yürütülmekte olduğunu görmek 
bizi sevindirmektedir. 

Geçen sene de belirttiğimiz üzere, bu 
nevi araştırma, değerlendirme ve tartış
maları serbestçe yürütmek ve koordone et
mek üzere kurmayı tasarladığımız Ulusal 
Savunma ve Stratejik İncelemeler Ensti
tüsü ile ilgili proje son safhasına gelmiş bu-
unmaktadır. 

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerin
den de çok kısaca bahsetmek istiyorum: 
Sizlerin de malumu olduğu veçhile, geliş-
niş ülkelerin teknoloji seviyesine ulaşabil
mek için, araştırma ve geliştirme faaliyet-
erine ciddî bir şekilde yönelmemiz gerek-
nektedir. Bunun bilincinde olarak faali
yetlerimizi yürütme gayreti içinde olduğu
nuzu burada ifade etmek isterim. Bakan-
ığımız AR-GE Daire Başkanlığında ha-
en 22 proje üzerinde çalışma yapılmak-
adır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; mevzu-
ıt çalışmalarına da başlıklar halinde kısaca 
leğinmek istiyorum: Bakanlığımızın ça-
ışmaları çerçevesinde, 1988 yılında Millî 
»avunma Bakanlığına ilişkin olarak bazı 
:anun, tüzük ve yönetmelik çalışmaları 
ürdürülmüştür. Bunları örnek olarak şu 
ırayla verebiliriz: 

1111 sayılı Askerlik Kanunu ve ekle-
inde yapılan bir değişiklikle, dövizli as-
:erlikte, bildiğiniz gibi bedel 14 818 mark
an, 10 000 marka indirilmiştir. 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
'ersonel Kanununda bazı değişiklikler ya-
»larak, Silahlı Kuvvetlerde terfi sistemi

ne meslekî bilgi ve genel kültür sınavı sis
temi getirilmiş ve terfilerde liyakatin da
ha objektif değerlendirilmesi sağlanmıştır. 

Silahlı Kuvvetlerin Şehit, Malul, Dul 
ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünleri
nin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi 
Hakkındaki Kanun ile söz konusu perso
nele ek bir imkân sağlanmıştır. 

Ayrıca, Atama ve Yer Değiştirme Yö
netmeliğinin bazı maddeleri değiştirilerek, 
yurt dışında öğrenim gören personelin 
atama esasları ile hudut bölgelerinde gö
rev alan personelin hizmet süreleri yeni
den belirlenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; üzerin
de sıkça durulan NATO enfrastrüktür hiz
metlerinden de birkaç cümleyle bahset
mek istiyorum: Yurdumuzda bugüne ka
dar gerçekleştirilmiş ve halen devam et
mekte olan NATO enfrastrüktür yatırım
ları hakkında, şu kısa tanıtmayla bu bö
lümü geçiyorum. Bildiğiniz gibi, NATO 
enfrastrüktür harcamaları, NATO ve ül
kemiz Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 
altyapı yatırımlarına yönelik harcamalar
dır; ihale işlemleri Millî Savunma Bakan
lığınca yürütülmekte ve yeterlik alan fir
malara ihale edilmek suretiyle gerçekleş
tirilmektedir. 

Bunlar, çeşitli muhabere tesisleri, ha-
vameydanları, akaryakıt boru hatları, ra
dar tesisleri gibi projelerdir. 

1988 yılında, NATO ortak fonların^ 
dan Türkiye'ye, 1 Ekim 1988 tarihi itiba
riyle 360 milyar Türk Lirası tutarında te
sis inşa kaynağı sağlanmıştır. Bunun da ül
kemize bu ölçüde bir iş kaydırma ve iş ya
ratma imkânı sağladığını da belirtmeden 
geçemeyeceğim. 

1989 yılında ise, NATO Enfrastrük
tür Fonundan 120 milyon Avrupa hesap 
birimi eşidi 605 milyar Türk Lirasının 
Türkiye'ye tahsisi beklenilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; askeral-
ma hizmetlerinden de kısaca bahsetmek 
istiyorum. 
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Bakanlığımız faaliyetleri arasında 
önemli bir yer tutan bu faaliyet çerçeve
sinde, askerliği, vatandaşlarımız tarafın
dan kolay anlaşılır, kolay intibak edilir, 
pratik; askerlik sırasında, özellikle asker
liğini yapanın ailesine ve kendisine asgarî 
külfet yükleyecek çeşitli tasavvurlar ve pro
jeler üzerinde sürekli olarak çalışıyoruz. 
Askeralma Teşkilatı, Bakanlığa bağlı ola
rak, merkezde Askeralma Daire Başkan
lığı, taşrada askerlik daireleri ve bunlara 
bağlı askerlik şube başkanlıkları kanalıy
la faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Askeralma işlemlerini vatandaşın le
hine kolaylaştırmak ve hızlandırmak mak
sadıyla, gerek askerlik daire ve gerekse as
kerlik şubelerini, çağın gereklerine uygun 
olarak bilgisayar ağı ile Askeralma Daire 
Başkanlığına bağlayacak projenin çalışma
ları başlatılmış bulunmaktadır. 

Bu proje geniş boyutlu bir proje ol
ması nedeniyle, 1993 yılında yaygın uygu
lamaya geçmek üzere, ' 'Ankara Askerlik 
Dairesi'' pilot uygulama alanı olarak se
çilmiştir. Ayrıca bedel ödemek veya kamu 
kurum ve kuruluşiarında görevlendirilmek 
suretiyle, vatan hizmeti uygulamasına ise 
1984 yılında başlanmıştır. Bugün Genel
kurmay Başkanlığının belirlediği konten
jan nispetinde, isteyen herkes bu uygula
madan yararlanmakta, böylece de ülke 
ekonomisine katkıya yönelik, etkin bir uy
gulama sürdürülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; vakıf 
hizmetlerinden de yine kısa bir şekilde 
bahsetmek istiyorum. 

Bilindiği üzere, 3388 sayılı Kanunla 
askerî vakıflar birleştirilerek • 'Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı" adıyla 
yeni bir kuruluşa gidilmiş ve böylece amaç 
birliği sağlanmıştır. Bu vakıf çalışmaları 
çerçevesinde, daha güçlü bir vakıf oluştu
rularak, vakfın mal varlığı bugün 190 mil
yar Türk Lirasına ulaşmış bulunmaktadır. 
Bu mal varlığının 41 milyar Türk Lirası, 
Silahlı Kuvvetlerin devam eden projeleri

ne tahsis edilmiş, 70 milyar lirası nakit ve 
tahvil, 73 milyar lirası çeşitli iştirak pay
lan, 6 milyar lirası ise maddî duran var
lıklardan oluşmaktadır. Bu paralarla, ön
celikle Kara Kuvvetleri için telsiz alımı, 
topçu modernizasyonu; Deniz Kuvvetle
ri için yüzer havuz, çıkarma gemileri ya
pımı, Doğan ve Ay sınıfı gemilere teçhi
zat tedariki; Hava Kuvvetlerimiz için F-16 
uçak ve motor yapım projelerinin gerçek
leştirilmesi yolunda, savunmaya yönelik 
yeni yatırımlar desteklenmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendir
me Vakfının 17 şirkete iştiraki vardır ve 
bunlardan 13 şirketin yönetimine katıl
maktadır. Bunlardan, önemli vakıf ağır
lıklı şirketler; yüzde 97 hisse ile ASELSAN 
ve HAVELSAN, yüzde 84 hisse ile 
ASPİLSAN, yüzde 51 hisse ile İŞBİR 
Elektrik ve yüzde 45 hisse ile TUSAŞ'tır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi de 
müsaadelerinizle Savunma Sanayii Des
tekleme Fonu ile bu fonun yönetiminden 
sorumlu olan Savunma Sanayii Geliştir
me ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 
faaliyetleri hakkında kısaca bilgi vermek 
istiyorum: 

Yüksek malumları olduğu üzere, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyo
nu için gereken silah, araç ve gereçlerin, 
dar bütçe imkânlarımız üzerindeki yükü
nü hafifletmek, döviz bütçemizi ferahlat
mak ve dış askerî yardımlara bağlılığımı
zı azaltmak, Hükümetimizin ana hedef
lerinden birisi olmuştur. 

Bu anlayıştan harekede ve sanayi sek
törümüzün, özellikle son yıllarda kaydet
tiği memnuniyet verici gelişmeden cesa
ret alarak, yeni savunma sanayii hamle
mizi başlatmış bulunuyoruz. Bu hamlenin % 
ilk görünen ürünü F-16 Projesi olmakla 
birlikte, özellikle, mevcut silah sistemleri
nin fabrika seviyesinde bakını ve yenileş-
tirilmeleri, büyük kapsamlı modernizas
yon işlemleri ve hatta savaş gemisi \ r 
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denizaltı gibi önemli bilgi birikimi gerek
tiren üretim programları, çok daha önce
den Silahlı Kuvvetlerimiz ile Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu tesislerinde 
başlatılmıştır. 

Bu kuruluşlarımız, gelişen özel sek
törümüzle yakın işbirliği halinde, silahlı 
kuvvetlerimize birçok modern ve moder-
nize edilmiş silah sistemleri de kazandır
dıkları gibi, uygun koşullarda ihracat da
hi yapmışlardır. 

Yüce Meclisin 1985 yılı Kasım ayın
da kabul ettiği 3238 sayılı Kanun, bütün 
bu girişim ve çalışmaları tek elden koor-
dine etmek, gerektiğinde teşvik ve yönlen
dirmek ve hepsinden önemlisi, malî açı
dan desteklemek amacına yöneliktir. Ni
tekim, bu kanuna dayanılarak 1986 yılın
da kurulan Savunma Sanayii Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (SA-
GEB) çok kısa sürede teşkilatlanarak, ge
niş kapsamlı, birçok silah, araç, gereç pro
jesinin odak noktası olmuş, aynı kanunla 
bu. idarenin kullanımına verilmiş bulunan 
Savunma Sanayi! Destekleme Fonu da 
önemli bir malî güç olarak; bir taraftan, 
bugüne kadar Türkiye'ye çekingen gözle 
bakan yabancı teknoloji için özel cazibe 
yaratırken, diğer taraftan da devlet büt
çesine önemli ferahlama sağlamıştır. 

F-16 Projesi fon sayesinde işlerlik ka
zanmıştır. Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumunun Uçaksavar Topu Fabrikasıy
la, Silahlı Kuvvetlerimizin Tekerlekli Tak
tik Araç Projesine, fondan önemli destek 
sağlanmıştır. Son zamanlarda Türkiye'nin 
de iştirakiyle kurulan "Stinger Füze Sis
temi", Avrupa Konsorsiyumu içerisinde 
yer alan iki Türk kuruluşu da fon desteği 
almış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bütün bu konular, önemli malî porteleri 
olan büyük projelerdir. Tabiî olarak, bu 
projelerde, firmalar arasında ciddî bir re
kabet mevcuttur. Bizatihi bu husus, evvel

ce Türkiye'nin bu tür projelerine katıl
makta tereddütlü davranan yerli ve yaban
cı sanayicilerin, şimdi bu denli ilgi duy
malarının sağlanmış olması bakımından 
sevindiricidir. Ancak, rekabet ortamı, bi
zim pek alışkın olmadığımız bazı olayla
ra yol açması bakımından, bazan üzücü 
durumlara neden olabilmektedir. Bizim 
anlayışımıza göre rekabet, konu ile ilgili 
teklife çağrı mektuplarına karşılık, verilen 
resmî teklif dosyalarında; daha uygun tek
noloji, daha uygun üretim organizasyonu, 
daha uygun fiyat ve daha uygun malî şart
lar önermekle olur. 

Yine aynı çerçevede, önerilen şartlar 
ve gerektiğinde karşılıklı görüşmelerle da
ha da iyileştirme yoluna gidilir. Ancak, son 
bir iki yıldaki gözlemlerimiz bize, rekabet 
ortamının proje masası dışına da taşmldı-
ğını ve maalesef bazı basın organlarımıza 
da yansıtıldıklarını göstermektedir. Bu ba
kımdan, öncelikle projelerin nasıl yürütül
düğü hakkında kısaca bilgi vermenin ya
rarlı olacağını düşünüyorum: 

Değerli milletvekilleri, projelerimizin 
başlangıç noktası, Türk Silahlı Kuvvetle-
rimizce bizzat belirlenerek tarif edilen ih
tiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar, Türk Silahlı Kuv
vetlerimiz içinde her yönüyle tartışılıp, bo
yutları belirlendikten sonra, stratejik hedef 
planlarına dahil edilerek, plana ve bir prog
rama bağlanır. Sonra yine Silahlı Kuvvet
lerimiz tarafından teknik ve taktik özellik
leri tespit edilerek şartnameleri hazırlanır 
ve malî kaynağı belirlendikten sonra, ilgili 
tedarik birimine gönderilir. Eğer tedariki 
söz konusu olan sistemin, Türkiye'de müş
terek imalat yoluyla alınması mümkün ve 
fızibl görülüyor ise, proje teknik şartnamesi 
ve gerekiyorsa sistem ön seçimi, Silahlı 
Kuvvetler tarafından yapılmış şekliyle SA-
GEB'e intikâl ettirilmektedir. Bu kurulu
şun koordinatörlüğü ve sorumluluğunda 
kullanıcı makam olan kuvvetin, Genelkur
may Başkanlığının ve Bakanlığımın tek-
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nik elemanlarının da katıldığı bir proje 
grubu, teklif isteme mektubu hazırlanma
sından başlayarak, alman tekliflerin tek
nik, taktik, ekonomik, malî ve organizas
yon yapısı ile ilgili önceden belirlenmiş kri
terlere göre değerlendirilmesi işlemlerini 
yapmakta ve değerlendirme raporunu Sa
vunma Sanayi İcra Komitesine sunmak
tadır. 

Sayın Başbakanımızın başkanlığında, 
Sayın Genelkurmay Başkanımızın ve be
nim de katıldığım bu komite, bize sunu
lan değerlendirmeler ışığında, tekliflere 
göre yaptığımız sıralamayı SAGEB'e bil
dirip, nihaî kontrat müzakerelerini başlat
maktadır. 

Bu projelerde esas olan, tedariki söz 
konusu silah, araç ve gereçlerin teknolo
jisi, fiyatı, yerli katkı oranı ve direkt off-
set miktarlarıdır. Teklife çağrı mektubu 
gönderilen yabancı teknoloji sahibi firma
lar, temelde yerli ortaklannı seçmekte ser
besttirler. Bizim için önemli olan, yerli kat
kı oranının yüksekliğidir. Üretimin nihai 
montaj yeri dışındaki kısmı, her halükâr
da geniş bir, sahaya yayılmış Türk yan sa
nayicileri tarafından yapılacağından, ku
rulacak şirketin ana ortaklarından ziyade, 
üretime katılacak yan sanayi kuruluşları 
önem taşımaktadır. Proje konularımızda, 
ana ortak olarak görev alabilecek büyük 
sanayicilerimizin sayısı, halen maalesef ye
terli değildir. Bunlardan da bir kısmı, sa
vunma sanayii faaliyetlerine katılmak is
tememektedirler. Diğerleri de, teklif sahibi 
muhtelif yabancı firmalarla anlaştıkların
dan, ihaleyi kazanma şansı, anlaştıkları 
yabancı ortağınki ile eşit olmaktadır. 

Nitekim bir örnek vermek gerekirse; 
kısa bir süre önce karara bağlanan "Zırhlı 
Muharebe Aracı Projesini" bu konuda 
misal olarak söyleyebilirim. Ana ortak ter
cihinin, bu pıojede yabancı ortak tarafın
dan yapılmış olduğu ve teklifte yer alan 
üretim organizasyonu dahil tüm şartlar, 

diğer tekliflerden üstün bulunduğu 
için,ihale bu ortaklığa verilmiştir. Benzer 
durum ihalesi yapılmış veya teklifi uygun 
bulunmuş diğer projeler de mevcuttur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; şimdi 
de diğer bir konuya, sermaye oranları ko
nusuna değinmek istiyorum. Türkiye çok 
yakın zamana kadar, her şeyini dışardan 
almak zorunda olan bir ülkeydi. Gerek acı 
tercübelerimiz, gerekse sınai gelişmemiz, 
bizi bu yeni hamleye yöneltmiştir. Bizim 
için birinci öncelik, söz konusu alanda tek
noloji alımı ve yerli katkı oranının olabil
diğince artırılmasıdır. Temennimiz, yüz
de 1Û0 sermaye ile yerli teknoloji üreten 
ve ihraç eden bir Türkiye'ye kavuşmamız-
dır. (ANAP sıralarından alkışlar) Bu da, 
değerli desteğinizle, çok yakın bir gelecek
te inşallah gerçekleşecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şimdi izninizle zamanımızı daha iyi kul
lanmak ve bir iki başka konuya da yer ver
mek bakımından, üzerinde çalışılan diğer 
savunma projeleri hakkında başlıklar ha
linde bilgi vermek istiyorum: Bir F-16 uça
ğının Türkiye'ye maliyetini belirleyebil
mek için, projenin toplam maliyeti olan 
4,2 milyar dolann, 160 adet uçak sayısına 
bölünmesi işlemi yanlıştır. Zira 4,2 milyar 
dolarlık meblağın, sadece bir bölümü uça
ğın kendi maliyeti olup, diğer büyük bö
lüm uçuş simütatörleri, destek malzeme
leri, çok maksatlı harekât teçhizatı, eğitim, 
silah sistemleri ve benzeri çeşitli kalemle
ri içermektedir. Türkiye'de üretilen uçak
ların maliyeti, aynı konflgürasyonda Ame
rika Birleşik Devletlerinde üretilmekte 
olan uçakla aynıdır. Türkiye'nin kazancı, 
Türkiye'ye kazandırılan teknoloji ve tesis
lerdir. Böylece, Türkiye, havacılık alanın
da bir büyük sanayi hamlesini de gerçek
leştirmiş olmaktadır. 

Mürted'deki fabrikadan çıkan uçak
lar ise, Türkiye'yi hiç terk etmeden, he
men Hava Kuvvetlerimize teslim edilmek-
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tedir. Bunların kalite kontrolü, hem üre
tici firma olan TUSAŞ Havacılık ve Uzay 
Sanayii, hem ana kontraktör olan Gene
ral Dynamics, hem Amerika Birleşik Dev
letleri Hava Kuvvetleri temsilcileri ve hem 
de Türk Hava Kuvvetleri tarafından ya
pılmaktadır. Halihazırda 12 adet TAİ ya
pımı uçak, -Türkiye'de imal edilen uçak-
Hava Kuvvetlerimize teslim edilmiş bu
lunmaktadır. 

Yine, hamlelerimiz içinde yer alan ve 
maalesef bir türlü muhalefete anlatama
dığımız birtakım projelerden de, başlıklar 
halinde bahsetmek istiyorum: Kara Kuv
vetlerinin vurucu gücünü artırmak ama
cıyla yürütülen ve müteahhit firma ile mu
tabakat muhtırası imzalanan "Çok Nam
lulu Topçu Roketi Projesi" Roket yakıtı 
üretecek ve bu konuda ülkemize yeni bir 
teknoloji kazandıracak olan "Kompozit 
Roket Yakıtı Projesi" 

Elektronik harbe karşı, korumalı ha
berleşme cihazının, memleketimizde ortak 
üretimine yönelik olarak kurulacak olan 
"HF/SSB" tabir ettiğimiz, "İleri Tekno
loji Telsiz Sistemi Üretim Projesi" Tür
kiye'nin, hava ihbar kontrol sisteminin 
güçlendirilmesi için gerekli, seyyar radar
lar ile komuta-kontrol ve muhabere siste
minin kısmen hazır alım ve kısmen de 
memleketimizde ortak üretimine yönelik 
"Seyyar Radar Kompleksi Projesi", 

Silahlı Kuvvetlerimizin, kamu kuru
luşlarının ve özel sektörün ihtiyacı olan he
likopterleri, yurt içinde üretmeyi amaçla
yan "Helikopter Üretim Projesi", 

Kara Kuvvetlerimizin sabit tesisleri
ni, hareketli birliklerini, alçak irtifa hava 
tehditlerine karşı koruyacak olan sistem ve 
füzelerin, memleketimizde ortak üretimi
ne yönelik ' 'Alçak İrtifa Hava Savunma 
Füze Sistemi Üretimi Projesi", 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, hafif nak
liye uçağı İhtiyacının, memleketimizde or
tak üretim yoluyla sağlanmasına yönelik 

"Hafif Nakliye Uçağı Üretim Projesi", 
Bu projeleri, savunma sanayii dalın

da faaliyet gösterilen önemli projeler ola
rak sayabiliriz. 

Değerli arkadaşlar, bu projelerin ta
mamlanmasıyla 1992 yılına vardığımızda, 
-yani İkinci Özal Hükümetinin hedefleri
nin gerçekleşeceğini beyan ettiği ve mil
letimize taahhüt ettiği son yıldır- ülkemiz
deki bu projelerin gerçekleşmesiyle, şu sı
ralarda oturmayıp da dışarıya çıkan mu
halefet milletvekillerinin, akıllarına bile 
sığmayacak bir Türkiye yaratacağız. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — 
Çağ atlayacağız çağ. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Grup olarak yanındayız Sayın Bakan. Ge
niş tutun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Devamla) — Sağo-
lun. 

Projelerle ilgili olarak arz ettiğim bu 
bilgilerden sonra, geçen yıl SAGEB'de ya
pıldığını belirttiğim üç önemli çalışmadan 
da, tekrar söz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Savunma Sana
yiinde faaliyette bulunmanın temel şart
larından birisi ve belki de en önemlisi, ka
lite kontrolü ve kalite teminidir. Savunma 
sanayii kuruluşlarının, mamullerinde is
tenilen kaliteyi temin etmek için uyacak
ları kurallar, Batı ülkelerinde belirli esas
lara bağlanmıştır. Bu çerçevede hazırlan
mış olan NATO resmî yayını "AQAP"lar 
halen en çok kullanılan belgedir. Bu bel
geyi, pek çok NATO ülkesi kendi bünye
lerinde adapte ederek uygulamaktadırlar. 
NATO içinde, kalite kontrol dokümanı 
bulunmayan iki ülkeden biri olarak, ge
rek bu boşluğu doldurmak, gerek ülke sa
nayiinin belli kalite seviyesinde üretim ya
pacak şekilde organize edilmesini sağla
mak amacıyla, 1986 yılı ikinci yarısında, 
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SAGEB'de bir çalışma başlatılmıştır. Şim
di bu çalışmalar tamamlanmış olup, ha
zırlanan dokümanlar yayınlanabilecek ha
le gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, önümüzdeki haf
ta, daha doğrusu bu hafta ayın 22'sinde, 
İstanbul'da tertipleyeceğimiz bir seminer
le, değerli sanayicilerimize, bu konuda, bu 
belgeleri de dağıtarak, ürünlerinin bun
dan böyle, Avrupa'da tereddütsüz kabul 
edilmesini temin edecek standartlara na
sıl ulaşacaklarını biz öğreteceğiz. İşte, 
Özal Hükümetinin her zaman söylediği
miz ve kabul etmedikleri "Çağ atlama" 
dediğimiz başka bir modeli de budur. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Hangi hü
kümet sanayicilerine bu imkânı sağlamış
tır arkadaşlar? Hangi hükümet onları böy
le Avrupa sathına çıkarmıştır? 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Onlar yapamazlar. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Devamla) — SA-
GEB'te yapılan ikinci önemli çalışma, 
kompüterize bir sanayi envanteri yapılma
sıyla ilgilidir. Bizim, üretim projeleriyle il
gili temel prensibimiz, üretimin mümkün 
olduğu kadar, Türkiye'de mevcut kurulu 
kapasiteyi değerlendirerek yapılmasıdır. 
Bu bakımdan, hem üretimde rol almak 
üzere başvuran, millî sanayi kuruluşları
nın, imkân ve kapasitelerinin sağlıklı ola
rak bilinmesi, hem de eksik kalan üretim 
kısımlarında, hangi kuruluşların amaca 
göre yönlendirilmesi gerektiğinin tespiti, 
özel önem taşımaktadır. 

Bunun yapılabilmesi için, bu amaca 
yönelik sanayi envanterinin yapılması ge
rekmektedir. İşte, SAGEB'te başlatılan ça
lışmayla ülkemizdeki yaklaşık 25 bin sa
nayici firmaya bilgi formu gönderilmiş ve 
alınan cevaplar, özel bir program çerçe
vesinde bilgisayara kaydedilmiştir. Geçti
ğimiz aylarda tamamlanmış olan bu ça
lışma sonunda, savunma sanayii alanın

da faaliyette bulunabilecek tüm sınaî ku
ruluşların, kurulu tezgâh ve güç kapasi
teleri, sermayeleri, personel durumları, 
hali hazır üretimleri, muhtemel üretim 
imkânları tespit edilmiş ve kompüterize 
bir envanter ortaya çıkarılarak, ilgili ku
ruluşlara dağıtılmasına başlanmıştır. 

Böylece, Avrupa Topluluğuna girmek 
üzere olan Türkiye, bugün, elinin altın
daki sanayi kuruluşlarıyla ilgili -gece bek
çisine kadar- tüm bilgileri, yabancı dilden 
Avrupa'ya verebilecek duruma gelmiştir. 

SAGEB'te sürdürülen çalışmalar 
cümlesinden olarak, bir de sanayi güven
liği konusuna kısaca değinmek istiyorum: 
Malumları olduğu üzere, savunma sana
yii alanında faaliyette bulunmanın diğer 
bir şartı da, sanayi güvenliği konusudur. 

Teknoloji üreten firma ve ülkeler, li
sans ve know-how devriyle, yatırım, üre
tim, satış ve kullanım sahalarında, tekno
loji ve techizatlanmayla ilgili sırların mu
hafazasına büyük önem vermektedirler. 
Ülkemizde ise savunma sanayii ile ilgili 
bilgi, belge, araç ve gereçlerin güvenliği 
konusunda, güvenlik esaslarını düzenleyen 
millî bir mevzuat henüz mevcut değildir. 
SAGEB, bu boşluğu dolduracak bir mev
zuatın hazırlık çalışmalarını, Başbakanlık 
ve diğer ilgili kuruluşların da iştirakiyle 
sürdürmektedir. İnşallah bütçeden sonra, 
bu konuyu da, yine yüce desteğinizle ta
mamlamayı ümit ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Millî Sa
vunma Bakanlığı 1989 malî yılı bütçesi, 
ülkemizin içinde bulunduğu malî ve eko
nomik koşullar göz önünde tutularak, ta
sarruf ilke ve esaslarına azamî derecede ri
ayet edilerek ve bilhassa Silahlı Kuvvetle
rimizin ihtiyaçlarının karşılanması ön 
planda olmak üzere hazırlanmış ve 1988 
yılı başlangıç bütçesine göre yüzde 61,7'lik 
bir artışla, 3 trilyon 879 milyar 700 mil
yon lira olarak huzurlarınıza getirilmiştir. 
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Bu bütçenin 3 trilyon 796 milyar 800 
milyon Türk Lirasıyla yüzde 97,8'i cari 
harcamalara, 2,9 milyar Türk Lirasıyla 
binde 8'i yatırım harcamalarına, 80 mil
yar Türk Lirasıyla yüzde 2,1'i transfer har
camalarına ayrılmış bulunmaktadır. 

Ancak, cari harcamalar içinde yer 
alan ve doğrudan savunma gücünün ar
tırılması amacıyla planlanan, "Savunma 
Alım ve Giderlerine" ait ödenek 1 trilyon 
444 milyar 900 milyon Türk Lirasıdır. Bu 
miktar, 1989 malî yılı yatırım harcamala
rıyla birlikte 1 trilyon 447 milyar 800 mil
yon Türk Lirası olmaktadır ve bütçenin 
yüzde 37,3'ünü teşkil etmektedir. Bu da 
göstermektedir ki, Millî Savunma Bakan
lığı bütçe teklifi içerisinde, ' 'diğer cariler" 
adı altında bütçelenen ödeneğin yarısın
dan fazlası, yatırım niteliğinde olan ve ge
niş çapta istihdam yaratan, ülke ekonomi
sine önemli katkılar sağlayan ve bir bölü
müyle yeni teknolojiler kazandıran bir 
özelliğe sahiptir. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 
1989 yılı genel bütçesi içindeki payı yüz
de 11,9; gayri safı millî hâsıla içindeki pa
yı ise, yüzde 2,4'tür. Şu anda, 3 trilyon 879 
milyar 700 milyon Türk Lirası olarak hu
zurlarınıza getirmiş bulunduğumuz 1989 
malî yılı Millî Savunma Bakanlığı bütçe
sinin oluşmasında, halen yürürlükte bu
lunan personel mevzuatı, stratejik hedef 
planı, kaynak durumları ile, Kara, Deniz 
ve Hava Kuvvetlerine ait her türlü giyim 
kuşam, beslenme, yakacak, akaryakıt, sağ
lık ve diğer hizmetlerde zafiyet yaratma
yacak bir düzey hedeflenmiş ve büyük 
çapta tasarrufa yönelik, etkin ve ekonomik 
bir bütçe oluşturulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bütçe
mizin geneli üzerindeki sunacağım görüş
lerimi burada tamamlamış bulunuyorum. 
Muhalefet* sabah gayet sakin bir şekilde 
ve grubumuzun da büyük bir vakarla din
lediği konuşmalarını yapmıştır. Bu konuş

malar içinde, benim bu konuşmamda de
ğindiğim birçok hususu zaten sormuşlar
dır, bu konuşmamla, onlara cevap vermiş 
oluyorum. 

Ancak, salonu terk etmişlerdir... 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka

ra) — Onların sorularına cevap verme. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER

CAN VURALHAN (Devamla) — Ve bir 
yerde, benim komisyonda yaptığım konuş
maya da takılarak, "Efendim, bize, 'mert
çe karşımıza çık' dedi" diye, bir üye de 
gelmiş burada söylemiştir. Ben, sözümü 
tekrar ediyorum: Parlamento çatısı altın
da her şey konuşulur. Burada, bu salon
da, soru sorulur, biz de çıkarız, o sorula
ra cevaplar veririz. Bu, bizim saygı duy
duğumuz demokrasi geleneğinin vazgeçil
mez ilkesidir arkadaşlar. Ama, fcju salon 
terk edilir, gidilir ve dışarıda basma bilgi 
verilerek, basın yoluyla muhalefet yapıl
maya kalkıltrsa, bu ülkede biz hiçbir yere 
varamayız; bu, Parlamentoya saygısızlık
tır. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — O da saygısızlık olur. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Devamla) — Bu
nun, bu şekilde ben de tutanaklara geçi
rilmesini istiyorum. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TASAR (Anka
ra) — Onların sorularına da cevap verme
yin. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Devamla) — Çün
kü ileride, bizden sonraki kuşaklar, bunu 
bu şekilde değerlendireceklerdir. Çünkü, 
bu grup, buraya gelmektedir ve onları bü
yük bir ciddiyet ve sabırla dinlemektedir. 
Ancak, dediğim gibi, onlar zamanı gelin
ce... 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Kaçmaktadırlar. 
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MİLLİ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Devamla) — "Kaç
maktadırlar". Siz söylüyorsunuz. (ANAP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

YILMAZ SANİOĞLU .(Ordu) — 
Onlar daima kaçmaktadırlar: 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Devamla) — Fakat, 
söyledikleri birkaç hususun, burada benim 
tarafımdan açıklanması gerekmektedir. 
Bunları "soruya cevap" şeklinde değil, 
Anavatanın onlara büyüklüğünü göster
mek, iktidarımızda her şeyin açık ve hiç
bir zaman kaçmadan, hiçbir zaman so
rumluluktan kaçmadan tartışıldığını ispat 
etmek bakımından, bir iki hususa bura
da değinmeyi ben görev addediyorum; en 

• azından, sorumlu bir devlet adamı olarak 
bir görev addediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, 
şahsımla ilgili olarak, bir yıldan beri bir
takım konular, sürekli olarak gündemde 
tutulmaya çalışılmaktadır. Biz, bunların 
çoğunun siyasî komplolarla ilgili olduğu
nu biliyoruz. Ben, hepinizin de takip et
tiğiniz gibi, konuya daha başından itiba
ren, sizin mensubunuz olan bir kardeşi
nizin. göstermesi gereken ciddiyetle yaklaş
tım. Derhal, Başbakana, "Efendim, so
ruşturma açın, bu işi bir an evvel açıklığa 
kavuşturun" diye, kendim talep ettim; bir. 

ikincisi, daha soruşturma açılmadan 
önce, kendim, ispat hakkını tanıyarak, 
-altını çiziyorum, hukukta bunun ne an
lama geldiğini her halde kendileri iyi bi
lirler, ispat hakkını tanıyarak- mahkeme
ye verdim; benim hakkımda birtakım id
dialarda, ithamda bulunanları mahkeme
ye verdim. 

Eğer, kendine güvenen, emin, alnı 
açık bir adam olmasaydım -bu son bir yıl
dır aranızdayım, hepinizle çeşitli temas
larım olmuştur- bu kadar rahat, bu kadar 
kendinden emin ve bu kadar alnı açık do-
laşamazdtm ve bu şekilde de daha bir so

ruşturma, herhangi bir dosya bile açılıp 
bakılmadan, bu konuda ispat hakkı tanı
yarak mahkemeye gitmezdim; bu da bir 
husus. 

Son bir husus da şudur; bütün bu 
belgeler, bütün bu bilgiler devletin arşiv-
lerindedir. Şimdi, Ercan Vuralhan politi
kaya girdikten sonra mı bunlar bu arşiv
den çıkarıldı? Hiçbirisi gizli değildir. Bu 
arkadaşlarımız, maalesef, basının bir bö
lümünün arkasına düşerek, odların âde
ta oyunlarına alet olarak, sanki bir şey bul
muş gibi, devletin arşivlerinde bulunan, 
herkesin el attığı zaman alıp bakacağı bu 
evrakı -ki, bu evrak, bakanlıkta, Sayıştay-
da her yerde kopyalar halinde bulunmak
tadır- "Bulduk, işte yakaladık" şeklinde 
ortaya atmışlardır; bu başka bir husus. 

Bu, bir kolektif sorumluluktur. Sayın 
Dışişleri Bakanımız, yaptırmış olduğu bir 
araştırmanın sonucunu açıklamıştır, kendi 
fikrini beyan etmemiştir. Ben kendisinin, 
bu konuda göstermiş olduğu ciddiyeti, bu 
konuda göstermiş olduğu devamlılığı her 
zaman takdir ettim. Ben kendisinden, 
"aman, ileride en ufak bir şekilde bir te
reddüt olmayacak şekilde bu işleri araştı
rın, bakın'' diye rica ettim. Bakılacak da 
bir şey yoktur. Çünkü, hepsi ortadadır; 
Sayıştayın denetiminden geçmiştir. Bildi
ğiniz gibi, devlette çeşitli denetimler var
dır. Bunlar, en alt kademeden başlar, en 
üst kademeye, kadar denetlenir. Bunları 
açık açık söylememize rağmen, burada, 
bu arkadaşlarımız meseleyi siyasî bir is
tismar konusu yapmaya devam etmekte
dirler. Bütün mesele budur değerli arka
daşlarım. Onun dışında, benim, pek de
ğerli Millî Savunma Bakanlığı mensupları 
ve Genelkurmayla bir yıldan beri süren, 
bir sıkı işbirliği ve beraberliğim var. Her 
şeyimiz burada da açıktır, her konuda de
netlemeye açıktır. Hangi hususu sorarlar
sa; ama burada mertçe oturarak -kaçarak 
değil- sorarlarsa biz bunun cevabını ver-
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meye hazırız. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Çünkü, arkadaşlar, benim yetiştiğim 
ortamda, benim aile terbiyemde, böyle ar
kadan konuşma, "Vallahi yapıyor, böyle 
mi idi falan'' gibi kıvırma yoktur. Açık, 
çıkarsın ortaya, gelirsin "Arkadaş benim 
elimde bu var; bu böyle" dersin, ben de 
önün cevabını veririm. Çünkü, ben, ispat 
hakkını tanıyarak mahkemeye gitmiş bir 
kişiyim. Bir insan bundan başka ne yapa
bilir? 

Değerli arkadaşlar, bu konunun üze
rine gitmeyi zait addediyordum; ama, ma
alesef, sürekli olarak, bunu birkaç arka
daş, hatta kendi gruplarını da arkaların
da sürükleyerek; gündemde tutmak iste
mektedir. Çünkü, aralarında konuştuğu
muz arkadaşlar bile, kendi gruplarının bu 
konudaki tutumundan şikâyetçiler. İsim
lerini vermiyorum; fakat gerçekten üzü
cü bir tablodur. 

Şimdi, birkaç konuya temas etmek 
zorundayım. Çünkü, bunlara buradan ce
vap vermediğimiz takdirde, yarın çıkıp 
"Efendim, biz bunları sormuştuk 
cevaplandırmadı" diyeceklerdir; yalnız, 
çok daraltarak söyleyeceğim. Çünkü, so
ru soran burada oturur, cevabını da din
ler ve o mertliği gösterir. 

Ayrıca, bir hususu daha ifade edeyim 
arkadaşlar. Burada sürekli olarak şu söy
leniyor: "Efendim, millî savunma konu
sunda Hükümetimiz Meclise bilgi vermi
yor; Millî Savunma kapalı kutu, Genel
kurmay kapalı kutu, bu konuda kimse bil
gi vermiyor?" 

Değerli arkadaşlar, bu yüce kürsüden 
kendilerine ve herkese soruyorum; kim 
bugüne kadar bize gelip herhangi bir ko
nuda bilgi istemiştir de bu konuda kendi
sine bilgi verilmemiştir? Eğer böyle bir du
rum varsa ki, ben hatırlamıyorum. Yani, 
ben kendi bakanlığımla ilgili olarak, Hü
kümetle ilgili olarak -işte burada Başba-

kanvekilimiz oturuyor; eğer aksi olmuşsa 
kendileri de "Öyle olmuş" desinler- hü
kümete başvurup da -muhalefetten her
hangi bir milletvekili herhangi sıfatla olur
sa olsun. "Efendim, ben şu konuyu isti
yorum", mesela; "F-16 Projesinde ben 
şunları bilmek istiyorum" dedi de, hangi 
konuda kendilerinden bilgi saklanmıştır? 

Ayrıca şunu da ifade edeyim: Biz, 
Millî Savunma Komisyonu üyelerini ve is
teyen diğer üyeleri de defalarca davet ede
rek, ülkemizdeki savunma sanayii tesisle
rine götürdük, götürmeye de devam ede
ceğiz. Bu açıklığı -biraz evvel konuşmam
da değindim- getirmek zorundayız arka
daşlar. Bu, bizim hükümetimizin bu ül
kede yerleştirmek istediği ve kafalarına vu
ra vura yerleştireceği açıklık sistemidir, 
açıklık prensibidir. Öğreninceye kadar biz 
bunun üzerine gideceğiz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bir
kaç konuya süratle değinmek istiyorum. 

Sayın Başkan, ne kadar sürem var 
efendim? 

BAŞKAN — Altı dakikanız var efen
dim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Devamla) — Peki 
efendim. 

Efendim, asker sayısının azaltılması, 
askerlik süresinin kısaltılması konusu, bi
zim üzerinde çok durduğumuz ve basma 
da yansımış bir konudur. Onun için bu
na girmiyorum. 

Hollanda'dan alınacak NF-5 uçakla
rından bahsettiler; "Eski uçaklar alıyor
sunuz; külüstür uçaklar, yerden kalkma
yan uçaklar" dediler. Tabiatıyla, bu gibi 
alımlarda en ince detayına kadar her şey 
incelenir. Ben bunu bizzat Hollanda Sa
vunma Bakanıyla Brüksel'de konuştum, 
dedi ki; "Basınınızda böyle haberlerin ya
yınlanması bizi üzmektedir. Tabiatıyla, 
zaten biz size bu uçakları kullanılmaz, kü
lüstür, her tarafı karıncalanmış uçaklar 
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şeklinde vermeyeceğiz. Bunlar, karşılıklı 
olarak, belli bir sistem içinde, belli bir an
laşma içinde yenileştirilirler." Bizim ama
cımız, bu anlaşmada, Türkiye'ye hiçbir 
maliyet gelmemesidir. Tabiî, bu bir karşı
lıklı görüşme, karşılıklı olarak meseleleri 
araştırma konusudur. Şunu söyleyeyim: 
Bir kere, uçakların işe yaramaz şekilde 
alınması söz konusu değildir. Bu hususu 
da, burada belirtmek istiyorum. Konu, en 
ince teferruatına kadar incelenir. Bu uçak
ların hepsi, bugün dünya ordularında kul
lanılan, dünya envanterinde yer alan uçak
lardır. Eski uçaklar değildir, ama, dediğim 
gibi, iki taraf oturur, uçar duruma geti
rilmesi için lüzumlu olan, -periyodik mal
zeme verilmesi, malzeme değişimi, parça 
değişimi, vesaire konuların hepsini görü
şür. Biz şartlarımızı açıkladık, bu şartlar
la, konuyu, karşılıklı olarak görüşüyoruz. 

Erol Ağagil, Limni konusunda Tür
kiye'nin durumunu sordu. Limni konu
sunda Türkiye, anlaşma, hukuk ve hakka
niyete dayanan tutumunu sürdürmektedir. 
NATO ittifakının güney kanadını meşgul 
eden, ittifak içi sorunların görüşmelerle en 
kısa zamanda hallini arzu eden Türkiye'
nin, Limni konusunda verilecek tavizinin 
bulunmadığı, müttefiklerimizce de kabul 
edilmiş bir husustur. Diğer teferruatı ken
disine, arzu ederse, yazılı veririz. 

leritoryal savunma konusundan bah
setmek istemiyorum. Çok konuştuk, res
mî açıklamalarla da bunu anlattık; hâlâ 
bazı üyeler buraya çıkıp, "Bunu neden 
birdenbire ortaya çıkardınız? Neden ya
pıldığını anlamadık?" diyorlar. Ben, ta
biî anlayışı artıramam, herkesin belli bir 
idrak kapasitesi vardır; ancak, şunu ifade 
ederek sözlerime devam ediyorum: Tasa
rı, 29.11.1988 tarihinde, bakanlıklar görü
şüne sunulmuş olup, bu görüşler beklen
mektedir. Ondan sonra, Başbakanlık ka
nalıyla, tabiatıyla Yüce Meclisimize sunu
lacaktır. 
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* 'Askerlik sistemi karışıktır, bu konu
da bir karar verilmesi lazımdır; 8 aylık, 18 
aylık gibi değişik statüler vardır" şeklin
de bazı görüşler ifade edildi. Bu konuda 
da birtakım çalışmalar vardır. Demin de 
söylediğim gibi,.süreleri kısaltamayız; an
cak, askerliğin daha kolay anlaşılır, daha 
kolay intibak edilir, daha kolay daha pra
tik imkânlar içinde yapılabilen bir sistem 
olması üzerinde sürekli çalışıyoruz. Bu ko
nuda da, bir cümle ile bu şekilde bilgi ve
riyorum. 

FMC konusu çok söylendi, tartışılı
yor, basınımız tarafından da, olur olmaz 
şekilde ortaya atılmaktadır. Tekrar ediyo
rum, bakanlığımızda bir basın birimi var
dır; başında da, basında yıllarca hizmet 
etmiş bir arkadaşımız bulunmaktadır. 
Kendisi, her konuda, soran herkese, ba
sma doğru bilgiyi vermektedir; ancak, 
doğruyu yazmak basınımızın bir bölümü
nün işine gelmiyor, onun için çarpıtıyor
lar. Ben bu konuda da kısaca bilgi vermek 
istiyorum: Türk Silahlı Kuvvetler konsep-
tini, FMC firmasının teklifi yüzde 87 kar
şılamıştır; yani, Türk Silahlı Küvetlerinin, 
bir zırhlı personel taşıyıcıda istediği özel
likleri karşılamamaktadır. Krauss-Maffei 
(Alman) yüzde 73'ünü karşılamıştır, 
GKN (ingiliz) yine yüzde 73 olarak kar
şılamıştır. Bu teknik ve taktik değerlendir
meler, Türk Silahlı Kuvvetleri tesislerin
de test ve denemelerle uzmanların, subay
ların huzurunda yapılmıştır. 

Araç fiyatları ise: FMC 1 milyar 76 
milyon dolar, Krauss-Maffei 1 milyar 463 
milyon dolar, GKN (İngilizlerinki) 2 mil
yar 102 milyon dolar teklif etmişlerdir. 
Yerli katkı oranları: FMC'de yüzde 73, 
Krauss-Maflei'de yüzde 70, GKN'de yüz
de 57'dir. 

Değerli arkadaşlar, biz yerli katkıya 
çok önem veriyoruz, bu vazgeçemeyece
ğimiz bir koşuldur. Aksi halde, Türkiye'
de, sanayimizi geliştirmemizin imkânı 
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yoktur. Eğer bu hususa itina göstermez
sek sürekli olarak biz, ancak belli ölçüde 
bu işi yapabilen bir devlet olarak kalırız, 
eğer bu hususa itina göstermezsek. 

Off-Set ve ihracat: FMC'de 705 mil
yon dolar, Krauss-Maffei'de 502 milyon 
dolar, GKN'de 1 milyar 235 milyon do
lar. 

Getirilen yabancı sermaye: FMC'de 
31 milyon dolar, Krauss-Maffei'de 7,5 mil
yon dolar, GKN'de 19 milyon dolardır. 

FMC'nin teklifi, bu durumda, hem 
teknik, hem taktik açıdan, hem de ihra
cat, off-set, malî, ekonomik ve yatırım 
şartları açısından en uygun teklif olarak 
değerlendirilmiştir. Aynca, rakipleri içinde 
yüzebilen ve havadan C-130'la nakledile
bilecek tek araç da FMC aracıdır. Bu araç 
aynı zamanda, ordumuzun envanterinde
ki M-113'lerle büyük lojistik birlik sağla
maktadır. Ayrıca, NATO'da bazı ordular
da fiilen kullanılmaktadır, prototip değil
dir, üretilme ve kullanılma riski bulunma
maktadır. Bu böyle biline. 

Muhalefetten bir üye, savunma fo
nundan bahsetti, "Bütçenin yarısı Mec
lisin kontrolü dışındadır" dedi. Bu konu 
da çok irdeleniyor. Dediğim gibi, gelip bi
ze daha önce bu soruları sormadan, lüt
fedip bilgi isteseler, bunlar hep verilir, böy
lece bu kürsüden de eksik soru soran kişi 
durumuna düşmezler. 

Savunma Sanayi Destekleme Fonu
nun 1989 yılı gelir tahmini 1 trilyondur. 
Önceki yıllardan devreden gelir bakiyesi 
ile birlikte, toplam kullanılabilir kaynağı 
1 trilyon 659 milyar Türk Lirasıdır. Bu 
meblağ, Sayın Başbakanın Başkanlığında, 
Sayın Genelkurmay Başkanının da üyesi 
bulunduğu Savunma Sanayii İcra Komi
tesi kontrolünde, münhasıran Türk Silahlı 
Kuvvetleri modernizasyonu projeleri için 
harcanmakta olup, başta ilgili bütün ku
ruluşlar ile, 3238 sayılı Kanunla teşkil edi
len Fon Denetim Kurulu tarafından işlem 

bazında yapılan denetime ek olarak, 3346 
sayılı Kanun uyarınca Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından da, hem bütçe
si, hem de harcamaları denetlenmektedir. 

Yine bir sayın üye, "Efendim, işte 
ROKETSAN'ı kurdunuz, yarıdan fazla
sını yabancılara verdiniz" dedi ve birta
kım eleştirilerde bulundu. Bu konuya da 
kısaca değinmek istiyorum. 

Yeni Savunma sanayii politikamız, 
özel sektörün dinamizminden de, serma
ye birikiminden de azami ölçüde istifade 
etmesi, dünyadaki diğer ülkelerin endüst
rileri ile rekabet edebilecek bir savunma 
sanayii kurulmasını öngörmektedir. RO
KETSAN'ı kurarken, Türkiye'de önemli 
bir sermaye birikimine erişmiş 28 firma
ya davette bulunulmuştur. Bunlardan il
gi duyan ve resmen müracaat eden, elle
rinde sermayeleri hazır olanlarına da İc
ra Komitesi kararıyla müsaade verilmiş
tir. Biz, yeni KİT'lerin kurulmasını iste
miyoruz arkadaşlar; yeni zarar odakları da 
yaratılsın istemiyoruz. O bakımdan, özel 
sektöre ağırlık veriyoruz; Hükümetimizin 
liberal ekonomi temeline dayalı politika
sının da zaten gereği budur. ROKET 
SAN'in teknolojisi Makina Kimya En
düstrisi Kurumuna ait değildir, ROKET-
SAN, ağırlık olarak şu sistemleri üretecek 
olup, teknoloji sahibi ülkeler ve firmalar 
aşağıda belirtilmiştir. 

Sünger, General Dynamic Amerika 
Birleşik Devletleri MLRS, LTV Amerika 
Birleşik Devletleri, Alçak İrtifa Savunma 
Sistemi, Thomson Fransa, Euromisşile 
Fransa, Almanya, Adats İsviçre. 

"Ülke savunması ile ilgili konularda 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi 
verilmiyor" dediler; onun cevabını ver
dim. 

"Batı Avrupa Birliğinde Türkiye dı
şarıda mı bırakıldı?" dediler. Türkiye dı
şarıda bırakılmamıştır. Bu bir süreçtir; 
Türkiye başvurusunu yapmıştır, dosyası 
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ele alınmıştır. Bunları da kısaca burada 
bahsederek geçiyorum. 

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin zafiyet
leri var mıdır? Türk Silahlı Kuvvetleri 
mefluç mudur?" gibi laflar ettiler. Tabi
rimi mazur görsünler, konuyu bilmeden, 
gerçekten meseleleri eksik olarak değerlen
dirme addediyorum. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Bilgiye ihtiyacı olanlar gelir burada din
lerler. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Devamla) — Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin hava savunma ye
teneği; komuta-kontrol ve muhabere, elek
tronik harp, nükleer, biyolojik ve kimya
sal silahlara karşı savunma, erken ikaz ve 
ihbar ve sefer stoklarımızda birtakım nok
sanlıklarımız mevcuttur. Bu nedenle, stra
tejik hedef planında yukarıdaki noksanlık
ların giderilmesine biz öncelik verdik. Bu 
eksiklikleri gidermek için öncelikle ele alı
nan projeler şunlardır: 

Türk Silahlı Kuvvetleri komuta-
kontrol, muhabere sistemi iskeletini teşkil 
eden, Türk Silahlı Kuvvetleri entegre mu
habere sistemi (TAFİX) ana hatları belir
lenmiş, master planı yapılması için P T f 
ile sözleşme imzalanmıştır. Türk Silahlı 
Kuvvetleri için hava savunma yeteneğinin 
güçlendirilmesi hava savunma master pla
nı hazırlanmaktadır. Elektronik harp sis
temlerinin geliştirilmesi, tank ve topçu 
modernizasyonu, planlanan düzeye yak
laşmıştır. Kara kuvvetlerinin hareket ye
teneğinin ve ateş gücünün artırılması, se
fer stoklarının artırılması çalışmaları var
dır. Yüce Meclisi temin ederim ki, savun
maya ayrılan kaynaklar, bir plan dahilin
de tamamen tespit ve teşhis edilmiş, zafi
yet noktalarımızın bir an önce giderilme
sine tahsis edilmiş bulunmaktadır. Nok
sanlarımız tespit ve teçhiz ediliyor, kay
naklarımızı öncelikle bu noktalara yönel
tiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizi 
aştınız, toparlamanızı rica ediyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkan. 

Sayın Nevzat Durukan enteresan bir 
konuya temas ettiler. Ben burada hep mu
halefetin sorularını toparlama yönünde 
değil, size verdiğim bu olumlu tablo için
de bir olumlu konuya daha temas etmek 
istiyorum. 

"OYAK'dah emekli olan personelin 
bünye ile organik bağını sağlayacak ne gibi 
çalışma yapılıyor?" diye buyurdular. 205 
sayılı Yasa gereğince, emeklilerin, OYAK 
ile organik bağlarının devamını sağlamak 
maksadıyla yasa değişikliği yapılması zo
runludur. 30 Mayıs 1989'da yapılacak ge
nel kurulun tasvibi alınmak şartıyla, ya
sada değişiklik yapılması düşünülmekte
dir. Emekli olan üye, bir miktar parayı ku
rumda bırakmak şartıyla daim! üyeliğe de
vam edebilecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; biraz 
önce de söylediğim gibi, cevapların hepsi 
hazırdır; ancak, dinlemek isteyen yerinde 
oturur; o bakımdan, bir cümleyle konuş
mamı toparlamak istiyorum. 

Bana göstermiş olduğunuz teveccüh 
ve yüce güvene layık olma çabası içinde, 
Anayasa ve yasaların bize yüklediği so
rumlulukların bilinci içerisinde, görev ve 
hizmetlerimizi en iyi şekilde yerine getir
mek maksadıyla, ülkemizin içinde bulun
duğu ekonomik ve malî koşullar göz önü
ne alınarak, huzurlarınıza sunulmuş olan 
1989 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinin kabulünü diler, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
' ' Bravo'' sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Vuralhan. (SHP ve DYP milletvekilleri sa
lona girdiler) 

Aleyhinde, Sayın Ali Eser söz iste
mişlerdi; fakat salonda yoklar, sırası geç
miş bulunuyor. 
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Üzerinde, Sayın Recep Ergun; buyu
run efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

RECEP ORHAN ERGUN (Kayse
ri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerin
de şahsım adına söz aldım; bu vesileyle he
pinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, çok iyi bildiği
niz gibi, harp, mahiyeti itibariyle zor ve 
tahammülü insan iradesine bağlı bir iş
lemdir. Bu nedenle, Yüce Türk Milleti, 
azim ve iradesiyle her türlü harp felaketi
ni, dünyaya emsal olacak şekilde karşıla
masında ve vatanının savunulmasında en 
güzel örnekleri vermesini de bilmiştir. Bu 
azim ve iradeye huzurunuzda birkaç ör
nek getirmek isterim. 

1985 senesinde, büyük bir atışlı tat
bikat ile birleştirilerek, yedeklerden 10 bin 
kişi seferberlik tatbikatına çağrıldı. Dün
yada 10 bin kişiyle seferberlik tatbikatı ya
pan ordu enderdir. Bu 10 bin kişi, plana 
göre 72 saatte gelecekti; oysa, 24 saatte 
hepsi geldi. TRT bu konuyu televizyon
da göstermek istiyordu, ilgili kişi bana gel
di, buna "Ordu-millet bütünleşmesi" di
yorum, dedi. Bana kalırsa öyle demeyin 
dedim; "Ne diyeyim?" dedi; "Milletin bir 
anda ordu oluşu" deyin buna dedim. 
Türk Mileti, yeri geldiğinde, bir anda ken
disi ordu olmuştur, tarih de bunu hep gös
termiştir. Bunu, Çanakkale'de göstermiş
tir, Aziziye'de göstermiştir, Antep'de ve 
Sakarya'da göstermiştir. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Millet, aya
ğındaki çarığıyla eline tüfeğini alıp bir an
da ordu olmuştur. Müsamahanıza sığına
rak, başka güzel misaller de verebilirim. 
Siirt'te Tugay Komutanıyken Kıbrıs için 
alarm verildiğinde, terhis olan yedek per
sonele özel çağrı yapılmıştı. Bu yedekten, 
özel çağrı yapılmış olan bir kişinin babası 
bana geldi, şube reisini şikâyet ediyor; 
"Efendim, bu şube reisi ne laf anlamaz 

adam. Şu anda oğlum Almanya'da, oğlu
ma özel çağrı geldi; benim gücüm kuvve
tim var, ben gideyim diyorum, bir türlü 
laf anlatamıyorum. Şuna söyle de beni gö
türsün oraya'' dedi. İşte, Türk babası da 
budur efendim. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ben de, kuvvetlerimi alıp Diyarba
kır'a doğru yürürken, normal mesafeyi üç 
misli zamanda aldım; çünkü, halk yolla
ra dökülmüş, orduyu durduruyor, elinde 
ne varsa orduya ikramda bulunmak isti
yordu. Bunu, raporlarımızla üst makam
lara bildirdik. Bu millet, ordusu için her 
şeyini seve seve veren bir millettir, bu or
du da, milletinin kadrini bilen ve onun ev
ladı olduğunu ispatlayan bir ordudur. 

İslam Bankası guvernörü ile ordue-
Vinde yemek yiyorduk; servis yapan meh-
metçikle konuştu, birkaç sual sordu, meh-
metçiğin Avusturalya'da işçi olarak çalış
tığını ve oradan geldiğini anladı, "uzak 
mesafe, buraya gelmek için ne kadar mas
raf ettin?" diye sordu; Mehmetçik, "2 
milyon masraf ettim, şu kadar da işten 
kaldım" diye cevap verdi. Bu olay benim 
yanımda oluyor; guvernör durdu ve "Pe
ki niye geldin?" dedi. Çok akıllı bir ço
cuktu, verdiği cevap çok güzel bir kelime 
"Niye gelmeyeyim ki?..." Ciltler dolusu 
bir kitap efendim; Bir nefer, "Niye gelme
yeyim ki?.." diyor. İşte, Türk Milletinin 
memleketini korumak için, canını, kanı
nı, ruhunu ve kendisini verişinin en gü
zel örneğidir efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Millet olarak, Meclis olarak 
herkes, Türk Silahlı Kuvvetlerine yürek
ten, gönülden yanaşıyor. Şimdi, kalan za
manımın birkaç dakikasında, buna ilave
ten bazı görüşmeleri sunmak istiyorum. 

Askere alma konusunda; sanıldığı ka
dar, kaynakta her sene bir milyon artan 
bir mevcut yoktur. Devlet İstatistik Ens
titüsünden iki defa rakamları aldım; aldı
ğım rakamlara göre, kaynakta artış olma-
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dığı gibi, hatta 1989'da yüzbin azalma var. 
Neden, ne hikmetse bilemem; bunu dev
let istatistik Enstitüsü düşünsün. Millet
vekili arkadaşlarımız tarafından bazı su
aller soruluyor, cevap alınamıyor, belki va
tandaş duyamıyor; bu yüzden vatandaş 
bedelli askerliği bekliyor. Bu durum, ma
alesef kaynağın azlığı sebebiyle şu anda ol
mayacaktır, ama daha sonraları kaynakta 
her sene beşbin-altıbin artış olacaktır. 

Dikkat ettiğim bir nokta daha vardır, 
bunu bilhassa vurgulamak istiyorum. 
Yüksek tahsilli, yani yedeksubay sıfatını 
alacak olan kişilerdeki artış fazladır. Üni
versitelerden şu anda her sene 60-70 bin 
civarında mezun vardır; zaten kaynak 400 
bin. Öyleyse yüksek tahsil eğitimi görmüş 
olan bu gençliğin, orduda yan hizmetler
de, eğitim merkezlerinde öğretmen yar
dımcısı gibi hizmetlerde kullanılmasını 
önlemek ve doğruca kıtada, bugünün tek
noloji ürünü olan Stinger, Reda gibi gü
zel silahların kullanılmasını öğretmek la
zım. Bu eğitimi görmüş olan kişilerin doğ
ruca kıtaya gönderilmesi için Meclisçe ya
pılması lazım gelen bir şey varsa -Bilhassa 
Sayın Bakana duyurmak istiyorum- bu 
hazırlığı yapmaya ve eğer tasvibinizden 
geçerse, kanun çıkarmaya hazır olabiliriz. 

Efendim, ikinci önemli nokta da, ta
rafsızların veya yabancıların gözünde Si
lahlı Kuvvetlerin bütçesi kabarık gözüke
bilir; ama, bir nokta gözden kaçıyor; hiç
bir ordu savunma sanayiini bizzat omu
zu na almış değildir. Bu, Türk Silahlı Kuv
vetlerinde vardır. Bu konuda bir boşluk ol
duğu için, mecburen kendi sanayiini ken
disi kurmak zorunda kalmıştır. Şu anda 
huzurunuzda bulunan bütçenin dörtte biri 
Savunma Sanayiinin bu fabrikalardaki 
harcamalarına gitmektedir. Dolayısıyla, 
yüzde 11,8 diye gördüğümüz rakam, as
lında ondan daha da aşağıdadır. 

Savunma Sanayiinin tümüyle Silah
lı Kuvvetlerin omuzuna verilmesi doğru 

mudur, yanlış mıdır; tanışılır. Baştan sa
nayimizi çok iyi kurabilseydik, verilmeme
si lazım gelirdi. Silahlı Kuvvetleri sadece 
harbe hazırlamak vazifesi ile karşı karşı
ya bırakmamız isabetli olurdu; ama, ge
lin görün ki, çaresiz kalındığı için, otuz se
nedir, kırk senedir öylesine fabrikalar kur
muş ki, -İyi ki de kurmuş, gözümüzle 
gördük- bu fabrikalardan onu koparma
mıza imkân yok. 

Yapılacak başka bir şey vardır: Şu an
da kurulmuş olan SAGEB (Savunma 
Araştırma Geliştirme Başkanlığı) ülkede 
sanayii öylesine entegre etmek durumu
na gelmelidir ki -ilk adımını atmış ve en
vanterleri yapmıştır- bu durumu, ordudan 
yavaş yavaş kurtarıp, ordunun asıl parça
lar üzerinde kalmasını, yan parçaların ara 
ürünlerde piyasaya aktarılmasını ve dola
yısıyla teknoloji entegrasyonunu ve eko
nomik entegrasyonu, bir bakıma, yine or
dunun önderliğinde yapmasını beklemek 
hakkımızdır ve bunun için Millî Savun
madan gelecek olan her türlü düzenleme
ye katılacağımızı arz ederim. 

Efendim, teritoryal savunma için bil
hassa konuşmak istiyorum; çünkü, akade
milerde hoca olarak da çok kullandı ğtm 
bir konudur bu. Bu kanunlar bizde zaten 
var; yani bu konuda üç kanun vardır: Mil
lî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu, ta 1940 
yılından beri uygulanır. Memleket İçi 
Düşmana Karşı Silahlı Mücadele Kanu
nu, yani "Avcı Birlikleri Kanunu" ve bir 
de sonradan çıkan Sivil Savunma Kanu
nu. Bu yeni yapılan çalışma, bu üç kanu
nun mülkî amir başkanlığında entegre 
edilmesi hareketidir, birleştirilmesi hare
ketidir ve hepsi de kâğıt üzerindedir, sa
vaş halinde kullanılırlar. Yarın eğer söz 
alabilirsem anlatacağım; yalnız sivil sa
vunmada durum değişiktir, çünkü sivil sa
vunma felaketleri; banşta da vardır, sefer
de de vardır. O bakımdan, sivil savunmayı 
ayrıca düşünmemiz lazım. Yalnız, teritor-
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yal savunma teşkilatı olmasaydı Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bakın ne olur
du. Biz, 1949 senesinde Dördüncü Cenev
re Antlaşmasına imza koymuş bir ülkeyiz. 
Orada, harp mücriminin tarifi vardır, mu
haribin tarifi vardır; kimler muharip ola
bilir, kimler'silah kullanabilir, kimler si
lah kullanamaz ve harpte eğer kim silah 
kullanırsa harp mücrimi olur; orada tarif
leri vardır. Eğer oradan giderseniz, bugün 
başımızın tacı olan Nene Hatun, bahset
tiğim bu 1949 Antlaşmasından sonra harp 
mücrimi durumuna düşerdi; ama biz, 
Türk Milletine vatan işgal edilirken, bu 
kanun çıksın çıkmasın; "Dur, sen yerin
de otur" dersek dahi, durur mu? Yine ni
ce Nene Hatun'lar var fırlar gelir, nice Şa
hin Beyler fırlar gelir, nice İzzet Babalar 
fırlar gelir, koşar gider ve vatanını savu
nur. İşte bu sebeple* bu kanunu çıkarmak 
zorundayız ki, bu gibi olaylarda, bu gibi 
vatandaşları harp mücrimi durumunda 
düşmekten kurtaralım. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ergun. 

Efendim, Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Önder Kırlı arkadaşımızın bir yazılı 
sorusu var. Başka soru sormak isteyen ar
kadaşımız varsa, sorularını alalım. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Dinlemeyen adam nasıl soru sorar efen
dim? (ANAP sıralarından "Dinlemeyen
ler nasıl soru sorar?" sesleri) 

BAŞKAN — Sorar efendim... Müsa
ade buyurun... Lütfen arkadaşlar... 

Soru soranları kaydediyorum efen
dim. 

Sayın Önder Kırlı, Sayın Erdal Kal
kan, Sayın İbrahim Tez. 

Soru sormak isteyenlerin kayıt işlemi 
bitmiştir. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Cevap vermeyin Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Kırh'nın yazılı 
sorusunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Millî Savunma 
Bakanlığı Bütçesi nedeniyle, aşağıdaki so
ruların Bakanlık tarafından yanıtlanma
sını diliyorum. 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

1. SAGEB tarafından Emniyet Genel 
Müdürlüğünce ABD, FR ve Almanya'dan 
pilotlarıyla birlikte kiralanan helikopter
lerin kira bedelinin ödendiği doğru mu
dur? Bu nedenle, ne miktar bir pdeme ya
pılmıştır? 

2. Ulusal savunma sanayii kurmak 
amacına yönelik bir görev üstlenen SA
GEB'in böyle bir görevi var mıdır? 

3. Eğer ödeneh para Emniyet Genel 
Müdürlüğünce ileride iade edilecekse, SA
GEB'in başka kurum ve kuruluşlara fi-
nans sağlaması, yani bankacılık fonksiyo
nu var mıdır? Böyle bir uygulamayı SA
GEB'in kuruluş amacıyla nasıl bağdaştı
rıyorsunuz? 

4. Daha sonra Emniyet Genel Mü
dürlüğüne alınan Puma-SA 330 L Fran
sız firmasından satın alınan 4 adet heli
kopterin bedelinin de SAGEB tarafından 
ödendiği doğru mudur? 

5 . Zırhlı araç ihalesinde Genelkur
may Başkanlığınca hazırlanan ve Tümge
neral Işık tarafından 26-30 Haziran 
1987'de ortaya konan bir araştırma rapo
ru olmasına ve bu raporda FMC Firma
sında en son sırada yer verilmesine rağ
men, bakan değiştikten sonra, ihalenin bu 
firmaya verildiği bir gerçektir. Bu firma
nın ABD ve Ortadoğu'ya ürettiği araçla
rın çürük ve yetersiz olduğu son günlerde 
basında tartışılmaktadır. Buna göre; 

— 196 — 



T.B.M.M. B : 47 1 9 . 1 2 . 1 9 8 8 O : 2 

a) ihalenin bu şirkete ve ortağı Nu-
rol inşaat Şirketine yapılmasının sebebi 
nedir? 

b) Ulusal savunma gereksiniminin, 
Kıbrıs.Barış Harekâtı sırasında ABD am
bargosundan kaynaklandığı, tek ülkeye 
bağlı bir silah alımının ulusal bağım8izlı<-
ğı zedelediğinin saptanmasından kaynak
lanmıştır. Oysa, Silahlı Kuvvetlerimiz için 
yapılan üç büyük ihale, F-16, çok namlu
lu roketatar, zırhlı araç ihalelerinin ABD 
firmalarına verilmesi, ulusal savaş sana
yiinin kuruluş amacına aykırı değil midir? 

c) Nurol'un otomativ sanayiinde de
neyimi olmadığı gibi, yolda tesisleri de bu
lunmadığı; ancak, üretimin ENKA Hol
dingce alındığı ileri sürülen Burtrak Trak
tör Fabrikasında yapılacağı doğru mudur? 
Bu yola gidilmesinde, andan şirkette aile
den kişilerin olduğu ve bu nedenle Baş
bakanın, bütçenin ilk günü konuşmasın
da bir milletvekiline ağır suçlamada bu
lunduğu doğru mudur? 

6. 11 Aralık 1988 günlü Hürriyet Ga
zetesinde -Sayın Bakana atfen- kendisinin 
bakan olmasında Başbakanın sayın eşi 
Semra Hanımefendinin etkili olduğu ve 
kendisinin Başbakanlık Konutunun çeşidi 
ihtiyaçlarını sağlayan günlük programla
rıyla ilgilenen danışman, protokol müdü
rü, koordinatör, kısacası bir velikharç gi
bi davrandığı, "Başbakanın eşinin güve
nine layık olmak gerekir" demek suretiy
le, kendisini Semra Hanıma tanıtıp bakan 
olduğu anlamına gelecek açıklamalar var
dır. Bu açıklamalar doğru mudur, Sayın 
Bakan tarafından mı yapılmış mıdır? Doğ
ru ise, Millî Savunma Bakanlığı gibi fev
kalade önemli bir bakanlık bir yana, ba
kan olabilmek için liyakattan ziyade özel 
hizmette bulunmanın açıklanması, devlet 
yönetimindeki bir zaafın ortaya konması 
değil midir? Böyle bir açıklamaya neden 
gerek duyulmuştur? Doğru değilse, anılan 

gazete tekzip edilmiş midir; tazminat da
vası açılması düşünülmekte midir? 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
Ne biçim soru bu Sayın Başkan; böyle so
ru olur mu? 

BAŞKAN — Olmaz efendim; bir şey 
diyemiyoruz; ama, yazmış göndermiş. 

İ. ÖNDER KIFLU (Balıkesir) — 
Böyle beyanat verilir mi? 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, otur yeri
ne! (Gürültüler) 

Sayın Kırlı'nın 6 ncı sorusuna Sayın 
Bakan cevap vermeyebilir, onu özellikle 
belirteyim. 

Şimdi, diğer arkadaşımızın sorusunu 
alıyorum. Buyurun Sayın Kalkan. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — 
1. Didim-Akbük yöresinde askerî amaçlı 
olarak 55 bin dönümlük kamulaştırma söz 
konusu mudur? 

2. Bu kamulaştırma varsa, hangi ih
tiyaçtan kaynaklanmaktadır? 

3. Bölgenin turizm potansiyeli ve bu 
potansiyel üzerine daha önceden bir bö
lümü inşa, bir bolümü proje safhasında 
olan ve Hırizm Bakanlığı planlamasına 
göre teşvikte öncelikli bölge ilan edilen bu 
bölgedeki askerî üs, turizm yatırımlarıyla 
bir çelişki teşkil etmiyor mu? 

4. Söz konusu kamulaştırma, NATO 
kaynaklı finansman ve kullanımında NA
TO amaçlanna mı tahsis edilecektir? 

5. Bu projenin iptalini düşünüyor 
musunuz? 

Bu soruların cevabını burada Sayın 
Bakandan istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tez, buyurun. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Ben 

sorumu geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER

CAN VURALHAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, muhalefet, ben konuşmamı ya-
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parken -kendilerini burada sükûnetle din
leyip, sorularını aldık- hazırladığımız ce
vapları dinlemeyerek yerlerini terk ekmiş
lerdir. Bu soruların hepsinin cevaplarını 
eğer zahmet edip otursalardı ve Parlamen
toya saygı gösterip orada otursalardı, din
leyecek ve duyacaklardı. O bakımdan, ce
vapların hepsi tutanaklardadır. Şimdi zah
met edip tutanakları okurlarsa, cevapla
rını alırlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Kalkan'ın... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Saygı

sız sensin! (Gürültüler) 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, bu ne biçim cevap? Böyle cevap 
olur mu (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade bu
yurun efendim. 

MİL L Î SAVUNMA BAKANI ER
CAN V U R A L H A N (Ankara) — Sayın 
Kalkan'ın sorusuna yazılı cevap vereceğim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İ. Ö N D E R KIRLI (Balıkesir) — Ce
vap versin efendim. 

NECCAR T U R K C A N (izmir) — 
"Okusun la r" olur mu efendim? Ya cevap 
verir, ya da "vermiyorum" der. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakan
lığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır... (Gürültüler) 

MUSTAFA M U R A T S Ö K M E -
N O Ğ L U (Hatay) — Böyle cevap verilmez 
efendim. 

İ. Ö N D E R KIRLI (Balıkesir) — Ce
vap yok ki zaten. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun ar
kadaşlar... Müsaade buyurun o zaman... 
Müsaade buyurun Sayın Kırlı. 

Sayın Bakanın cevabı sizi tatmin et
meyebilir, sorunuza tam cevap da teşkil et
meyebilir; ama, beyanı odur. Binaenaleyh, 
bizim yapabileceğimiz başka bir şey yok
tur. Bu itibarla, bütçe üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 
maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

102 Millî Savunma Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

T O P L A M 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 879 765 000 000 

3 879 765 000 000 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Millî Savunma Bakanlığı 1987 Alalt Yılı Kesinlusabı 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı 1987 malî yılı kesinhesabmm bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Proct. Açıklama 

s§ 

102 Millî Savunma Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1.5 Silahlı Kuvvetlerin Yeniden Teşkilatlanması 
Silah, Araç ve Gereçlerinin Yenilenmesi Gi
derleri (Re-Mo) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

j'./') Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

Lira 

Toplam 
harcama 

Lira 

Özel 
kanunlar 
gereğince 
ertesi yıla 
devreden 
ödenek 

Lira 

1 857 113 970 673 1 398 497 513 094 132 129 298 

7 528 696 050 2 945 973 428 1 382 052 

27 000 000 000 27 674 202 088 

101 050 43Fi 920 24 987 077 980 76 063 360 

TOPLAM 1 9Ü2 G93 105 643 1 454 104 766 590 209 574 711 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Böylece, Millî Savunma Bakanlığının 
1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısıy-

1. — Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 
kabulü nedeniyle Süahh Kuvvetleriemize Türkiye 
Büyük Milld Meclisinin sevgi, saygı ve güven duy-
gulartmn iletilmesine ilişkin siyasî parti grup bas-
kanvekillerinin müşterek Önergesi 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, 
Mecliste grubu bulunan üç siyasî parti 
grup başkanvekilinih, Başkanlığımıza hi
taben verilmiş bir tezkeresi vardır, okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı 1989 Büt
çesinin Yüce Meclisimizce görüşülmesi ve 
kabulü vesilesiyle, vatan ve milletimizin 
azimli bekçisi ve millî güvenliğimizin te
minatı, güçlü, şanlı ve kahraman Silahlı 
Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına, 

IV. 

1. —1989 Malt Yth Genel ve Katma Büt-
çeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1987 Malt Yth Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşa
nları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları: 111,112,134, 136) 
(Devam) 

B) SAĞLIK VE SOSVİL YARDİM 
BAKANLIĞI 

l — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
1989 Malt Yılı Bütçesi 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
1987 Malî Yth Kesinhesabt 

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1989 Malt K/ı Bütçesi 

la, 1987 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiş
tir, hayırlı olsua (ANAP aralarından alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin sevgi, 
saygı ve güven duygularının iletilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Anavatan Partisi Grup 

Başkanvekili 

Onur Kumbaracıbaşı 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 

Başkanvekili 

W a Tanır 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Gereği, Başkanlıkça ye
rine getirilecek ve Türk Silahlı Kuvvetle
rinin değerli mensuplarına duyurulacak
tır. (Alkışlar) 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi
nin hayırlı olmasını tekrar niyaz ediyo
rum. 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1987 Mali Yth Kesinhesabt 

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü 

1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Gend Müdürlüğü 1989 Malî Yth Bütçesi 

2. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yth Ke
sinhesabt 

BAŞKAN — Programa göre, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığıntnın 1989 yı
lı bütçesinin ve 1987 yılı kesinhesabmtn 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde söz alan sayın üyeleri 

VI. — TEŞEKKÜR, TEBRİK VE TEMENNİLER 

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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açıklıyorum : Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın Öner Miski, Sayın Ali 
Uyar; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Baki Durmaz, Sayın Doğan Baran; 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ya
şar Eryılmaz, Sayın Mehmet Özalp. 

Şahısları adına; lehinde Sayın Hik
met Çelebi, Sayın Nizamettin Özdoğan; 
aleyhinde Sayın Hasan Namal; üzerinde 
Sayın Kâzım Özev. 

Buyurun Sayın Miski. (SHP sırala
rından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ÖNER MİS
Kİ (Hatay) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; SHP Grubu adına Sağlık fre 
Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi üzerinde 
görüşlerimizi açıklamak üzere söz almış 
bulunuyorum. Hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Bakanlığın kumlusundan bugüne ka
dar, güç şartlar altında Türk toplumunun 
sağlığına hizmet etmiş, Bakanından, en 
ufak sağlık görevlisine kadar bütün emek
çileri saygıyla anıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün buraya 
, gelirken bir İstanbul Gazetesinde Sayın 
Bakanın bir açıklamasını okudum. Açık
lama, fakirlerden para alınmaması ile il
giliydi. Gönlüm dilerdi ki, bu açıklamayı 
Sayın Bakan, Bakanlığının bütçesinin gö
rüşülmesi esnasında değil, çok daha önce 
yapsın. Biz Sayın Bakanın bu açıklama
sını, bugün bile yapmış olsa, olumlu kar
şılıyoruz, sonuna kadar uygulanmasını gö
nülden dil iyona z ve SHP olarak bunu des
tekliyoruz. Sayın Bakan bu açıklamasın
da "uygulama yürürlüktedir" diyor; ama 
gerçekler bu mu? Bakın sayın milletvekil
leri, elimde belgeler var; tedavi hizmetle
rinin karşılanmaması nedeniyle gönderi
len icra belgeleri var. Zeynep Koçak isimli 
Ankaralı bir vatandaşa, Doktor Sami Ulus 
Çocuk Hastanesinde tedavi ücretini kar

şılayamadığı için gönderilen 10224 sayılı 
bir belge var; bunu Sayın Bakana takdim 
edeceğim. 

Elimde yine bir başka belge var; 
Meclis Başkanına yazılmış bu belgeyi, hiç
bir kelime katmadan aynen okumaya ça
lışıyorum : 

"Türkiye Cumhuriyeti Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulmak üzere. 

Konu : Ankara Numune Hastanesin
de ölen 14 yaşındaki oğlum Yunus Kar
tal'ın yapılan masrafları için her milletve
kiline 2 bin lira yardım parası çağrılarını 
hayırlarınız için. 

Yapılan masrafları toplam 800 bin li
radır. 375 bin lira ameliyat parası, 90 bin 
lira kan parası, 150 bin lira araba parası, 
40 bin lira tabut parası, 30 bin lira iğne-
ilaç parası, 10 bin lira pamuk parası, 20 
bin lira kefen parası ve diğer cenaze mas
rafları. 

60 dönüm arazim var, 9 baş nüfusum 
var. Her milletvekilinin bu yardım çağrı
mı kabul etmelerini sonsuz saygılarımla 
arz aderim." diyor vatandaş. 

Bazı makbuzların dilekçesine ekli ol
duğunu söyleyen vatandaşın dilekçesinin 
arkasında; 350 bin liralık Numune Has
tanesinden tanzim edilmiş borç senedi, 90 
bin liralık, kan için verilen para makbu
zu, 25 bin liralık tedavi makbuzu bulun
maktadır. 

Bunu, Sayın Bakana konuşmamdan 
sonra takdim edeceğim ve bu vatandaşla
rın sorunlarını çözecekleri umudundayım. 

Bugünkü ortamda, devlet hastanele
rinde tedavi olan fakir vatandaşlara teda
vi ücretleri nedeniyle takip geliyorsa; ül
kede doktorlar hastalarını et hızıyla 2—2,5 
dakikada muayene edip teşhis koyuyorlar
sa; sağlık hizmetleri paralı olduğu için has
talar rehin kalıyorsa; ölüler parasızlık ne-
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deniyle morgdan alınamıyor, hastaneler
de ameliyat için birkaç yıl sonraya sıra ve
riliyorsa; Bakırköy Sağlık Lisesinde mü
dür, öğrenciye hücrede dayak attırıyorsa; 
laik Türkiye Cumhuriyetinde bir sağlık li
sesi müdürü "Allah'ın selamı üzerinize ol
sun. Bismillahirrahmanİrrahim. Mübarek 
Ramazan Bayramınızı kutlar, Türk İslam 
âlemi ve Türk İslam ülküsüne gönül ve
renlere hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı 
Allah'tan niyaz ederim." diyerek bayram, 
tebriki gönderiyorsa, -Bunu da Sayın Ba
kana aynen takdim edeceğim, gereğini 
umarım yaparlar sağlık personeli istihda
mında güvencesizlik en büyük sorun olu
yor ve çalışan sağlık personeli ekonomik 
sorunları nedeniyle kamu dışından ek ge
lir alıyorsa; dünyada kişi başına sağlık har
camaları Amerika Birleşik Devletlerinde 
1 517 dolar, Kanada'da 1 090 dolar, Fran
sa'da 865 dolar, Macaristan'da 127 dolar, 
Sovyetler Birliğinde 113 dolar ve Bulgaris
tan'da 84,6 dolar iken, Türkiye'de sadece 
ve sadece 15,5 dolar ise; Türkiye'nin mil
lî gelirinin sadece yüzde 1,5'u ve genel 
bütçenin sadece 2,72'si sağlık için ayrılı-
yorsa ve bu da Dünya Sağlık Örgütünün 
önerdiği oranın 1/3'ü değilse; bugüne ka
dar gelen sağlık bakanlarının hepsi de ge
nel bütçe içerisinden sağlık bütçesine ay
rılan r,ayın azlığını kabul ediyorlarsa ve 
bunların hepsi bir yana, bu ülkenin Baş
bakanı sağlık kontrolü için ülkesinin he
kimlerine ve sağlık kurumlarına güvenme
yip, yurt dışına gidiyorsa; o ülkenin sağ
lık politikasında sorunlar var demektir. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ANAP Hükümeti, halkın sağlığına önem 
vermemektedir. Bir sağlık politikaları, bir 
sağlık sistemleri yoktur. Yetişmiş sağlık 
personelimize ve yetişmiş sağlık planlama
cılarımıza da güvenmemektedirler. Neden 
mi?.. Müsaadenizle açıklayayım. 

Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda Sayın Bakanın söyledikle

rini tutanaklardan aynen okuyorum : 
"Sorunlar artık çoğaldıkça ve büyüdük
çe, bu sistemsizlik almış yürümüştür; bir 
sistem oluşmamıştır. Kararlı ve istikrarlı 
bir sistem olmadığı ortadadır; bu sistemi 
kurmak lazımdır. Konuşmamda arz etti
ğim gibi, bir master planı yapılması, hat
ta dış ülkelerde ihale suretiyle yaptırılması 
üzerinde Planlamayla da çalışmalarımız 
var. Böyle bir plan yaptırırsak, tahmin edi
yorum ki, sağlık politikasının oturtulma
sı mümkün olur." 

Sayın milletvekilleri, dikkatinizi çe
kerim, Sayın Bakan emin değil, sadece 
tahmin ediyor. Master plan için 600 bin 
dolarlık finansman 1986 yılından beri ha
zır; ama sağlık master planı bugüne ka
dar yaptırılmamıştır, yaptırılması da sa
dece düşünce aşamasındadır. Ayrıca, Ba
kanın bu konuşmasından çıkarttığımız 
önemli bir sonuç da, Türkiye'nin dünya 
çapında nitelikli sağlık planlamacıları ol
masına ve bu kişilerin Türkiye koşulları
nı yabancılardan çok daha iyi tanımala
rına rağmen, Sayın Bakan kendi eleman
larına güvenmiyor; hangi akla hizmettir 
bilinmez, bu master planın ihalesini ya
bancılara vermek istiyor. 

Bakanın bu konuşmasından çıkardı
ğımız en önemli sonuç da, ANAP'm be
lirgin bir sağlık politikasının olmadığıdır. 
Yani, SHP'nin sağlık politikasına karşı 
herhangi bir alternatifinin olmadığıdır. 

Sayın Başbakan, bütçe sunuş konuş
malarında, Türkiye'nin en uzun süreli hü
kümeti olduklarını, 5 yıldan beri iktidar 
olduklarını söylediler. Sayın Başbakan, 5 
yldan beri partisinin sağlık politikasında 
belirli bir sistem kuramadıysa, bunu izle
yecek yıllarda da tutarlı bir sağlık sistemi 
kuramayacak demektir. 

Sayın Başbakan, Türkiye'nin sağlık 
sistemine önem vermemektedir. Çünkü, 
5 yıllık ANAP hükümetleri döneminde 5 
Sığlık Bakanı değiştirdi, 5 Müsteşar de-
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ğiştirdi; 522 hastanenin bağlı bulunduğu 
Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğüne 4 
tane vekil Genel Müdür atadı; son Genel 
Müdür de genç bir pratisyen hekim. Baş
bakan, halkın sağlığına önem vermemek
tedir; çünkü, bütçeden sağlığa ayrılan pay, 
-her şeyde olduğu gibi- tersini söylediği 
halde, giderek küçülmüştür. 

1988.bütçesiyle 1989 bütçesini, yüz
de 87,5'luk enflasyona göre kıyaslarsak; 
1988'de 564 milyar 990 milyon lira olan 
sağlık bütçesinin 1989'da 1 trilyon 59 mil
yar 356 milyon lira olması gerekirdi. Ya
ni, bugünkü bütçeden 160 milyar 361 mil
yon lira fazla olması gerekirdi. Aile plan
laması ve ana ve çocuk sağlığı cari harca
ma ve yatırım kalemlerini 1988 ve 1989 
olarak, enflasyon bazında kıyaslarsak; 
1988 yılında 5 milyar 124 milyon iken, 
1989 yılında 9 milyar 610 milyon olmalıy
dı; ama 4 milyar 167 milyon eksiğiyle, 5 
milyar 443 milyon ayrılmıştır. 1988'de bu 
oran yüzde 33,2'yken, 1989'da yüzde 
18,7'ye düşmüştür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yukarıdaki tespitleri yaptıktan sonra, bir 
şeye daha değinmek istiyorum. Eski par: 

lamenterlerimiz, bugün hâlâ sağlık hiz
metlerinden yakınmaktaysalar, bunlar, 
kendi sağlık sorunlarına gerçek bir çözüm 
bulamamaktan dolayı şikâyetçiyseler, bu 
ülkenin sağlık sorunlarında da bir sıkıntı 
var demektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yukarıdaki tespitleri yaptıktan sonra, şim
di de bütçeyi partim adına değerlendirir
ken, sözlerimi 3 ana bölümde toplamak is
tiyorum. Bunlar; örgütlenme, personel ve 
finansman konuları olacaktır. 

Herhangi bir kuruluşta olduğu gibi, 
sağlık kuruluşlarımızda da başarıya ulaş
manın en başta gelen ? öğesinden birin
cisi örgütlenme biçimidir. Örgütlenme, ül
kenin coğrafik ve sosyoekonomik yapısı

na uygun olmalıdır. Çünkü, bugün ülke
mizde en çok önem kazanan konu, yakın 
sağlık desteği sağlamak olmuştur. Elimiz
deki sağlık istatistiklerini yakından ince
lediğimizde, en çok görülen, en çok ölü
me ve sakat kalmaya yol açan hastalıkla
rın, 0 - 14 yaş grubundaki bebek ve ço
cuklarla 15 - 49 yaş grubundaki, doğur
ganlık çağındaki kadınların hastalıkları ol
duğunu görüyoruz. 

Ülkemizde 0-14 yaş grubunun, özel
likle de sıfır yaş grubunun en önemli sağ
lık sorunu, beslenme yetersizliği temel ne
denine dayalı olarak ortaya çıkan ishal ve 
pnömonidir. Bu iki.hastalığın, ayn pek çok 
özellikleri olmakla birlikte, ortak bir özel
liği vardır; bu özellik ise, her iki hastalığa 
yakalananların da, gerekli önlemler alın
mazsa, birkaç gün içinde ölümle sonlan-
malarıdır, 

İşte, çocuk ve bebekler için, en kısa 
zamanda tedavinin başlamasını amaçla
yan girişime "\iıkın sağlık desteği" adı ve
rilmektedir. Çünkü, belirtmeye çalıştığım 
gibi, burada zaman, çok büyük önem ka
zanmaktadır. Türkiye'de, kırsal alanda 
sağlık ocakları yapılmasının en başta ge
len nedeni, bu hastalara en kısa zamanda 
sağlık desteği sağlayabilmektir. 

ikinci risk grubunu oluşturan 15 - 49 
yaş grubundaki doğurgan çağdaki kadın
ların en büyük sorunu ise, gebelik ve do
ğuma bağlı kanamalardır. Bu tür kanama
lar yüzünden, genç kadınlarımız birkaç 
saat içinde ölebilmektedirler. Bunlara ya
pılacak tedavi girişiminin, saatlerle anla
tılabilecek kadar erken, ivedi başlaması ge
reklidir. 

Şimdi, bu iki öğeyi, ülkemizin en 
önemli iki sağlık sorununu birleştirdiği
mizde, karşımıza çıkan durum şudur : 
Her iki durumda da hastaya en kısa za
manda ulaşma zorunluluğumuz vardır. 
Bu zorunluluk, önümüze uzaklık (mesa-
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fe) kavramını getirmektedir. Kırsal alan
da her 7 -10 bin nüfus için, içinde heki
min de bulunduğu bir sağlık ekibinin gö
rev alacağı sağlık ocakları kurmak, biraz 
daha içerilerde ve ebelerin görev aldıkları 
sağlık evleri kurmak; yani sağlık hizmet
lerini sosyalleştirme, bu iki önemli risk 
grubunu koruyup kullanmak amacıyla 
düşünülmüştür. Çağdaş bilim ve örgütlen
me modelleri düşünceleri, bu arada Tür
kiye Cumhuriyetinin de onayladığı Alma-
Ata Temel Sağlık Hizmetleri Bildirgesinin 
5 inci maddesi de bunu gerekli kılmakta, 
doğru bulmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu noktada Sayın Hükümete ve sayın ik
tidar partisi milletvekillerine saygılarımız
la şunu belirtmek isteriz ki; sağlık hizmet
lerinin sosyalleştirilmesi modelini parti 
olarak seçip savunmamız, önümüzdeki bu 
gerçeklerden, modelin bugüne dek bu so
runlara çözüm getiren tek model olmasın
dan kaynaklanmaktadır. Sağlığın, güncel 
politikanın girmemesi gereken en kutsal 
bir alan olduğu görüşümüze, sanırız ki ik
tidar partisinin sayın milletvekilleri ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı da katı
lacaklardır; ancak bu noktada, örgütlen
me açısından, gerek Sayın Bakanın daha 
önce basına yaptığı açıklamalardan, ge
rekse önümüzdeki bütçe taslağından kay
naklanan iki önemli endişemizi dile getir
meden geçmemiz, yurtseverlik duyguları
mızla bağdaşmaz. Bu endişelerimize, siz
lerin de katılacağını umuyorum. Bu iki 
önemli nokta şudur : 

Birincisi, Sayın Bakanın yazılı basın
da çıkan bir demecinden kaynaklanmak
tadır. Sayın Bakan bu demecinde, hekim
lerin sözleşmeli olarak göreve alınmaların
dan sonra, onların ilçe merkezlerinde gö
revlendirileceklerini, her gün köy köy do
laştırılıp, hasta bakımı hizmetlerinin ye
rine getirileceğini, böylece hastanelerde

ki birikimlerin önleneceğini söylemişler
dir. Örgütlenme konusunda şunu kesin
likle belirtelim ki, ana ve çocuk sağlığı hiz
metleri açısından, hekimlerin ilçe merkez
lerinde tutulup, günübirlik köy gezileri ile 
sorunu çözmelerini beklemek, çağdaş 
"Yakın sağlık desteği" kavramını bir ya
na bırakmak ve zaman yitirilmesi sonu
cunu doğurmaktan başka bir işe yarama
yacaktır. Alma-Ata Bildirgesinde ortaya 
konan, halkın sağlık hizmetlerine katılımı, 
ancak böylece sağlanabilir. Bunun tersi, 
yani hekimleri ilçe merkezlerinde tutmak, 
günlük geziler yaparak hastalara bakma
larını sağlamak, kesinkes düşünemeyece
ğimiz, aklımıza gelmeyen pek çok sorun 
doğuracaktır. Sayın Bakanın belirttiğim 
açıklaması, bu açılardan talihsiz bir açık
lama olmuştur. Umarız ki, bu uygulama
nın düşünülmediğini burada bizlere açık
larlar. 

Örgütlenme modeli açısından belirt
mek istediğimiz ikinci konu, önem ve ön
celiklerini az önce açıklamaya çalıştığım, 
kırsal alan sağlık ocaklarının gereksinme
lerini karşılama çalışmalarına, bu bütçe 
taslağında şöyle bir değinilmiş olması; ger
çekçi bir bakışla, üstünkörü geçiştirilmiş 
olmasıdır. Oysa, aklımız ve gönlümüz, bu 
sağlık ocakları için en büyük önceliğin ve
rilmiş olmasından, bunu görmekten yana 
olabilirdi; bunu göremedik. Bütçede bu 
konu için ayrılan ödenek azlığı dikkat çe
kicidir. 

Örgütlenme modeli açısından, önem
li bulduğumuz iki konuya daha değinme
den geçemeyeceğim. Bunlardan birincisi, 
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi mo
delinin gerekli kıldığı hizmet zincirinin, 
Sayın Bakanlıkça bir türlü kurulup, işler 
tilememesidir. Burada Sayın Bakanı uyar
mak isteriz ki, bunu engelleyen ve güçle
rinin yetmeyeceği bazı kişiler olduğu ıs
rarlı bu Bakanlığımız çevrelerinde söylen-
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mektedir. Bu egemenliklerin yıkılması ça
balarında, Sayın Bakanımız, bizim etken 
desteğimizi her zaman yanında bulacak
lardır. 

Örgütlenme modeli açısından söyle
mek, açıklamak durumunda bulunduğu
muz ikinci önemli konu da, aşağıda, 
sağlık-insan gücü konusunda, daha da de
rinlemesine açıklamaya çalışacağım bir 
konudur. Bu konu, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının, gerek merkez, gerek 
taşra örgütünün, bilinen bir eski sağ par
ti militanlarının, sistemli bir ele geçirme 
planlarına tam olarak teslim edilmiş olma
sıdır. Bizler, düşünce ve düşündüğünü 
açıklama özgürlüğünden yana sosyal de
mokratlar olarak, bu ele geçiren grubun 
düşünceleri üzerinde durmayacağız. Çün
kü, Öyle görünüyor ki, Sayın Bakan, ata
ma ve yükselmelerde ve yer değiştirmeler
de son sözü söyleyen kişi olarak, bu yayıl
macı girişimleri yanlış bulmuyorlar. Bu
nun, olacaksa, tarihsel sorumluluğu Sayın 
Bakanın olacaktır. Bizim belirtmek istedi
ğimiz nokta, bu yeni atanan militan gru
bun, sağlık hizmetlerinin örgütlenme ve 
yöneliminde hiçbir bilgi ve deneyimleri
nin olmayışıdır. Sayın Bakanı, ülkemizin 
genel sağlığı açısından, bu noktada uyar
mak görevimizdir. Biz bu görevimizi şu 
anda ısrarla yerine getirmek istiyoruz. Bu 
uyarılarımıza Sayın Bakan uyar ya da bir
çok laf kalabalığı içinde karşı çıkar... Bu, 
onların kendi kararlarıdır, kararlara say
gı duyarız; ama unutulmasın ki, yanlış ka
rarların hesabını da sorarız; yalnız biz de
ğil, başkaları da sorar. 

Sağlık hizmetlerinin uygulanışında, 
örgütlenme konusunda söyleyebileceğim 
son sözlerim şunlardır : Hükümetler, 
sağlık hizmetlerini sosyalleştirme modeli
ni, ulusal örgütlenme modeli olarak almak 
zorundadırlar. Neden mi?.. Varsa başka 
model, ortaya koymaları gerekmektedir. 

Koyamıyorlar; çünkü model, ülkemizin ve 
halkımızın sağlık sorunlarıyla, çağdaş he
kimlik biliminin bir sentezinden oluşmak
tadır. Aksi kanıtlanana kadar; bu model 
ulusal modelimizdir ve gerektirdiği her şe
yi yapmamız gereklidir. Bunun tersini söy
leyenler varsa kanıtlarıyla lütfen ortaya 
çıksınlar; örgütlenme konusunda bir yan
lışımız varsa, düzeltelim. Bu konuda ikti
dar partisine en yakın desteği bizim vere
ceğimizden kuşku duyulmamalıdır; çün
kü, sağlık alanında partimin amacı, Dün
ya Sağlık Örgütünün sağlık tantmlama-
smdaki gerekleri yerine getirmektir. He
pimizin bildiği bu tanımlamayı izninizle 
yenileyeceğim. Sağlık, yalnız hastalık ve 
sakatlığın olmayışı değil, aynı zamanda 
bedensel ruhsal ve toplumsal yönden tam 
bir iyilik durumudur. 

Bu tanımın gereklerinin yerine geti
rilmesi için doğrudan yapacağımız her 
türden girişimin, partim, yanında olacak
tır. Bu tanımlamadan sapan girişimlerin 
karşısına çıkacağımızın bilinmesi de do
ğal isteğimizdir. 

Konuşmamın ikinci bölümünü, 
sağlık-insangücü sorunları oluşturacaktır. 
Sağlık ve sağlık uygulamaları günümüz
de o denli geniş bir kapsama erişmiştir ki, 
artık sağlık hizmetlerini bir ekip hizmeti 
olarak ele almak zorunlu duruma gelmiş
tir. Bu ekibin üyelerinin sayıları ve türle
ri büyük ölçüde artmıştır. Gerek 1219 sa
yılı Tababet ve Şuabatları sanatlarının 
Tarz-t İcrasına Dair Kanun ve gerekse 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Ka
nununun- her iki yasanın da 1930'lu yıl
larda kabul edildiğini göz önüne alırsak-
birçok maddelerinin günümüz koşulları
na uymaz duruma geldiklerini görüyoruz. 
Yüce Atatürk'ün zamanında, o çağın et
kin çağdaş yasaları olarak çıkan bu yasa
lar, günümüzde yetersiz kalmışlardır. Bu 
yasaların çıkış ve yürürlüğe giriş tarihin-
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den sonra, neredeyse sayılamayacak kadar 
çok fizyoterapist, diyetisyen, odiolog, bi-
yokimyacı ve bunun gibi yeni sağlık mes
lekleri ortaya çıkmış ve pratik yaşamda ça
lışmaya başlamışlardır. Oysa, ne daha ön
ceki hükümetlerin ne de günümüz Hükü
metinin, zorunlu olarak ortaya çıkmış bu 
mesleklerin yasallaşması konusunda bir 
çalışmasını görmüyoruz; ama bu meslek
lere, az önce değindiğim çağdaş gelişme 
uygulaması açısından büyük gereksinme
ler vardır. Bu bütçe taslağında bu konuya 
ilişkin bir karar ve öneriye raslayamıyo-
ruz. Bu durumu ile bu bütçe, "Sağlık 
ekibi" kavramını sanki bir yana iliyor, 
yadsıyor... Bunun, düzeltilmesi gereken 
son derece önemli bir konu olduğunu be
lirtmeden geçmek, partimiz açısından ola
naksızdır. 

Sağlık-insangücü konusu ve hekim
lerin nitelik ve niceliklerine de değinilme
den geçilemez. Gerek Devlet Planlama 
Teşkilatının, gerekse Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının bu konuda büyük yanıl
gılar içerisinde olduklarını görüyoruz. 
Özellikle, hekim nüfus oranında, her iki 
kuruluşun da Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunun oranlarını örnek aldıklarını, her 
500 kişiye bir hekim amacını temel aldık
ları gözlenmektedir. Bunu yaparken de, 
Avrupa ülkelerinde kişilerin, yılda ortala
ma altı yedi kez hekime başvurdukları, 
Türkiye'de ise bu sayının 1.3'ten az oldu
ğunu bir yana bıraktıkları anlaşılıyor. 
Herhangi bir personele sayısal olarak ge
reksinim, bu personelin kullanım sıklığı
na bağlıdır. Avrupa'yı bu açıdan örnek al
mak, günümüz için büyük yanlıştır ve son 
derece pahalı yetiştikleri bilinen doktor
lar için bir fazlalık ortaya çıkaracaktır. Ni
tekim, günümüzde bu fazlalığın belirtile
ri ortaya çıkmaya başlamıştır. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının kapısına, 
"Zorunlu hizmeti olmayan hekimlerin 
atanma işlemleri yapılamayacağı için 
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başvurmamaları" yazısı aşılmıştır bile. 
Bu yanlışın çok önemli ve olumsuz 

bir etkisi de, yetişen genç hekimlerin ni
teliklerinde görülmektedir. Tıp fakültele
rinin, eğitici, kadroları, özellikle yeni açı
lanlarda, son derece yetersizdir. Bunun 
doçent yardımcısı kadrolarını artırmakla 
gizlemek -YOK'ün yaptığı budur- olanak
sızdır. Nitekim, hekim kuruluşları, konu
yu ve önemini birçok kez gündeme getir
mişlerdir. Tıp fakültelerine eğitebilecekleri 
sayının çok üstünde öğrenci alınmaktadır. 
YÖK, kendisinin sebep olduğu bu duru
mu, kendisi de anlamış olmalı ki, bir sü
re önce tıp fakültelerini bitirenlerin, ya
pılacak sınavla hekim olarak atanmaları
nı önerebilmiştir. Bu durumda, sınavı ka
zanamayan öğrencilerin tıp fakültelerine 
ne söylenecektir? Çünkü, onlar öğrenci
lerine diploma vererek, bunların hekim, 
doktor olduklarını söylemektedirler. Ak
sini söylediğimiz zaman, bu fakültelerin 
durumu ne olacaktır? 

Hemen hemen her büyük ile bir fa
külte açmakla ve hekim gereksinimini 
yanlış hesaplamakla varılan çok olumsuz 
bir sonuç da, uzmanlık yapmanın, hekim
lerin çoğu için, neredeyse olanaksız bir du
ruma gelmiş olmasıdır. Burada, iki nok
tanın altını çizmek isterim. Birincisi, me
zuniyet öncesi eğitimi, tıp fakültelerinde 
o denli yetersiz olmakladır ki, artık bu ye
tersizliği, mezuniyet sonrası kurslarla ka
patmak olanağı kalmamaktadır. Bu eksik
lik; ancak ve ancak, uzmanlık eğitimiyle 
kapatılabilir. Oysa, ülkemizde mezuniyet 
sonrası eğitimi, başka bir anlatışla, tıpta 
uzmanlık eğitimi verebilecek kuruluşların 
olanaklarının da son derece sınırlı oldu
ğu bilinmektedir. 700 ile 1 000 arasında 
değişen uzmanlık kadroları için 10 binden 
fazla hekim yarışmaktadır. Durum, gide
rek, üniversite kapılarına yığılan lise me
zunlarının durumuna dönüşmektedir. 
Çok uzak olmayan bir gelecekte, *'İşsiz 
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Hekimleri Koruma Vakfı" gibi bir vakıf 
kurulursa -ki, günümüz, vakıf kurma 
dönemidir- şaşmamamız gerekiyor. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu duru
mun sorumluluğunu, "Kararları, YÖK ve 
Devlet Planlama Teşkilatı veriyor" diye
rek, üzerinden atamaz. Çünkü, 1219 sa
yılı Yasa, Türkiye'de hekimlik yapabilmek 

- için, üniversiteden alınan diplomaların bu 
Bakanlıkça onaylanması koşulunu getir
miştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı, ne YOK'e, ne de heıhangi bir fakülte
ye, yetiştirilecek hekimlerin bilgi ve bece
rileri için, kendisinin istihdam edilebilme
sinde gerekli ve vazgeçilmez konuları kap
sayan bir "Eğit im anahtarları listesi" ver
memiştir. Bakanlık, göreve atayacağı he
kimlerin, hangi bilgi ve becerilerle dona
tılması gerektiğini, günümüze dek sapta-
mamıştır. Fakülteler arasında da, doktor 
bir kişinin, hangi bilgi ve becerilerle do
natılması gerektiği konusunda bir anlaş
ma, bir görüş birliği yoktur. 

Ülkemizde sağlık ünitelerinin verim
siz olarak işletimesinde, yönetici kadronun 
güçsüzlüğü, en büyük sorunlardan biridir. 
Çağdaş sağlık işletmelerinde yönetici, or
kestra şefine benzer. Gelişmiş ülkelerde, 
hekimleri, sağlık yönetim ve işletmeciliği 
alanında uzmanlaştırmak için açılmış fa
külteler vardır. Hükümet, YOK'ü, bu ko
nuda uyarmalıdır. 

Diğer yandan, halkın sağlığını koru
mak, korunmayan durumlarda da, halka 
tedavi edici hizmetler sunmak, hem hal
kımızın doğuştan kazandığı bir haktır, 
hem de birçok sektörün işbirliğini gerek
tirmektedir. Birkaç yıl önce yapılan genel 
aşılama kampanyası dışında, sektörlerara-
sı işbirliğine, sağlık alanında rastla
mıyoruz. 

Seklörlerarası organizasyon eksikliği 
nedeniyle, bu yıl, Sayın Bakanın itiraf et
tiği gibi, aşı kampanyasında başarı oranı 

düşmüştür. Bu durum; sağlık gibi pek çok 
etkenin etkisinde bozulabilen bir hizme
tin yalnızca Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının sırtına yükletilmesi, sonunda, 
başarısız olunması sonucunu doğurmak
tadır. Burada eleştirilerimiz, doğrudan 
Hükümetedir. Bu bütçe taslağında, bu du
rumu düzeltilebilecek bir öneriye de rast-
layamıyoruz. 

Diğer sağlık personeline gelince; ül
kemiz için, diş hekimleriyle ilgili acı ger
çekleri şöyle özetleyebiliriz : Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planında bir amaç 
olarak saptanan, ilçe merkezlerinden baş
lanarak, her sağlık ocağına bir diş hekimi 
atanması, gerçekleştirilememiştir. Bunu 
başarabilmek için gereken kadroları sağ
lamakta, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı başarısız olmuştur. Diş sağlığı, yalnız 
dişlerle sınırlı kalmayan, ağız ve yutak sağ
lığını da çok yakından ilgilendiren bir ko
nudur. Konunun üzerine, koruyucu diş 
sağlığı hizmetleri başta olmak üzere, özen
le gitmek zorunludur. Bu bütçe taslağın
da, ne yazık ki, bu konuda herhangi bir 
Önleme - rastlayamıyoruz ve bunu, bütçe 
taslağının çok önemli bir eksikliği olarak 
saptıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, eczacılık mesle
ğinin ele çok büyük sıkıntılar içinde bir 
meslek grubu olduğunu biliyoruz. Halka 
ilaç salan, halkın ilaç gereksinimini kar
şılayan bu meslek grubumuz, ne yazık ki, 
ilaç fiyatlarına neredeyse günübirlik yapı
lan zamlardan son derece şikâyetçidir. Oy
sa, insanın aklına gelebilir ki, yüksek fi
yatla ilaç satan eczacı, daha çok para ka
zanacaktır ve durumundan memnun ol
ması gerekir. Tersine, eczacı, halkla her 
gün, her dakika yüz yüze olan kişidir ve 
halkın satın alma gücünün, her gün ne 
denli düştüğünün bilincindedir. Bir ülke
de eczacılar, ilaç fiyatlarının yüksekliğin
den yakınmaya buşlamışlarsa, o ülkede 
ilaç fiyatlarının gerçekten yüksek olduğu 
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ortadadır. Bunun daha açık anlatımı şu
dur : Hekim örgütleri, uygulanan sağlık 
politikasını beğenmemekte, eczacılar, ilaç 
fiyatlarını yüksek bulmakta, halk, sağlık 
kurumlarının kapısında perişan olmakta
dır. Bu gerçekleri, devletin televizyonu, 
radyosu dile getirmek zorunda kal" 
maktadır. 

Şimdi, izinleriyle, Sayın Bakana so
rarım : "Bu hizmetleri düzeltmek ve mes
lek örgüt ve gruplarıyla, halkın yakınma
sını en aza indirelim" diye, bu bütçede, 
Hükümet neler önermektedir? Tüm gü
venceleri, Anayasa Mahkemesinin iptal et
tiği bir yasadır. Anayasa Mahkemesi, bu 
yasanın can alıcı, temel maddelerini iptal 
etmiştir. Çünkü, bu maddeler, ne özgür
lükten, ne doğuştan kazanılan bir hak ola
rak sağlıktan, ne de halkımızdan ve hu
kuktan yanadır; tüm bunlara karşıttır. 
Onun için iptal edilmişlerdir. 

Kanımızca, Sayın Bakan ve bakan
lık, bu konularda, meslek örgütleriyle mu
halefetin sesine kulak vermeli ve doğrula
rı öğrenmelidir. Çünkü, Sayın Bakanı 
uyarmak isteriz ki, gerçekleri kendisine 
iletecek yetkililer, artık kendi bakanlığı 
içinde yoktur. Biraz önce sözünü ettiğim, 
sağ parti kardolaşma hareketi, bakanlığı 
tamamen ele geçirmiş ve bu tür uzman
ları yok etmiştir. Bakanlık, şimdi, bir tür 
işgal altındadır. Sayın Bakan, bir tür iş
gal altındaki bakanlıkta görev yaptığını 
aklında tutmak zorundadır. Kendisine ge
tirilen her önerinin, halkın sağlık gerek
sinmelerinden çok, işgalci mantığıyla ge
tirildiğini aklında tutmak durumundadır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, 
bakanlık unvanını ve kişiliğini gizleyerek, 
herhangi bir gün, herhangi bir sağlık ku
ruluşumuza başvurabilir mi? Başına ne
lerin geleceğini, biz söylemek istemiyoruz, 
kendileri görüp yaşasınlar; ancak, şunu 
söylememiz gerekmektedir ki, sağlık hiz-
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meti almak sözkonusu olunca, bir Sayın 
Bakanla bir adsız yurttaşın farkı olmama
lıdır. Sayın Bakan, bunu deneyebilirler 
mi? 

Şimdi, izninizle, başta, üçe ayırarak 
inceleyeceğimi söylediğim bütçe tasarısı
nın son bölümüne, finansman bölümüne 
geliyorum. Bu konuyu da, izninizle, iki 
ana başlık altında irdeleyeceğim. 

Önce, bütçelerde, sağlık için harcan
ması öngörülen paraların, tüm bütçe için
deki oranlarına değinmek istiyorum. Büt
çe tasarısında bu oran yüzde 2,74'ün al
tında. Beni dinleyen herkese sormak isti
yorum : Sağlığınız sakıncalı bir hal alır, 
ölüm-kalım durumunda olursanız; hangi
niz, varınızı yoğunuzu, sağlığınızı yeniden 
kazanmak için harcamazsınız? Bu sözle
rimle, bütçenin varını yoğunu sağlık hiz
metlerine ayıralım demeyi, kesinlikle kas
tetmiyorum; ancak, yüzde 2,74'ün altın
daki bir oranla, bu hizmetleri karşılaya
mayacağımızı da belirtmek istiyorum. 

Sayın Bakan, televizyondaki açık otu
rumda, "Vakıflarla, fonlarla bu yüzdenin 
yükseltileceğini" söylediler. Neden vakıf, 
neden fon?.. Bu tür kuruluş harcamaları
nın, hem devlet, hem de Yüce Meclis de
netiminin dışında kaldığını hepimiz bili
yoruz; sağlık için harcanacak para, neden 
devlet ve Yüce Meclis denetimi dışında 
kalsın? Bu somya bakanlığın yanıtı nedir? 

Para ekonomisi kurallarına göre, bu 
ödenek, halkın cebinden çıkmakta ya ge
nel bütçeye ya da vakıf ve fonlara kaynak 
oluşturmaktadır. Sonuçta, para, halkımı
zın cebinden çıkmaktadır; ama bu ya dev
letin denetlenebilen bütçesine ya da denet
lenemeyen vakıf ve fonlara akmaktadır. 

Şimdi, soruyu ortaya koyalım : Hal
kımız için ne değişmektedir? Halkımız 
için değişen hiçbir şey yoktur; ancak, pa
rayı kullananlar için değişen çok şey var-
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dır. Para, vakıf ya da fonda birikmiş ise, 
harcamada hiçbir kural yoktur. 

Nitekim, bunun örneklerini yazılı ba
sın vermektedir. Ankara'nın Yenimahalle 
İlçesinde, iki bacağı olmayan biç yurttaş, 
reçetesinin bedelinin karşılanması için 
Fak-Fuk Fona başvurmuş ve dileği yerine 
getirilmemiştir. Gerekçe neymiş, öğren
mek1 ister misiniz? Gerekçe, bu, iki ayak
tan yoksun yurttaşımız ANAP'a oy ver
memiş; onların anlatımı ile "onlardan de
ğilmiş." 

MUSTÂFA HİKMET ÇELEBİ 
(Gaziantep) — Ayıp ayıp. 

ÖNER MİSKİ (Devamla) — Bu 
söylediklerim, yazılı basında böylece çık
tı, bu benim değil, basının yazısı... (SHP 
sıralarından "Bravo'' sesleri, alkışlar) Hiç
bir yetkili bunu tekzip etmedi. 

Bu sözlerimle, vakıf, fon ve benzeri 
kuruluşların harcamalarının keyfiliğine 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Neden bu 
paralan devlet bütçesine koymuyorsunuz; 
devlete mi, kendinize mi güveniniz eksik; 
yoksa bu paralan keyfinizce harcamak mı 
istiyorsunuz? 

Gelin, birlikte bir karar verelim, sağ
lık için aynldıgı söylenen tüm paralan bu 
bütçede birleştirdim. İktidar partisi mil
letvekilleri olarak sizler, hem de bizler, bu 
paralann, gerçekten halkın, siyasal görüş, 
ırk, renk, anadil ve benzeri ayrımlan göz 
önüne almadan halkımız için harcanma
sını denetim altına alalım. Böylelikle, bu 
paralann, gerçekten halkımız ve insanla-
nmız için harcanmasını sağlayalım. Biz 
buna vanz, siz de var mısınız? 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi, özet
leyerek, bitirmek İstiyorum. Sayın Bakan, 
Amerika'yı yeniden keşfetmenize gerek 
yok; örgütlenme modelimiz 224 sayılı Ya
sayla hazır duruyor, bunu ciddî bir biçim
de uygulayınız. Sağlık örgütlerini tek el

de, sağlık gelirlerini de tek havuzda top
layınız. Dünya Sağlık Örgütünün de tav
siye ettiği gibi, millî gelirin yüzde 5'ini 
sağlık bütçesine aymnız. Sağlık örgütle
rine inanmış, bilgili ve yetenekli kişiler ye
tiştiriniz ve bunlara yetki veriniz. 

Atatürk'ün dediği gibi, "Türk sağlı
ğını vatansever ve fedakâr Türk hekimle
rinin ve Türk sağlık personelinin ellerine 
bırakınız, sağlık sorunlannı kısa zaman
da çözümlersiniz." Bu hal, çok daha güç 
koşullarda ve inanmış kadrolarla bir za
manlar veremin, sıtmanın, frenginin, tra
homun kökünü kazımıştır, Türk sağlık 
kadrosu, bunu tekrar gerçekleştirecek bi
rikim ve güçtedir. Yeter ki iyiniyet olsun, 
onlara güvenilsin ve gereken yapılsın... 

Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak, halka sağlık hizmeti
ni parasız sunacağız ve bunun kaynağını 
da bütçeden karşılayacağız. 

ANAP'ı, sağlık hizmetine bütçeden 
yeterli payı ayırmadığı için; ülkeyi esenli
ğe çıkartacak bir sağlık politikası olmadı
ğı için, parası olana sağlık hizmeti verip, 
parası olmayana "Başınm çaresine bak" 
dediği için ve "Ölen ölsün, kalan sağlar 
bizimdir" dediği için, SHP grubu adına 
Sağlık Bakanlığı bütçesine olumsuz oy ve
receğimizi belirtir, beni sabırla dinlediği
niz için hepinizi saygıyla selamlarım. 
(SHP stralanndan "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN -r Teşekkür ederim Sayın 
Miski. 

SHP Grubu adına ikinci konuşma
cı, Sayın Ali Uyar. 

Buyurunuz efendim. (SHP sıralann-
dan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ALİ UYAR 
(Hatay) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli milletvekilleri; Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının 1989 yılı bütçesi üze-
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rinde grubumun görüşlerini belirtmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le, sözlerimin başında şahsım ve grubum 
adına sizleri en içten saygılarımla selam
larım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, tesadüfe bakın 
ki, biz burada Sağlık ve Sosyal \ardım Ba
kanlığının bütçesini görüşürken, Başbaka
nımız Sayın Özal, Amerika Birleşik Dev
letlerinde sağlık kontrolündan geçmekte
dir. Kendilerinin, en iyi sağlık haberiyle 
dönmesini dilerim (SHP sıralarından al
kışlar); ama bu kontrolün Türkiye'de de
ğil de, Amerika Birleşik Devletlerinde ya
pılması tesadüf eseri değildir. Bu davra
nışı da yadırgamamak mümkün değildir. 

Sayın Başbakan, sağlığını neden 
Türk hekimlerine değil de Amerikalı he
kimlere emanet ediyor? Türk hekimi bil
gisiz, deneyimsiz, beceriksiz midir? Hal
buki, bundan elli yıl önce, yabancı hekim
lerin bile teşhis edemediği bir hastalığı, 
Türk hekimi Sayın Nihat Reşat Belger teş
his etmiş ve Ulu Önder, "Beni Türk he
kimlerine emanet ediniz" diyerek, Türk 
hekimine olan güvenini belirtirken, aynı 
zamanda Türk hekiminin üstün kabiliye
tini ve zekâsını da vurgulamıştır. Peki, elli 
yıl sonra daha da ileri durumda olmamız 
lazım gelirken neden bu hale düştük? Ni
çin hekimlerimize Sayın Başbakanımız 
güvenmiyor? Bu, acı ve düşündürücü bir 
durumdur. Bu duruma nasıl geldik, kim
ler getirdi, bunu incelemekte yarar 
vardır... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — 
Rica ederim yani, onunla bunun ne ala
kası var? 

ALİ UYAR (Devamla) — Çok var... 

Değerli milletvekilleri sağlıklı yaşa
mak, insanların temel haklarından biri 
olan yaşama hakkının ayrılmaz bir parça
sıdır. Uygarlık düzeyi yükseldikçe, insan

ların düşünme ve yaşam ile ilgili görüşle
ri geliştikçe; yaşama hakkından çıkarılan 
anlam da gelişmekte ve daha olgun bir ifa
de kazanmaktadır.vAnayasamızda ve ya
salarımızda bu haklar tanınmış ve gelişti
rilmesi için çeşitli hükümler getirilmiş, icra 
organına da bu konuda görevler yükle
miştir. 

Sayın milletvekilleri; insanların en 
kuvvetli güdüsü, yaşama güdüsüdür. Bu 
nedenle, hastalandıkları veya yaşamları 
tehlikeye düştüğü zaman, eski sağlıkları
na tekrar kavuşmak, biraz daha fazla ya
şamak için hiçbir maddî ve manevî feda
kârlıktan kaçınmazlar. İşte bu durum, 
meslekî ticarî, politik ve ahlâk bakımın
dan çok kritik bir durum yaratmakta ve 
insanların soyulmasına âdeta sömürülme
sine dahi yol açmaktadır. Bu anlayışın ışı
ğında, halkla bütünleşenler, halka saygı ve 
sevgi duygularının doruğa vardığı politik 
akım ve düşünceler; yani sosyal demokrat
lar, sağlığın bir ticaret ve sömürü vasıtası 
olmasını reddederek, sağlık hizmetlerinin 
devlet tarafından ve ücretsiz karşılanma
sını savunur ve iktidarlarında bunu uygu
larlar. 

Sayın milletvekilleri, insan vergisini 
ödeyecek, seçecek, seçilecek, askerliğini ifa 
edecek, gerektiği zaman ve yerde devlet 
uğruna seve seve canını verecek, kısaca 
devlete karşı tüm görevlerini yerine geti
recek; ama hastalandığı, hatta hayatı teh
likeye düştüğü zaman "Önce para ver" 
denilecek... Olmaz öyle şey. Bu tutum in
sanlığa aykırıdır. Günümüzün medenî an
layışı bunu şiddetle reddeder. Parası olan 
istediği yerde ve istediği şekilie döşenmiş 
konforlu dairelerde tedavi görecek, para
sı olmayan ise hastane kapısınoan geri dö
necek veya tedaviden sonra boıcu karşılı
ğında senet imzalatılacak veya rehin alı
nacak; eğer hastanede ölecek olursa, bu se
fer ölüsü bile rehin alınacak... Sonra da 
iktidar mensupları bu kürsüden bize "En 
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az sizin kadar, hatta sizden daha fazla sos
yal adaletçiyiz" diyecekler. Kusura bak
mayın, "Sosyal adale t" dediğiniz bu uy
gulamayı, sosyal bilimciler "Faşizm" ola
rak niteliyorlar. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Elimde belgeler var, birkaçını izah 
edeceğim. Bunlardan biri, Kurban Bay
ramı öncesi oynarken düşüp alt çenesi kı
rılan 12 yaşında bir çocukla ilgilidir. Bay
ramdan iki gün önce Çukurova Tıp Fakül
tesine kaldırılıyor. 700 bin lira isteniyor. 
Parayı ödeyemeyince hastaneye alınmıyor. 
Bayramı, çenesi kırık şekilde yatakta ge
çiriyor. Sonra, köylüler 350 bin lira top
layıp hastaneye pey olarak veriyorlar. Ço
cuk ameliyata alınıyor, babasına da 350 
bin liralık senet imzalatılarak çocuk rehin 
olmaktan kurtarılıyor. 

Başka bir belge de Konya'dan; kalp 
ameliyatı için kendisinde 12 milyon lira is
tenen fakir bir vatandaşla ilgilidir. Başka 
bir belge de, çocuğu yanan babanın dra
mını yansıtıyor. 

Sayın milletvekilleri, her hastanede 
bu belgelere benzer binlerce olay vardır. 
Bu uygulamayı görmezlikten gelerek, Baş
bakanın televizyonda"Parası olmayandan 
para almıyoruz, parasız tedavi ediyoruz" 
şeklinde konuşmaları inandırıcı değildir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de 
hiçbir zaman köklü ve sağlam bir sağlık 
politikası ortaya konmamıştır, fakat, hiç
bir zaman da sağlık politikası, 1980'den 
sonraki dönemde olduğu gibi yozlaştırıl-
mamıştır. Bu yozlaşma iki yönlü geliştiril
miştir. Birincisi; vatandaşların geçim ko
şullarının bozularak, yetersiz beslenmesi
ni ve hastalanmaya müsait bir hale gelme
sini sağlayan oyun; ikincisi de, sağlıkla il
gili eğitimde oynanan oyundur. Şimdi bu 
oyunları ve neticelerini izah etmeye çalı
şacağım. 

Değerli milletvekilleri, "Sağl ık" de
nince, akla hep hasta, hekim, hastane gel-

o 

mekte, yani tedavi edici sağlık hizmetleri 
anlaşılmaktadır. Lakin, hastalıkların, sal
gınların meydana çıkmasını ve yayılmasını 
önleyecek koruyucu hekimlik hizmetleri 
hatırlanmamakta.akla getirilmemektedir. 
Hatta ve hatta, hastalıkların meydana çık
masını kolaylaştıracak çevre koşulları ya
ratılarak, hastalık yayıldıktan sonra dik
katler oraya çekilmektedir. Bunun sebebi, 
iktidarın ekonomik anlayışında yatmakta
dır. Ekonomik tercihini bir avuç çıkarcı
nın lehine kullanan iktidar, halkın sağlı
ğını bu çevrelere âdeta pazarlamakta, ti
caret ve sömürü vasıtası yapmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, halkın sağlığına 
çözüm arayanların veya çözüm getirmek 
isteyenlerin, önce sağlığa değer vermesi ve 
aynı zamanda tutarlı olması gerekir; fa
kat, sağlık hizmetleri için bütçenin ancak 
yüzde 2,8'ini ve millî gelirin ancak yüzde 
0,7'sini ayıran iktidar, halk sağlığına önem 
vermiyor demektir. 

O E C D tarafından yapılan araştırma
da, 24 ülke arasında, Türkiye'nin en kö
tü durumda olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 
ülkelerde 350 kişiye bir hekim düşerken, 
bizde 1 330 kişiye bir hekim, onlarda 150 
kişiye bir hemşire düşerken, bizde 1 584 
kişiye bir hemşire, o ülkelerde 250 kişiye 
bir ebe düşerken, bizde 3 400 kişiye bir 
ebe düşmektedir ve o ülkelerde bebek ölü
mü yılda binde 20 iken bizde binde 80, o 
ülkelerde doğum anında anne ölümü yüz-
binde 3 iken bizde yüzbinde 200'dür. 

Sağlık hizmetlerine az ödenek ayıran 
bu iktjdar, geçen yasama döneminde sağlı
ğa gelir temin etmek üzere kurduğu fona 
kaynak sağlamak için tekel maddelerine ek 
vergi gelirdi; ama, aynı iktidar "Sigara öl
dürür, içki ocak söndürür" diye kampanya 
başlattı. Biz de buna katılıyoruz; ama, ma
demki içilmesi tehlikeli olan maddeler söz 
konusudur, nasıl bunlara bel bağlayarak ge
lir temini yoluna gidilir? Bu, samimiyetsiz
liğin en açık bir belirtisidir. 

1 — 
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Bir diğer tutarsızlık da, dünyanın hiç
bir yerinde görülmeyen halk sağlığıyla oy
nanan oyunun bizde oynanmasıdır. "Çay
da radrasyon yoktur" diyerek senelerce 
onun içilmesine neden olanlar, hatta tele
vizyon ekranından halkın karşısına geçip 
de "Bakın, bende bu çaydan içiyorum" 
diyenler, şimdi halkın yüzüne nasıl baka
biliyorlar? (SHP sıralarından alkışlar) 
Mademki radyasyon yoktu, neden o çayı 
"Stok mu, yoksa imha mı edelim?" diye 
kara kara düşündüler? Halkın sağlığına 
verdikleri değer bu mudur? 

Üzerinde önemle durulması lazım 
gelen diğer bir oyun da mercimek oyunu
dur. 1988'in ilk dört ayında televizyon ek
ranlarından her gün bir mercimek yeme
ği tarif edenler, neden bu işe son verdi? 
Eğer, mercimek hayat kurtarıcı ise, niye 
bu reklam durduruldu? Yoksa mercimek 
yalnız 1988'de mi faydalıydı? Peki bundan 
sonra mönüde ne var? 1989'un en faydalı 
yemeği hangisidir? Nohut mu, fasulye mi, 
bakla mı, bezelye mi? Yoksa stokçudan ge
lecek habere göre mi mönü tayin edilecek? 
Bunlar, çirkin ve alaycı bir tutumun ifa
desidir. 

Eğer beslenme mülahazasıyla bunu 
yaptıysanız ve beslenmeye önem veriyor
sanız, her gün bir insanın yaş ve mesleği
ne göre alması lazım gelen kalori mikta
rını, bunun yeterli ve dengeli bir beslen
me kalıbından karşılanması için neler ye
nilmesi gerektiğini, bunların günlük fiyat 
üzerinden toplam tutan ile sizin verdiği
niz ücreti söyleyin; halka asıl hizmet 
budur. 

Sayın milletvekilleri, sağlık, kısaca, fizik 
mental ve sosyal iyilik hali olarak tanım
lanır. Bu tanımın en önemli yanı, sosyal 
iyilik hali ile koşullandırılmış olmasıdır. 
Gerçekten, sosyal stresler, asrımızın en 
önemli hastalık nedenleridir. 

Bilindiği gibi, insan, fiziksel, biyolo
jik ve sosyal çevrelerden oluşan bir ortam

da yaşar, bu çevrelerin olumlu ve olum
suz etkilerine maruz kalır; olumlu etkile
ri, onun sağlığını iyi yönde etkiler, orta
ma uyumunu sağlar; olumsuz etkiler ise, 
sağlığını bozucu yönde etkileyerek hasta
lığın meydana çıkmasına neden olur. Es
kiden hastalıkların, genetik ve çevresel fak
törlerden kaynaklandığı iddia edilirdi; bu
gün intibak fizyolojisine göre, çevresel fak
törlerin, genleri dahi etkileyerek genetik 
hastalıklara neden olduğu, bu nedenle 
tüm hastalıklann çevresel faktörlerden 
kaynaklandığı kabul edilmektedir. Ultra-
viyole ve (x) ışınlan, radyoaktif serpinti
ler, asbest gibi tozlar ve kanserojen kim
yasal maddeler, pestisidler, insektisidler, 
deterjanlar, bunlara örnek gösterilmekte
dir. Aynca, fiziksel çevrenin diğer etken
leri; örneğin, sıcak, soğuk, nem, gürültü, 
basınç değişiklikleri, biyolojik çevrenin 
hastalık yapan mikro ve makro organiz-
malan, zehirli bitkiler ile sosyal ve ekono
mik streslerin sebep olduğu emosyonel 
hastalıklar, hep çevrenin, daha doğrusu 
insanın içinde yaşadığı dış ortamın 
ürünüdür. 

Ortama uyumun meydana gelebil
mesinin koşullan, çocuk ana rahmine düş
tüğü andan itibaren kendine gerekli gıda
nın kalite ve miktar yönünden gerektiği 
zamanda alınmasıyla başlar; sonra, zo
runlu olan veya zorunlu olmayan diye ay-
nlan gereksinimlerle devam eder. 

Beslenme, sağlıklı yaşamın temelidir; 
yeterli ve dengeli yapılmalıdır. Bir insanın, 
günlük kalori gereksiniminin yüzde 55'i 
karbonhidratlardan, yüzde 30'u yağlar
dan, yüzde 15'i proteinlerden oluşmalıdır. 
Protein gereksiniminin saptanması ise, ki
lo başına 1 gram protein olarak alınır. Bu
nun da en az yansı, hayvansal kaynaklı ol
malıdır. 

Türkiye'de beslenme kalıbı, protein 
yönünden çok fakir, tahıla dayalı bir bes
lenme şeklindedir. Kalorinin yüzde 90'ı 
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tahıllardan karşılanmaktadır. 1980 öncesi 
kişi başına yıllık et tüketimi 18 kilogram 
iken, şimdi 14 kiloya düşmüştür. Oysa, 
Avrupa'da 1980 öncesi kişi başına 75 ki
logram et tüketilirken, şimdi 84 kilo ol
muştur. Avrupa'da senede kişi başına 102 
kilogram süt veya yoğurt tüketilirken, biz
de ancak 25 kilogram tüketim olmuştur. 
Sebze ve meyve ülkesi olduğumuz halde, 
ANAP sayesinde bunlan da tüketmekte 
Avrupalıdan geri kaldık. 1980 öncesi 
Türkiye'de kişi başına yılda 117 kilogram 
sebze ve meyve tüketilirken, bu rakam bu
gün 86 kilograma düşmüştür; oysa, Avru
pa'da 1980 öncesi kişi başına 100 kilogram 
düşerken, şimdi bu rakam 110 kilograma 
çıkmıştır; ama Avrupalıdan bir şeyi fazla 
tüketiyoruz, tahılı; biz 300 kilogram tüke
tirken, onlar 100 gram tüketmektedir. 

Araştırmalar ayrıca, Türkiye'de pro
tein tüketimi yönünden kentler ve köyler 
arasında da büyük farklar olduğunu gös
termektedir. Kentlerde günde kişi başına 
80 gram et düşerken, köylerde bu miktar 
17 grama düşmektedir. 

Bu tür beslenme kalıbına göre yeti
şenlerde, iskelet gelişimi durmakta, yor
gunluk, tembellik, vücut kırıklığı, hasta
lıklara karşı dirençsizlik ve mental gerilik 
sözkonusu olmaktadır. Karbonhidratlann 
fazla alınması, şişmanlığa, bu da kalp - da
mar, şeker, safra kesesi hastalıkları, hiper
tansiyon ve beyin kanamaları gibi hasta
lıklara yol açmaktadır. 

'i 
Sayın milletvekilleri, insanın hayat 

boyunca değişik gereksinimleri olur, bu 
gereksinimleri, zorunlu olanlar ve zorun
lu olmayanlar olarak ikiye ayrılır. Yaşamın 
sürekliliğinin iyi bir şekilde sağlanması, 
insanın üretken kalabilmesi için, dengeli 
ve yeterli beslenme dışında, ısınma, barın
ma, giyinme, tatil, temizlik, okumak, zo
runlu gereksinimleri olarak kabul edilir. 
Müzik dinlemek, seyahat etmek, eğlen

mek ise, zorunlu olmayan gereksinim
leridir. 

Yeterli ve dengeli beslenme için mü
tevazı mutfak giderleri, günümüzde kişi 
başına ayda 70 bin liradır. 4 kişilik bir ai
lede bu rakam 280 bin lira tutmaktadır. 
Bu sadece mutfak gideridir. Yukarıda say
dığım zorunlu ve zorunlu olmayan gerek
sinimlerin sadece beslenme ile ilgili kısmı 
280 bin lira tutuyor. Oysa Türkiye'de or
talama ücret 120 bin liradır; harca harca 
bitmez(!) 9.12.1988'de Sayın Başbakanın 
dediğine bakılırsa, bu ücretten ta&rruf bi
le yapılıyormuş. 

Değerli milletvekilleri, aldığı aylık 
mutfak giderinin ancak yarısını karşıla
mazken, bir ailenin beslenmesi, bannma-
sı,ısınması, giyinmesi, dinlenmesi, okuma
sı, seyahat etmesi, eğlenmesi nasıl olur? Bu 
saydığım haklardan faydalanamayan insa
nın sağlıklı olması mümkün müdür? Bi
ze göre mümkün değildir. Çünkü, bilim 
öyle gösteriyor. Ama, Sayın Başbakan 
"olur" diyor; çünkü 120 bin lira ile bir ai
leyi besliyor, ısıtıyor, giydiriyor, barındı
rıyor, okutuyor, eğlendiriyor, gezdiriyor ve 
hatta para biriktiriyor. Aldığı para mut
fak giderlerini karşılamayan insan, sağlı
ğa uygun olmayan, her türlü salgın has
talığa müsait konutta ve çevrede yaşamak 
zorundadır. Bu insan sosyal, fiziksel ve bi
yolojik streslerin kurbanı olmaya adaydır. 
Bu gibi insanlar ömür boyu hastadır. Te
davi edici sağlık hizmetlerine muhtaçtır. 
Nitekim, hastane kapılarındaki uzun kuy
ruklar da bunun en belirgin göstergesidir. 
Toplumumuzun büyük bir kısmı da bu 
duruma getirilmiştir. Bu uzun süren planlı 
ve programlı bir çalışma ile gerçekleş
miştir. 

Çiftçiden, destekleme, sübvansiyon 
kaldırılmış, taban fîyat düşük, girdi ise 
yüksek tutularak çiftçi perişan edilmiştir. 
Onun ürününü yok pahasına kapatan ara-
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cı, tefeci bu ürünü tüketiciye ateş pahası
na sunmuştur. Ücretler ise düşük tutula
rak ücretlinin satın alma gücü âdeta yok 
edilmiştir. 

Ayrıca sanayileşmek gerekçesiyle dö
vize olan ihtiyaç öne sürülerek halkın gı
dası satılmış, sağlanan dövizle, fabrika ye
rine lüks tüketim maddeleri getirildi. Sa
nayileşme gerçekleşmediği gibi, halkın sof
rasından yiyecekler alındı. 

Kısaca, halkın hastalanması için ze
min hazırlanmış, sıra bunun ticaretine 
gelmiş ve 1980'den sonra uygulanan eko
nomik politikaya uygun olarak sağlık po
litikasında tedavi edici sağlık hizmetleri
ne akıl almaz zamlar yapılmıştır. Haklı
lık kazanmak için de lüks otel fiyatları ör
nek alınmış, onlarla mukayese edilmiştir. 
Sırf bu mukayese bile Sayın Başbakanın 
ticarî zihniyetini ve halkın sağlığına önem 
vermediğini gösterir. Fakir hastalar has
tane kapılarında, koridorlarda sürünür
ken, kendisi başı ağrısa bile Amerika'ya 
kadar gider, sonra yurda dönerek sosyal 
adaletten bahseder. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, eşyalar bir de
fa satılır; ama insan yaşadığı sürece sağlı
ğı her an bozulabileceğinden, sağlık tica
reti devamlıdır. Bu nedenle, sağlık, tica
ret için bitmez tükenmez bir kaynaktır. 
Dolayısıyla, sağlık bir taraftan devamlı ti
caret kaynağı olurken, diğer taraftan da 
ekonomiye olan etkisi nedeniyle ayrı bir 
etki yaratmaktadır. Bu etki ekonomik yön
den bağımlılık şeklinde gelişmektedir. Zi
ra, hastalıklı insanın beyin ve kol gücü za
yıftır, verimi düşüktür. Bu durum, millî 
gelirin düşmesine ve dışa avuç açılması
na yol açar. Nitekim, daha bütçe Yüce 
Mecliste görüşülürken, Sayın Başbakanın 
borç bulmak için Amerika'ya gitmesi bu
nun en belirgin kanıtıdır. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, tedavi edici 
sağlık hizmetlerine yapılan zamlar halkı
mızın karşılayamayacağı boyutlara getiri
lirken, oyuna başka oyunlar katıldı. Bu 
oyuna Doğramacı oyunu denilir. Yukarı
da halkın sağlığının bozulması yolunda 
oynanan oyunları izah ettim, şimdi de 
oyunun ikinci perdesini; yani Doğramacı 
perdesini izah edeceğim. 

Bilindiği gibi, 1980'den sonra YÖK'-
ün başına Doğramacı'nın tam yetkiyle ge
tirilmesiyle bu oyun başlar. Doğramacı za
manında üniversiteler üniversite olmaktan 
çıkarılarak bir orta dereceli okul seviyesine 
getirildi. Bilgi, tecrübe ve beceri sahibi bin
lerce öğretim üyesi kapris, hınç ve komp
leks yüzünden bir kalemde üniversiteden 
uzaklaştırıldı. Eğitim, öğretim ve araştırma 
fonksiyonları daha yeni uzman olanlara, 
yai'dımcı doçent unvanı verilerek teslim edil
di. f̂eteri birikime sahip olmayan bu öğre
tim elemanları bir yandan talebe, bir yan
dan da uzman yetiştirmek zorunda kaldı
lar. Hatta bazı yerlerde üst sınıf öğrencile
ri, alt sınıf öğrencilerine ders vermeye baş
ladılar. Eğitim, öğretim ve araştırma fonk-
siyonlarındaki bu dengesizlik, genç hekim
lerin yetişmesini etkilemiş ve piyasaya ye
tersiz hekimlerin girmesine neden olmuştur. 
Nitekim, merkezî sistemle yapılan son ihti
sas imtihanlarında başarı gösteren öğrenci
lerin geldikleri fakültelere göre mukayesesi 
yapılınca çok acı bir tablo ile karşılaşılıyor. 
Bunu görmemezlikten gelmek, buna bile bi
le göz yummak hekimlere ve halka yapılan 
en büyük kötülüktür. Bu çarpık durum ne
ticesinde bilgi ve beceri yönünden yetersiz 
yetişen hekimler, eksikliklerini gidermek için 
çareyi ihtisaslaşmaya yönelmekte buldular. 
Bu eylem, bir taraftan hekimlerin büyük 
kentlerde yığılmasına (İstanbul, Ankara, İz
mir'de 20 bin hekim; oysa tüm Türkiye'de 
ancak 40 bin hekim vardır) yol açarken, öte 
yandan ticaret ve sömürü ağının genişleme
sine yol açmaktadır. 
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İhtisas yapan hekimler, ihtisasları ge
reği araç ve gerece ihtiyacı olan kimseler
dir. Bilgisayarlı cihazlar, tomolar, elektro
kardiyografi, elektroansefalografi, elektro-
miyografi cihazları, otoanaley zırlar, sko-
pi cihazları, fizik tedavi ve rehabilitasyon 
araç ve gereçleri, vücut sıvı ve artıkları
nın analizini yapan cihazlar, lazer cihaz
ları vesaire... Bu cihazların yurt içine so
kulması, dağıtılması ve pazaıianması ge
niş bir ticarî şebekeyi oluşturur. Bu cihaz
ların finanse edilmesi, amortismanı bir 
başka ticaret... Hekim ihtisası gereği bu 
cihazları almak mecburiyetinde olduğun
dan kendisi sömürülmekte; ayrıca hasta
lar bazen gereksiz şekilde bir etüde tabi 
tutulduğundan bu cihazların parası onlara 
ödetilmektedir. Yani hastalar da çoğu kez 
soyulmaktadır. Dolayısıyla hem hekim, 
hem de hasta sömürülmektedir. 

Para bulamayan hekimler, diş hekim
leri, eczacılar, bir başka ticaret ve sömü
rü düzeni içine itilmektedir. Bunlar da 
diplomalarını aylık 200 - 300 bin lira kar
şılığında kiralamak mecburiyetinde kal
maktadırlar. 

M E H M E T ÖZALP (Aydın) — Ne
reye kiralıyorlar? 

ALİ UYAR (Devamla) — Köşe dö
nücülere. 

Şu halde, bir taraftan bozuk sosyoe
konomik durumun sebep olduğu çeşit çe
şit hastalıklar, öte yandan bilgi ve beceri 
yetersizliğinin yol açtığı teknoloji ithali ve 
diploma kiralama eylemleri, köşe dönücü
lerin ve onların desteğiyle işbaşına gelen 
iktidarların işine geliyor ve halkın, 50 mil
yon insanın en değerli hazinesi olan sağ
lığı bir avuç insana somurtuluyor. 

İşte, 1980'e doğru oynanan oyun bu
dur. Bu oyun aslında bir dramdır. 

Bir taraftan muhalefetiyle iktidar 
Başbakanıyla içeri alınırken, Başbakanın 

müsteşarı Başbakan Yardımcısı yapılıyor. 
Doğramacı bir gecede üniversitenin başı
na kayıtsız şartsız bir yetkiyle getirilerek 
üniversiteye mutlak hâkim bir hale geti
riliyor. İş çevreleri senelerdir istedikleri di
kensiz gül bahçesini yaratarak bütün de
mokratik kitle örgütlerini susturuyorlar; 
ama halkın perişanlığı, açlığı, sefaleti ön
lenmiyor. Kısaca halk aç, biilaç hale geti
riliyor. 

Değerli milletvekilleri, sosyal hukuk 
devleti anlayışının damgasını vurduğu ça
ğımızda vatandaşların devletten haklı bir 
beklentisi vardır. Bu beklenti, hayatlarının 
ve sağlıklarının güvence altına alınması, 
zayıfın güçlüye karşı korunmasıdır. Nite
kim Anayasamız, kişilerin ruh ve beden 
sağlığı içinde yaşamlarını sürdürmesi için 
gerekli maddî ve manevî tedbirleri alma 
görevini Devlete yüklemiştir. Anayasanın 
bu emrini yerine getirmeyenler açık ve se
çik bir şekilde Anayasayı ihlal etmektedir
ler. Şu halde, her şeyden önce önce Ana
yasanın amir hükümlerini yerine getirmek 
gerekir. Parası olanın istediği yerde teda
vi görmesine karşılık, parası olmayanın te
davi olamaması veya zorla senet imzala-
ttlması veya rehin alınması ağır bir suç
tur. Çünkü, bireylerin hak ve ödevleri, ku
ruluşların yetki ve sorumlulukları Anaya
samızda genel hatlarıyla tespit edilmiştir. 
Bunun dışına çıkmak hiç.kimse ve hiçbir 
kurum için mümkün değildir. Bunun ak
sini yapanlar kanunsuz iş yapmış olurlar. 
Anayasamız, devletimizi sosyal bir hukuk 
devleti olarak tarif etmektedir. Bu tanınım 
içinde hukukun üstünlüğü ve insan hak
larına saygı esası ve kabulü vardır. Şu hal 
de, bir hastanın parasızlık gerekçesiyle te
daviye alınmaması veya tedaviden sonra 
hastanede alıkonmastnı kabul ve tasvip ve
ya göz yummak bir yana düşünmek bile 
Anayasa ve insan vicdanında yer bulamaz. 
Günümüzün medenî anlayışı böyle uygu
lamayı ve anlayışı reddeder, şiddetle kınar. 
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Anayasamız, hürriyetleri teminat al
tına aldıktan sonra, hürriyetlerin kısıtlan
masını da hükme bağlamıştır. Hürriyet
lerin kısıtlanma şartlarını ve şeklini belir
tirken, bu yetkiyi tevdi ettiği makamları 
da göstermiştir. Bu makamların başında 
yargı organları gelir. Bu yetki kısmen ve 
geçici olarak bir süre için polis ve jandar
ma gibi güvenlik kuvvetlerine tanınmış
tır; fakat hastanelere asla tanınmamıştır. 
Peki ne yapmalı? 

Dünyadaki maddî ve manevî değer
lerin yaratıcısı insandır; bu nedenle yer
yüzünün efendisi ve en değerli varlığıdır; 
şu halde o değere yakışır bir yaşam tarzı
na kavuşturulmalıdır. 

insanlar, zorunlu olan ve zorunlu ol
mayan ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelir 
düzeyine getirilmelidirler. 

Sağlık hizmetleri, yurt sathına eşit ve 
dengeli bir şekilde dağıtılmalı ve bütün in
sanların bundan eşit bir şekilde istifade et
mesi sağlanmalı,.sağlık hizmetleri devlet 
tarafından ücretsiz karşılanmalıdır. 

Koruyucu hekimlik hizmetleri sağ
lam, sağlıklı ve kalıcı bir şekilde örgütlen
melidir. 

Sağlık hizmetleri için bütçeden yeterli 
ödenek, geciktirilmeden ayrılmalıdır. Ha
yalciye, bankerlere, batık şirketlere ve pa
patya yakınlarına açılan kesenin ağzı, hal
kın sağlığı için açılmalıdır. Bu çevrelere 
verilen para, Sağlık Bakanlığına, halkın 
sağlık hizmetlerinde kullanılmak için ve
rilseydi, hiçbir hasta, hastane kapısından 
parasızlık nedeniyle geri dönmeyecek; hiç
bir hasta veya ölü, hastanede rehin alın
mayacak; hiçbir hasta sahibine zorla se
net imzalatılmayacaktı. 

Bugünkü tutumunuzun aksine, hal
ka cömert, hayalciye cimri davranınız. 

Tıp eğitimi yurt gerçeklerine uygun 
bir şekilde planlanmalı, fakülteler arasın-
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daki eğitim, öğretim ve araştırma düzeyi 
yönünden görülen derin farklılık süratle 
giderilmelidir. Bütün fakülteler aynı sevi
yeye getirilmelidir. Temel ihtisas dalların
da sayısı daha az, eğitim düzeyi aynı stan
darda ulaşmış uzman hekimin eğitimi 
programlanmalıdır. 

Ayrıca, koruyucu hekimlik alanları; 
örneğin iş hekimliği, spor hekimliği gibi 
eğitim alanları düzenlenmelidir. 

Sağlık ocaklarındaki hekim ve diş he
kimi açığının kapatılması yoluna süratle 
gidilmelidir. Halen 309 sağlık ocağında 
hekim ve 3 061 sağlık ocağında diş heki
mi yoktur. 

Sayın Bakandan şu durumun aydın
latılmasını rica ediyorum : 

Sağlık Bakanlığında istihdam edil
mek gayesiyle yapılan en son diş hekimi 
sınavında, coğrafya ile ilgili olan sualler 
niçin soruldu? Diş hastalıklarının tedavi
sinde coğrafî bölgelerin, dağların, geçitle
rin ve otobanların acaba rolü var mıdır? 

Mecburî hizmet, hazırlandığı döne
min özelliğinden kaynaklanan baskılarla 
değil, özendirici önlemlerle gerçekleştiril
melidir. 

Yardımcı sağlık hizmetlerinde görev 
alan personelin eğitimi ve sayısı yeterli dü
zeye getirilmelidir. 

MEHMET ÖZALP (Aydın) — Za
manında siz yaptınız mı? 

ALİ UYAR (Devamla) — Doğrula
ra niye itiraz ediyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Özalp, müsaade 
buyurun efendim. 

ALİ UYAR (Devamla) — Sağlık per
sonelinin, başta hekimler, diş hekimleri ve 
diğer yardımcılarının, yüklendikleri göre
vin büyüklüğü, önemi ve kutsallığı göz 
önünde bulurdurularak, aylık ücretleri 
buna uygun bir hale getirilmelidir. 
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29 Kasım günü görüşülen ilaç fiyat
larındaki artış ile ilgili Meclis araştırması 
önergemiz tartışılırken, Türkiye'de fiyat
ların gelişigüzel oluşmadığı, azamî kâr 
haddinin yüzde 15 olduğu iddia edildi. 
Şimdi Sayın Bakana sunuyorum : 10 mi
ligram, nifedipin ihtiva edenlerden -30 
tabletlik-, 

Kardilat 1 160 lira, Nidilat 1 556 lira. 
Ketotifen ihtiva edenlerden -1 milig-

ramlık, 30 tabletlik ambalajlarda-, 
Astafen 3 106 lira, Zaditen 13 742 

lira. 
Ibuprufen ihtiva edenler : 
Artril 4 944 lira, Brufen 2 980 lira. 
Cimetidin ihtiva edenler : 
Ulkomet -50 tabletlik- 3 100 lira, Ta-

gamet -50 tabletlik- 9 935 lira. 

Sırf bu kadar örnek, fiyatların nasıl 
gelişigüzel saptandığını gösteren en önem
li kanıtlardır Sayın Bakanım. 

Halkın sağlığını ilgilendiren ve gerek
tiğinde mutlaka alınması lazım gelen; alın
madığında ise telafisi imkânsız neticeler 
doğuran ilaca ve bu ilaç sektörüne bir çe
ki düzen verilmeli, bir millî ilaç politikası 
saptanmalıdır. 

Sözlerimi şu temennilerle bitirmek is
tiyorum : 

Tüm vatandaşların eşit bir şekilde 
faydalandığı, bedeli devlet tarafından kar
şılanan bir millî sağlık politikası ve Baş
bakanının sağlığını Türk hekimine ema
net eden bir Türkiye dileği ile en içten say
gılarımı sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Uyar. 

DYP Grubu adına, Sayın Baki Dur
maz; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA BAKİ DUR
MAZ (Afyon) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, 1989 malî yılı Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanlığı bütçesi hakkında 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu 
vesileyle, Yüce Meclisin değerli üyelerini 
ve güzide Sağlık Bakanlığı personelini say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, kalkınmanın ve 
sosyal gelişmenin başlıca amacı, toplumun 
refah seviyesini yükseltmek, ruh ve beden 
sağlığı içerisinde yaşamasını sağlamaktır. 
Bu nedenle genel sağlık seviyesini belirli 
düzeye ulaştırmak ve bütün fertlerin te
mel ve koruyucu sağlık hizmetlerinden eşit 
olarak yararlanmasını temin etmek dev
letin başta gelen görevleri haline gelmiş
tin Kalkınmanın en önemli faktörü insan 
gücüdür. İnsan gücü, ruh ve beden sağlı
ğı yerinde olduğu süre içerisinde kalkın
mada verimli olabilir. 

Sağlık hizmetlerinin geniş halk kitle
lerine yönelmesi özellikle koruyucu hekim
lik hizmetlerine ağırlık verilerek, tedavi 
edici hekimlik hizmetlerinin de, koruyu
cu hekimliği tamamlayıcı bir unsur ola
rak ele alınarak yürütülmesiyle müm
kündür. 

Sağlık hizmetlerinin birbirleriyle tu
tarlı bir bütün olarak ele alınması, böyle
ce çevre sağlığının geliştirilmesi, bulaşıcı 
hastalıkların yok edilmesi, beslenme şart
larının geliştirilmesi, ana-çocuk sağlığı, 
okul sağlığı, gençlerin sağlığı, işçi sağlığı 
ve halkın sağlığı konularında eğitilmesi ve 
korucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
ne öncelik verilmesiyle mümkün olur. 

Hizmetlerin yürütülmesinde verim
liliği artırmak için, artan nüfus da dikka
te alınarak doktor ve yardımcı sağlık per
soneli arasındaki dengesizlikler giderilmeli 
ve sağlık tesisleri, belirli standartlarda ge
liştirilerek tüm sağlık hizmetlerinin tek el
den yürütülmesi sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Dünya Sağlık 
Örgütünün araştırmalarına baktığımızda, 

— 217 — 
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kalkınmış ülkelerde ölüm nedenlerinin sı
ralamasında, ön sıraları kronik hastalık
lar alırken, kalkınmakta olan ülkelerde ve 
ülkemizde koruyucu hekimlik hizmetleriy
le önlenebilecek tedavisi kolay hastalıklar 
ön sırayı almaktadır. Bu durum da bize, 
ülkemizde koruyucu hekimliğe gereği gi
bi önem verilmediğini ve yapılamadığını 
göstermektedir. 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yurt 
düzeyinde etkili bir biçimde yapılabilme
si için, her şeyden evvel bu hizmetlerin ve
rilebileceği sağlık evlerinin, sağlık ocakla
rının, halk sağlığı laboratuvarlarının ve il
çe seviyesindeki sağlık tesislerinin denge
li bir biçimde yaygınlaştırılarak kurulma
sı ve belirli standartlarda geliştirilerek hiz
met verilmesinin sağlanması gerek
mektedir. 

Sayın Bakanın, Bütçe Komisyonun
da sunduğu raporda, Türkiye'de kırsal ke
simde ebelerin hizmet verdiği 10 493 sağ
lık evinden, ancak 2 807 tanesinin bina
sının bulunduğu, 7 686 sağlık evinin bi
nasının bile bulunmadığını öğrenmiş bu
lunuyoruz. Bu duruma göre, sağlık evle
rinin yaklaşık yüzde 75'inde oturabilecek
leri ve hizmet verebilecekleri kendilerine 
ait bir bina bile bulunmamaktadır. 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin en uç 
yerleşim merkezlerindeki sağlık sorumlu
su, köy grup ebeleridir. Okulunu yeni bi
tiren bir ebenin eline bir çanta tutuşturup 
üç beş köydeki iki bin nüfusun sağlığın
dan sorumlusun diyerek tayin ediyorsu
nuz. Bu ebenin nerede oturacağı, sorum
luğu olduğu grup köylerine nasıl ulaşaca
ğı, hizmetlerin gereği olan tıbbî araç ve ge
reçleri nereden temin edeceği gibi sorun
ları çözmediğiniz sürece, sorumluluğunu 
verdiğiniz sağlık hizmetlerinden bir şey 
bekleyemezsiniz. 

Kırsal kesimde ikinci kademede sağ
lık hizmetlerini sağlık ocakları yürütmek-
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tedir. Her sağlık ocağı bölgesindeki yak
laşık 10 bin nüfusun sağlık hizmetlerinden 
sorumludur. Türkiye'de 3 448 sağlık oca
ğının yapılması planlanmıştır. Ne var ki, 
daha 1 109 sağlık ocağının binası bile yok
tur. Hizmet veren sağlık ocaklarının hiz
met etkinliklerini ortaya koymak için Er-
ciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinin yaptı
ğı bir araştırmaya göre, ocakların yüzde 
79'unda araç gereç sıkıntısı olduğu, taşıt, 
laboratuvar malzemesi, acil ilaçların da
hi bulunmadığı ortaya çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, sağlık hizmetle
rinde vazgeçilmeyecek hizmet alanları var
dır. Bu hizmetleri, beslenme durumunun 
gelişmesi, temiz su sağlanması, ana-çocuk 
sağlığı ve aile planlaması, önemli bulaşıcı 
hastalıklara karşı aşılama, sık görülen has
talık ve travmaların uygun tedavisi, ende-
mik hastalıkların kontrolü, halk sağlığı 
eğitimi,temel ilaçların sağlanması gibi ko
nularda özetlemek mümkündür. 

Bu hizmetlerin ülkemizde sağlık 
ocaklarmca eşit ve dengeli bir şekilde ya
pılması gerekmektedir. Ayrıca altına im
za attığımız ve temel sağlık hizmetlerin
de uluslararası bir anlaşma olan Alma Ata 
bildirgesinin de bir koşuludur. Sağlık 
ocaklarına, verdiğiniz sorumluluk ile bir
likte altyapıyı oluşturan; çalışabileceği bir 
bina, araç, gereç, ilaç, yeterli insangücü 
imkânlarını sağlayamazsanız, bu kurum
lardan istenilen verimi alamazsınız ve te
mel sağlık hizmetlerinden de bir gelişme 
bekleyemezsiniz. 

Sağlık ocaklarının bugün içinde bu
lundukları durumları ve düzeltilmesi ge
reken yönleri, sağlık ocağında çalışan bir 
genç hekimin nasıl gördüğünü kısa pasaj
lar halinde bilginize sunmak istiyorum. 
Genç hekimimiz bakınız ne diyor : " Ö n 
celikle tıp eğitiminin ayakları yere basma
lıdır. Okuldan mezun olduğunda, kafası, 
bir yığın, nerede ve nasıl kullanacağını bil-
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mediği teorik bilgilerle dolu hekimler ye
rine, Türkiye gerçeğini bilen, bu koşullar
da çalışabilecek şekilde eğitilmiş nitelikli 
gerçek pratisyenler yetiştirilmelidir. He
kim ne denli nitelikli olursa olsun, dağ ba
şındaki araçsız, gereçsiz, ilaçsız ve perso
nelsiz bir sağlık ocağına gitmekle sorun 
çözümlenemez, 

Ben görev yerime geldiğimde değil 
lojman, boş bir konut bile bulamadım. İlk 
günden bugüne dek sorunlarımı asıl çöz
mesi gerekenler değil de, hep halk çözdü. 
Bir buçuk ay süreyle evlerinde beni konuk 
ettiler. Sıtma ve trahom çalışmalarıyla bir
likte eski, küçük, yağmurda damı akan uy
durma bir binada çalışmak zorundayız. 
Ayrı bir gebe doğum odamız, serum tak
mak için ayrı bir yatağımız bile yok. Bank
ların üzerinde veya bebeklere masa üze
rinde serum takıyoruz. Halka ocağın du
rumunu anlatarak pansuman malzemesi 
ile acil ilaç almalarını rica ediyoruz ve di
lenci durumuna düşüyoruz." 

Evet, genç hekimimiz böyle söylüyor. 

Sayın milletvekilleri, koruyucu sağ
lık hizmetlerini yürütme durumunda olan 
sağlık ocaklarımızın içinde bulunduğu 
gerçek durum maalesef böyle. Üzülerek 
belirtiyorum ki, bugünkü iktidarın uygu
ladığı sağlık politikası ile insana verdiği 
değer ölçüleri değişmediği sürece temel 
sağlık hizmetlerinin düzeleceğini bekle
mek fazla iyimserlik olur. 

Sayın milletvekilleri, temel sağlık hiz
metlerinin önemli bir bölümünü teşkil 
eden koruyucu sağlık hizmetlerinin bazı
ları hakkında altbaşlıklar halinde özet bil
giler sunmak istiyorum; 

Bu hizmetlerin başında çevre sağlığı 
gelmektedir. Çevre, canlı varlıklar ile bu 
varlıkların yaşadığı ortamdaki hava, su ve 
topraktan ya da doğal kaynaklardan olu
şan ekolojik bir dengedir. İnsan ihtiyaçla
rını karşılayan hava, su ve besin madde-
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lerini kullandıktan sonra, çevreye kirli ha
va, su ve bazı atık ve artıklar veriyor ve 
böylece çevre kirlenmesi olayı ortaya çı
kıyor. Temiz su, hava, iyi besin, sağlık şart
larına uygun barınma, kanalizasyon, yol, 
enerji, eğitim, sağlık hizmetlerinin karşı
lanması, sağlıklı bir çevrenin temel unsur
larıdır. Bunların sağlanmaması, insan sağ
lığını olumsuz yönde etkiler. Bu hususla
rın, bugünkü iktidar tarafından dikkate 
alındığını ve çevre korunmasında gerekli 
hassasiyeti gösterdiğini söylemek, maale
sef mümkün değildir. 

Uygulanan yanlış ekonomik politika
lar sonucu, gelir dağılımı alabildiğine bo
zulmuş, işsizlik artmış, fakirleşen halk, 
yurdunu, yuvasını bırakarak, kentlere göç 
etmek zorunda kalmıştır. Kırdan kente 
göç sonucu, şehir nüfusları hızla artmış ve 
böylece sosyal ihtiyaçların karşılanmasın
da büyük güçlükler çekilmeye başlanılmış
tır. Altyapısız, çarpık bir kentleşme olgu
su ortaya çıkmıştır. Bu durum, özellikle 
göç olan şehirlerde, hava, su ve çevre kir
lenmesi olayını hızlandırarak, çevre sorun
larını karmaşık hale getirmiştir. Bazı şe
hirlerde, belediyelerin şehir çöplerini he
men şehrin kenarındaki boş alanlara bı
rakmaları da, işin başka bir yönüdür. Bu
gün içinde yaşadığımız başkent Ankaı-a'-
da bile, içine ne zaman nerede düşeceği
miz belli olmayan çukurlar, patlamış ka
nalizasyon suları ve bu manzara içinde so
kaklarda satılan her türlü gıda maddele
ri, âdeta yaşamımızın bir parçası haline 
gelerek, sağlığımızı tehdit eder boyutlara 
ulaşmıştır. Bu durum karşısında, Hükü
metin vurdumduymaz bir çevre politika
sı içinde olmasını, insan sağlığına verdiği 
önemin bir göstergesi olarak değerlendir
mek gerekir. Bugün, hangi kuruluş, ne öl
çüde çevre kirlenmesinden sorumludur; 
bilinmemektedir. Böylesine bir kargaşa 
içerisinde, insan sağlığını çevre kirlenme
sinden korumak, Sağlık Bakanlığının ala-
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cağı sınırlı tedbirlerle mümkün olamaz. 
Hükümetin, uyguladığı yanlış politikala
rı bir an evvel görmesini ve çevre sağlığı
nı iyileştirecek millî bir çevre politikasını 
uygulamaya koymasını temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sağlık; bedensel, 
ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik ha
lidir. Bunların herhangi birisinin eksikli
ği halinde, sağlıktan söz edilemez. 

Ülkemizde, uluslararası ölçekle yapı
lan bir araşttrmada, insanlarımızda ruh
sal bozukluk oranı yüzde 21 olarak bulun
muştur. Ruh sağlığı, toplumun sosyoeko
nomik, sosyo kültürel, siyasal ve genel sağ
lık sorunlarıyla kesinlikle bağlantılıdır. 
Hızla artan ekonomik sorunlar, sağlıklı iş 
ortamının olmayışı, sosyal güvence eksik
liğinin oluşu; bunalımlara yol açan stres
lerin ve ruh bozukluklarının meydana ge
lişinde başlıca nedenler sayılmaktadır. Ül
kemiz insanları, strese bağlı ruhsal bozuk
luklar açısından son derece yüklüdür. Ni
tekim, Sağlık ye Sosyal Yardım Bakanlığı 
tedavi kurumları istatistiklerine baktığı
mızda, ruh sağlığı hastalıklarının arttığı
nı görüyoruz. 1982 yılında 69 bin olan va
ka sayısı, yıllar itibariyle artarak, 1986 yı
lında 126 bine ulaşmıştır. Bu tablo karşı
sında, Sağlık Bakanlığının 5 adet ruh has
talıkları hastanesi bulunmaktadır ve bu 
hastanelerin toplam yatak kapasitesi de 
4 bin dolaylarındadır. Hasta sayısı karşı
sında bu hastanelerin yeterli olup olma
dığını takdirlerinize bırakıyorum. Bakan
lık bünyesinde bir ruh sağlığı birimi ile 
illerde ruh sağlığı üniteleri oluşturulmuş
tur. Ancak, bu şubeler, ruh sağlığı hasta
nelerine sadece hasta sevk işlemleri yap
maktadırlar. Böylesine önemli bir sağlık 
sorunu karşısında, kalıcı ve sürekli bir ruh 
sağlığı politikası oluşturulması, açık ola
rak ortadadır. Bu politika çerçevesi için
de, özellikle koruyucu hizmetlere ağırlık 
verilerek, gerekli etkin tedbirlerin alınması 
gerekir görüşündeyiz. 

Burada Sayın Bakandan öğrenmek 
istediğim bir husus vardır; ruh sağlığını 
koruyucu ne gibi ekonomik ve sosyal ted
birler düşünüyorsunuz? Yoksa "Hele bir 
hastalığı görelim de; tedbirleri sonra 
düşünürüz" mü diyorsunuz? 

Sayın milletvekilleri, koruyucu sağ
lık hizmetlerinin yeterince yapılmadığını, 
en çarpıcı örnekleriyle ana ve çocuk sağ
lığı hizmetlerinde görmekteyiz. Ülke nü
fusunun yaklaşık yansını çocuklar ve genç
ler oluşturmaktadır. Bu gerçekler karşısın
da, sağlık hizmetlerinde çocuk sağlığının 
korunmasına öncelik verilmesi gerekmek
tedir. Oysa, bugün uygulanan sağlık po
litikası, gerçeğe uyan bir anlayışı yansıt
mamaktadır. Ülkemizde her yıl doğan bin 
çocuktan 95'i, daha 1 yaşındayken ölmek
tedir. Gelişmiş ülkelerde bu oran binde 
10'dur. Yine ülkemizde 5 çocuktan biri, 
5 yaşından önce yetersiz beslenme sonu
cu hayatını kaybetmektedir. Bir araştırma
ya göre, ülkemizdeki çocukların yüzde 
50'si kansızlık çekiyor. Ayrıca, yüzde 
20'sinde büyüme geriliği vardır. 

Çocuk hastalıklarının büyük çoğun
luğu, yoğun bir aşılama kampanyasıyla or
tadan kaldırılabilir. Gelin görün ki, bu
günkü iktidar bunu bile becerememiştir. 
Sayın Bakanın Bütçe Komisyonundaki ko
nuşmalarında verdiği bilgiye göre, 1 mil
yon civarında bulunan bebeklerden, da
ha 300 bini aşı dahi olamamıştır. Binde 
95'lik bebek ölüm oranı, toplumun ayıbı 
sayılmalıdır. Bu oranın yüzde 16'sını, is
hal gibi basit bir bağırsak enfeksiyonu ne
ticesinde ölenler teşkil etmektedir; aşağı 
yukarı 30 bin bebek, bağırsak enfeksiyo
nu neticesinde ölmektedir. 

Çocuk ölümlerinin büyük çoğunlu
ğu yoksul ailelerde görülmektedir. Yoksul 
ailelerde beslenme yetersizdir. Fakir aile
de yoksulluk hastalığı, hastalık ise yoksul
luğu sürdürür hale gelmiştir. Yoksul aile-
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lerde doğan bir çocuğun yazgısı, daha baş
tan bellidir. Bu nedenle ailelerin içine düş
tüğü bu çemberin kırılması gerekmekte
dir. Bu da devlete düşen bir görev ol
malıdır. 

Asıl sorun, bir yandan gelir dağılı
mındaki bozukluk, öte yandan yanlış sağ
lık politikalarıdır. Daha doğrusu, var olan 
sağlık hizmetlerinin yok oluşudur. Herke
se sağlık ilkesi, Anayasamızda yer almış
tır. Ne var ki, yasalar yaşama aktarılma
maktadır. Söylenenler başka, uygulama 
bambaşkadır. 

Sayın milletvekilleri, bir toplumun 
esenliği ana ve çocuk sağlığının üst sevi
yede olmasına bağlıdır. Ana ölümlerinin 
korkunç boyutlara ulaştığı, doğumların 
büyük çoğunluğunun hastane dışında ve 
ebe yardımı olmaksızın yapıldığı bir ülke
de, ana sağlığından bahsetmek mümkün 
müdür? Doğurganlık çağını, kronik bir 
hastalık çeker gibi gebe veya gebe kalma 
korkusuyla geçiren kadınların sağlığı dü
zelebilir mi? Bu annelerden yeterli çocuk 
bakımı beklenebilir mi? Hayat pahalılığı
nın, omuzlarına bir dağ gibi çöktüğü ge
be annelerden, her yıl 200-300 bini, dün
yaya gelecek çocuklarına bakamamak en
dişesiyle, çareyi ilkel yöntemlerle düşük 
yapmakta bulmaktadırlar. Bu da, bugün
kü sağlık politikasının bir ayıbı sayıl
malıdır. 

Ülkemizde ana ölüm oranı, her yıl 
1 000 canlı doğuma karşı 208 gibi çok aşı
rı bir boyuttadır. Gelişmiş ülkelerde bu 
oran binde 10'dur. Annelerde yaygın ola
rak beslenme yetersizliği, gebelik ve do
ğum sırasında daha da artmaktadır. Ül
kemizde yapılan bir araştırmada, gebe 
analarda anemi oranı yüzde 73, emzikli 
analarda yüzde 64 olarak ortaya çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızda 
belirtildiği gibi, anne ve çocuk sağlığı, özel 
olarak korumayla başarıya ulaşabilir. Ço

cuklar kendi istekleriyle doğmazlar. On
ları, yaşam hakkı gibi, sağlıklı büyüme ve 
gelişme hakkından yoksun bırakan top
lumlar, geleceğe güvenle bakamazlar. Ge
leceğimizin güvencesi olan gençlerimiz ve 
çocuklarımızdan şimdi esirgediğimizi, ile
ride çok daha pahalıya ödeyeceğimizi bil
meliyiz. 

Ülkemizde, 12 ve 24 yaş grubunda 
13-14 milyonu bulan gençler bulunmakta
dır. Bu gençler, genel nüfusun yüzde 
27.5'ini oluşturmaktadır. Değişik kesim
lerde bulunan ve toplumun önemli bir bö
lümünü oluşturan, kendine has özellikleri 
ve sağlık gereksinimleri olan gençlik gru
bu, sağlık örgütlenmesinde göz ardı edil
miştir. Gençlerimiz bazen çocuklarla, ba
zen de yetişkinlerle aynı servislerden ya
rarlanmak durumundadırlar. Değişik 
gençlik gruplarında sağlık hizmederinden 
yararlanma düzeyi birbirinden ayn olabi
lir. Bu farklılıklar da dikkate alınarak, 
gençliğin sağlık hizmetlerinden yeterli öl
çüde faydalanması için gerekli olan düzen
lemeler mutlaka yapılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, geçmiş yıllarda 
ülkemizde verem, frengi, sıtma ve trahom 
gibi yaygın hastalıklara karşı başarılı sağ
lık savaşlan verilmiş ve etkin koruyucu he
kimlik hizmetleri ile bu hastalıklar yok de
necek seviyeye indirilmiştir. Ancak, son 
yıllarda sıtma ve verem tekrar gündeme 
gelmiştir. Toplum sağlığı açısından endi
şelerimizi mucip olan bu hastalıklar hak
kında gerekli tedbirlerin alınarak, devamlı 
ve sürekli olabilecek programların uygu
lanmasından yanayız. 

Sayın milletvekilleri, hem Anayasa
mızda, hem de bugünkü iktidar tarafın
dan çıkarılan Sağlık Hizmetleri Temel Ya
sasında, koruyucu sağlık hizmetlerine ön
celik tanınması benimsenmiştir; ancak, 
yasa uygulamasında, tedavi hizmetlerine 
ağırlık verilmiş, iyi bir örgütlenme ile 
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daha ucuza sağlanabilecek koruyucu hiz
metler arka plana itilmiştir. Hal böyle 
olunca, koruyucu hekimlik hizmetlerinin 
yapıldığı sağlık evleri, sağlık ocakları yu
karıda belirttiğimiz nedenlerle, fonksiyon
larını yapamaz duruma gelmişlerdir. Bu
nun neticesinde, koruyucu hekimlik ile ön
lenebilecek hastalıkları çoğalmaya başla
mış ve her hasta sağlık ocaklarında gerekli 
hizmetleri bulamadığı için şehirlerdeki 
hastanelere akın etmeye başlamışlardır. 

İşte, bugünkü hastanelerdeki yığıl
manın asıl sebebi budur. Şayet, sağlık 
ocakları fonksiyonlarını tam olarak yapa
bilselerdi, yani, süzgeç görevini yerine ge
tirip, yasada belirtildiği gibi sevk sistemi 
çalıştırılabilseydi, bugün hastane kapıla
rında bekleyen ıstıraplı vatandaşlarımızın 
yüzde 90't, daha ilk kademede derdine de
va bulabilecek ve bugünkü perişan duru
ma düşmeyecekti. 

Burada, Özal Hükümetinin Sayın 
Bakanından sormak istiyorum; yasa yü
rürlüğe gireli birbuçuk yıl olmasına rağ
men, neden yasada öngörülen sevk siste
mi çalışttrılamadı? Koruyucu hizmetlerle 
önlenebilecek hastalıkların kronikleşmesi 
ile daha ileri safhada tedavisi güçleşen, 
hatta, bu yüzden hayatını kaybeden yok
sul vatandaşlarımızın sorumlusu kim ola
caktır? Yoksa, bunların da mı sorumlusu 
Anayasa Mahkemesidir? 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mah
kemesi birkaç ay önce, Temel Sağlık Hiz
metleri Yasasının sadece, "Sözleşmeli per
sonel çalıştırılması" hükmü ile birlikte, 
birkaç maddesini iptal etmiştir. Ancak, 
hastanelerin içinden çıkılmaz duruma gel
mesi, yeni değildir. Basından her gün iz
lediğimiz kargaşa birkaç yıldır devam et
mektedir. Sayın Başbakan ve Sayın Bakan, 
bu kürsüye çıkıyor, "Efendim, Anayasa 
Mahkemesi yasanın maddelerini iptal et
meseydi , sağlık a l a n ı n d a da çağ 

atlayacaktık'' diyerek, sanki sağlık alanın
da yürüttükleri beceriksiz politikanın so
rumlusu, nerede ise, Anayasa Mahkeme
sidir diyecek noktaya gelmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, Özal İktidarı
nın, sağlık hizmetlerini iyileştirmek için, 
ortaya koyduğu teşhis doğru değildir ve 
içinde bulunduğumuz gerçeklerle bağdaş
mamaktadır. Bu konuda uygulanan poli
tikalarla, tedavi hizmetlerinin pazar eko
nomisi kurallarına göre geliştirilebileceğini 
düşünmek yanlış bir varsayımdır. 

Sayın milletvekilleri, ülkelerin geliş
mişlik düzeyleriyle sağlık harcamalarına 
ayırdıkları pay arasında doğrudan bir iliş
ki vardır. Gelişmiş ülkelerin sağlık harca
malarının gayri safi millî hâsıla içindeki 
payı yıllara göre artan bir trend izlemek
tedir. Bu pay yüzde 9'la 15 arasında de
ğişmektedir. Ülkemizde ise, durum tam 
tersinedir. Geçmiş yıllara göre, sağlık har
camalarının gayri safi millî hâsıla içinde
ki payı giderek düşmektedir. Nitekim, 
1979 yılında sağlığa ayrılan payın devlet 
bütçesi içindeki oranı yüzde 4.2 iken bu
gün bu oran yüzde 2.7'dir. Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından sağlık harcamalarına 
ayrılan pay, ülkelerin gelişmişliğinin bir 
göstergesi olarak kabul edilmektedir. 
Türkiye, Dünya Sağlık Örgütünün istatis
tiklerine göre, fakir bir ülke tablosu çizi
yor. Genel bütçeden sağlık harcamaları
na ayrılan pay nispeti itibariyle, Türkiye, 
geri kalmış Afrika ülkelerini bile geriden 
takip ediyor. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, 
Özal İktidarının millî bütçeden sağlık har
camalarına ayırdığı pay, yıllardır yüzde 
2'ler civarında seyretmektedir. Bu durum, 
iktidarın, insan sağlığına ne denli değer 
verdiğinin açık bir göstergesidir. Bütçeden 
ayrılan kaynaklar dikkate alınırsa, sağlık 
hizmetlerinin dertleri bitmeyecek; daha da 
büyüyerek devam edeceğe benzemektedir. 
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İnsan sağlığı ihmal götürmez. İhmalden 
dolayı kaybolan hayatın telafisi mümkün 
değildir. Hatalardan dolayı geri dönüşü 
mümkün olmayan sağlık hizmetlerine ön
celik vermek her siyasî iktidann birinci de
recede siyasî bir tercihi olması lazım ge
lirken, maalesef, Ozal İktidarı bu gerçeği 
hâlâ anlayabilmiş değildir. Ekonomik ge
lişmeyi sağlamak için her türlü yatırımla
rı zaman içerisinde yapmanız mümkün
dür; ancak, ihmaller neticesinde ölen bir 
insanı tekrar geri getiremezsiniz. O n u n 
için, diyoruz ki, insan sağlığına birinci de
rece öncelik verilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, son yıllarda has
tanelerin içerisinde bulunduğu durumla
rı hepimiz biliyoruz. Çaresiz kalıp hasta
neye giren vatandaşlarımız tedavi olduk
tan sonra, bir kısmı tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastaneden kaçmak
tadır. Bir kısmı da, çaresizlik içerisinde, 
borcunu bilahara ödemek üzere senet ver
mektedirler. Bundan bir ay önce, Sayın 
Sağlık Bakanının cevaplandırması için, 
Türkiye'de hastaneden kaçan ve borç se
nedi veren hasta miktarının ne kadar ol
duğunu ve bunların hastanelere ne kadar 
borcu olduğunu sordum; ama bugüne ka
dar hertüz bir cevap alamadım. Bu doğ
rultuda, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, 
bu yoksul vatandaşların hastane borçları
nın affı için bir yasa teklifi hazırlayıp Yü
ce Meclise sunduk. Temenni ediyoruz ki, 
bu yasa teklifi bir an evvel gündeme gel
sin, bu ıstıraplı vatandaşların da derdine 
bir çare olsun. 

Sayın milletvekilleri, bütün bunlara 
rağmen, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı bütçesinin sağlık camiasına, milletimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını temenni edi
yor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Durmaz. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, ikinci 
konuşmacı Sayın Doğan Baran. 

Buyurun efendim. 

DYP G R U B U ADINA D O Ğ A N 
BARAN (Niğde) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu 
adına, görüşlerimizi açıklamaya devam et
mek üzere, huzurunuzda bulunuyorum. 
Hepinizi grubum ve şahsım adına saygıyla 
selamlarım. 

Ekonomik gücü ne olursu olsun, her
kesin sağlık hizmetlerinden yararlanması 
anayasal hakkıdır. Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının görevi de, sağlık hizmetleri
ni, herkese ve her yere eşit, etkin ve yay
gın bir şekilde ulaştırmaktır. Bakanlığın, 
kıt imkânlarıyla vatandaşlarımıza isteni
len düzeyde sağlık hizmeti götürmek 
mümkün değilken, poliklinik kaptlannda, 
kuyruklarda çile çekilirken, yatması gere
ken hastalara aylar sonrası için gün veri
lirken, sağlık hizmetlerine kaynak yarat
mak için, tedavi edici sağlık hizmetlerine 
yapılan ve yüzde 600'leri bulan zamlar, 
Türkiye'nin gündeminde, enflasyondan 
sonra, ikinci sırayı sağlık sorunlarının al
masına neden olmuştur. 

Anayasamızın 2 nci maddesi, " T ü r 
kiye Cumhuriyeti, ... sosyal bir hukuk 
Devletidir" der. Sosyal hukuk devletinde. 
sağlık hizmeti, alınıp satılamaz; hastala
nan herkese, parası olup olmadığı sorul
madan sağlık hizmeti verilir. Zaten, insan 
olmanın da gereği budur. 

Her gün, hepimiz, çeşitli vesilelerle 
hastaneye gidiyoruz; orada, istesek de is 
tenıesek de, içimizi sızlatan olaylara şahit 
oluyoruz. Gerçek olan, sağlık güvencesi ol
mayan kişiler için, hastanede tam bir tra
jedinin yaşandığıdır. Devlet hastanelerin
den kaçan hastalar, jandarma marifetiyle 
getirtilerek, tedavi ücretleri senetle taksi
te bağlanmakta, harp gazileri bile rehine 
tutulmakta ve devletten umudunu kesen 
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bu insanlar için, camilerde din görevlile
ri dua etmektedir. Artık, bu kesim için, 
hükümetin sağlık politikası, "Paran yok
sa öl" politikasıdır. Oysa devlet, "Paran 
yoksa öl" dedirtmemek için vardır. "Ben 
fakirim" diyenden para alınmasa, bunun 
devlete ne yükü olur? 

MUSTAFA HİKMET ÇELEBİ 
(Gaziantep) — Alındığını ne biliyorsun. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Biz, 
Doğru Yol Partisi olarak, "1982 Anayasa
sının öngördüğü, genel sağlık sigortası yü
rürlüğe girene kadar, eskiden olduğu gi
bi, devlet fakirlerin babası olsun" diyoruz. 
"Sabah çayına bir tane şeker, öğlen ek
meğine bir parça katık, akşamleyin ât bir 
tas sıcak çorba bulduğu zaman, devleti
nin, milletinin ilelebet payidar olması için 
dua eden ve devletin hastanelerinden baş
ka hiçbir sağlık güvencesi de olmayan in
sanlar hastalandığı zaman, devlet baba 
onların yanında olmayacak da, ne zaman 
onların yanında olacak?''' diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, her üretimde ol
duğu gibi, sağlık hizmetlerinin de bir ma
liyeti vardır. Parası olmayanın parası, Sos
yal \ardımlaşma ve Dayanışma Fonundan 
ödenecektir diye fetva verilmesi çare de
ğildir. (DYP sıralarından alkışlar) Zira, 
birçok kişi bu fona müracaat edememek
tedir. Müracaat edenler de vilayette vali
ye, kazalarda kaymakama ulaşamamakta
dır. Ulaşanlara gelince, tahkikat yapılmak-' 
ta, eğer bir karış toprağı varsa bu fondan 
yararlanamamaktadır. Bir ailenin, değil 
bir kanş toprağı, 2 göz odası, hatta 2 dö-
nünvtarlası olsa, bir gece apandisiti pat
lasa yahut da midesi delinse veyahut da 
fıtığı boğulsa, hastaneye gidip yatsa, ora
da ameliyat olsa, 8-10 gün sonra da tabur
cu edildiğinde 700 bin,'800 bin veyahut 
da 1 milyon lirayı bulan ve onun için bir 
servet olan hastane ücretini ödemek için 
o 2 göz odasından 1 gözünü, o 2 dönüm 

tarlasından 1. dönüm tarlasını satmaya 
mecbur mu? Sosyal devlet bu mu demek? 

Anayasanın 60 mcı maddesi, "Her
kes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir" di
yor. Sosyal güvenlik; ırk, din, dil, tabiiyet, 
yaş ve cins farkı gözetmeksizin ülkede ya
şayan bütün fertlerin sosyal ve ekonomik 
ihtiyaçlarını asgarî seviyede de olsa, kar
şılanması suretiyle, bugününün ve yarını
nın teminat altına alınmasıdır. Bir top
lumda sosyal huzur ancak sosyal adaletle 
gerçekleşir. Sosyal adaleti gerçekleştiren en 
önemli araç da sosyal güvenliktir. Sosyal 
güvenlik hakkının en başında gelen de, 
sağlık hakkıdır. 

Dinimizin şartı olan fitre ve zekât, 
Hazreti Peygamberimizin, "Komşusu aç
ken, tok yatan ümmetim değildir" sözle
ri, Osmanlı İmparatorluğu zamanında bi
le hastalanan vatandaşları tedavi etmek 
için kurulan şifahaneler ve fakir olanları 
doyurmak için açılan aşhaneler ve bunla
rın finansmanını temin için ihdas edilen 
vakıfhaneler, sosyal yardımlaşma ve eko
nomik dayanışmanın en güzel örnekleri
dir. 

Türkiye'de de üç büyük sosyal güven
lik kuruluşu vardır; birincisi, SSK ve onun 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu. İkin
cisi, Emekli Sandığı ve onun 5434 sayılı 
sosyal güvenlikle ilgili kanunu, üçüncüsü 
de, esnaf, sanatkâr ve bağımsız çalışanla
rın sosyal güvenlik kuruluşu olan Bağ-Kur 
ve onun 1479 sayılı Kanunu; 2022 sayılı 
65 yaş Kanunu, Cumhuriyet devrinde de 
çıkarılan sosyal muhtevalı kanunlardır. 

Bu kanunlar sayesinde nüfusumuzun 
yüzde 54'ü sağlık güvencesine kavuşmuş
tur. Yüzde 46'sını teşkil eden köylü kesim 
ise, sağlık güvencesi olamadığı için heki
me gidemez, hastaneye yatamaz, eczane
ye giremez hale gelmiştir. 

Dünyanın her tarafında, hastaların 
tedavi masraflarını, devlet veya kamu ku-
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rumu niteliğindeki sigortalar öder. İşte bu 
sebepten, ödeme gücü yeterli olmayan va
tandaşlarımızın hastalıkları halinde kader
leriyle başbaşa bırakılmalarının sosyal 
devlet anlayışı içinde yeri olmadığı için, 
bu yönde alınacak tedbirlerin de devletçe 
alınması gereği ortaya çıkmaktadır. Hat
ta bugün eski parlamenterlerimizin dahil, 
sağlık güvencelerinin tam olarak sağlan
dığı maatteessüf söylenemez. Buradan, ge
nel sağlık sigortası konusuna gelmek isti
yorum. 

Genel sağlık sigortası; bütün sosyal 
güvenlik kuruluşlarının tahsil ettikleri 
primlerin bir elde toplanması amacıyla 
kurulacak olan bir prim sistemidir. Öde
me gücü olmayanların primini ise, yine 
devlet ödeyecektir. Yani, genel sağlık sigor
tası, sağlık hizmetlerine kaynak bulma po
litikasıdır; uygulamaya konması halinde, 
hasta ile hekim, hastane ve ilaç dörtlüsü 
arasında para alış verişinden kaynaklanan 
şikâyetler de ortadan kalkacak, devlet de, 
sosyal devlet olmanın gereğini yerine ge
tirmiş olacaktır. 

Sayın miletvekilleri, kaynak yarat
mak için tedavi ücretlerine yapılan zam
lar çare değildir. Sağlık hizmetine kaynak 
bulmak Hükümetin görevidir. Bakanlığın 
da bir görevi vardır, o görev, Hükümetin 
ayırdığı kısıtlı imkânlan en iyi bir şekilde 
değerlendirmektir. Bakanlık, zam gibi ko
lay bir yolu seçeceğine, kendi imkânları
nı harakete geçirmeliydi. 

Bugün 522 hastaneden 219'unda dö
ner sermaye işletmesi yoktur. Döner ser
mayesi olmayan bu hastanelerde, sigorta
lılara verilen hizmetin karşılığı alınama
makta. Bakanlık, böylece, kendi gelirleri
ni kendi eliyle itmektedir. 

Bakanlık, kaynak yaratmak istiyorsa, 
sağlık hizmetlerini tek elden yönetmelidir. 
Türkiye'de 23 tıp fakültesi, SSK'nm, 
KİT'lerin, belediye ve azınlıklarla yaban

cılara ait hastaneler ve sayısı 94'ü bulan 
özel klinikler olmak üzere, 30'a yakın de
ğişik kurum ve kuruluşların hastaneleri 
mevcuttur. Hiçbir kuruluşun hastanesi de 
tam kapasiteyle çalışmamaktadır. Yatak iş
gal yüzdesinin yüzde 57İleri geçememe
sinde bu anlattığım gerçek yatar. Bu, kay
nak israfıdır. Oysaki, Türkiye, aynı duru
mu muhafaza edebilmek için her yıl ya
tak kapasitesini 3 bin adet artırma zorun
dadır, yani 10 bin kişiye 23,7 yatak düş
mesi için. Oysaki, hepimizin bildiği gibi, 
batıda bu oran 50, hatta 100 yataktır. 

Anayasamızın 56 ncı maddesi; "Dev
let, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlı
ğı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ye 
madde gücünde tasarruf ve verimi artıra
rak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla 
sağlık kuruluşlarının tek elden hizmet ver
mesini düzenler" demektedir. 

Sağlık hizmetlerinin tek elden yürü
tülmesi, hizmetin koordineli olmasını sağ
layacak, verimi artıracak, maliyeti düşü
recek, kaynak israfına da meydan verme
miş olacaktır. 

Yüzde 36 azınlığın getirdiği, yüzde 
65 çoğunlukla acelemiz var diyerek, koru
yucu sağlık hizmetleri bir tarafa itilerek, 
tedavi edici sağlık hizmetlerini serbest pi
yasa kurallarına göre ayarlayan doktor ve 
yardımcı sağlık personelinin üzerinde si
yasî otorite kurarak kadrolaşmayı hedef 
alan, sözleşmeli personel ile de sendikal fa
aliyetleri kırma amacı güden; hulasa, sağ
lık personelini, sağlığı satan bir tezgâhtar, 
milleti de alış veriş yapan bir müşteri du
rumuna sokan Sağlık Hizmetleri Yasası çı
kalı 1,5 yıla yakın bir zaman oldu. Birçok 
maddeleri iptal edildi, iptal edilmeyen di
ğer maddeleri ise hâlâ yürürlüğe konma
dı. Sebep ne? Bakanlkta üç-beş yönetme
liği hazırlayacak bürokrat mı yok? Varsa, 
kanunun espirisinde bir değişiklik düşü
nülüyor da o sebepten mi uygulama geci
kiyor? 
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Sayın milletvekilleri, beş yıldır fiyat
ların dur durak bilmediği, gelirlerin eroz
yona uğrayıp, paranın puldan da ucuza 
geldiği ülkemizde, ilaç fiyatlarının da va
tandaşların satın alma gücünü kat kat aş
tığı malumunuzdur. Devletin görevi, yal
nız ilacın bulunabilir ve kalileli olmasını 
değil, ucuz olmasını da sağlamaktır. Tür
kiye'de ilaç fiyatları 1984 yılından bu ya
na, 8845 sayılı Kararname ile tespit edil
mektedir. Bakanlığın, eskiden ilaç ham
maddesi ilhalinde kalite ve fiyat denetimi 
yetkisi vardı. Bu kararname ile Bakanlı
ğa, yalnız kalite denetimi yetkisi verilmiş, 
fiyat denetimi yetkisi ise Başbakanlık Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına akta
rılmıştır. Altık, üratici firma, hammadde
sini istediği ülkeden, istediği fiyattan al
makta, ilacın tüm maliyet unsurlarını fii
lî olarak tespit edip, çıkan maliyeti Bakan
lık, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne 
bildirilmekte, 10 gün içinde de onaylan
madığı takdirde, üzerine yüzde 20 üreti
ci, yüzde 9 depocu, yüzde 25 eczacı ve 
yüzde 10 da KDV ilave ederek ilacın pe
rakende satış fiyatını tespit etmektedir. 

Zira, 8845 sayılı Kararname ile iddia 
ve karar mercii ayrılmamış, "kendi fiya
tını kendin tayin et, kendi ürettliğini ken
din kontrol et, hatta maliyetin üzerine otel 
ve seyehat masraflarını da ilave ederek gel 
zam iste1' denilmektedir. Bu uygulama ne
ticesi, 1984-1988 yılları arasında ilaç fiyat
ları on kat artarken, dövizdeki artış altı kat 
olmuştur. İlaç fiyatlarına tesir eden asıl et
ken hammaddedir. Hammadde ithalinde-
ki spekülasyonu önlemek için devlet, ne
den ilaç hammaddesi ithal etmiyor? 

Doğru Yol Partisi olarak, ilaç firma
larının devlet eliyle haksız yere zengin 
edildiğini iddia ediyoruz. Gerçi siz, "ser
best piyasa ekonomisi uyguladığınızı" söy
lüyorsunuz. Tabiî ki, serbest pazar ekono
misinde fiyatlar kendiliğinden oluşarak, 

kâr ve maliyet unsurunun düşük düzey
lerde kalmasını sağlar. O nedenle devle
tin, ilaç hammaddesi ithal etmesine kar
şısınız; ancak, demirin, çimentonun, pet: 
rolün, kerestenin, ulaşım ücretlerinin, da
ha akla gelmedik pek çok kalemin fiyatla
rının devletçe tespit edildiği Türkiye'de, 
uyguladığınız ekonomik modele serbest 
pazar ekonomisi denmez. Dense dense, 
karmakarışık bir ekonomi denir. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

Gazozdan kabak çekirdeğine, muz
dan patatese, Fransız parfümünden İtal
yan çizmesine kadar her şeyi ithal ediyor
sunuz da, neden hammadde ithal ederek 
ilaçtaki vurgunu önlemiyorsunuz? 

Bakanlık, dünya hammadde fiyatla
rını devamlı izlerse, üretici firmaları etkin
lik derecesi aynı olan daha ucuz hammad
de almaya zorlarsa, gerektiği zamanda it
halata giderek spekülasyonları önler, ilaç
taki KDV'yi de kaldırırsa, fiyatların yarı-
yarıya ucuzlayacağından kimsenin endi
şesi olmasın. 

Sayın milletvekilleri, "ilaç kimin için 
pahalıdır?" deniyor. Sağlık güvencesi ol
mayan kesim için pahalıdır. Kimdir bu ke
sim? Tarım dışında çalışanlara göre, yedi 
defa daha yoksul olan, yıllık geliri de 350 
dolar olan, vergisini gelirden değil, rızık-
tan "Stopaj" adı altında peşin ödeyen, 
"Durdurun şu zamları, yaşamak 
istiyoruz" diyen 24 milyon insandır. Ar
tık, bu insanlar için parasıyla ilaç almak 
tarihe karışmış; yüzde 20, yüzde 10, yani 
sigortalıların yüzde 20 ilaç parası ve emek
lilerin de yüzde 10 ilaç parasını ödemesi 
bir hayli zor duruma girmiştir. 

Ekonomiyi zamlarla idare eden bu 
Hükümetin uyguladığı ilaç politikası, hak
sız kazanç ve çıkar sağlama politikasıdır. 
İlaç hammaddesi, dev firmaların tekeline 
girmiş, küçükler ezilmiş, Bakanlık ise, 
ilaçtaki soyguna ve talana dur diyememiş-
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tir. Dur diyecek hali de kalmamıştır. Çün
kü, umduğu dağlara kar yağmış, Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanunu, Anayasa Mah
kemesince reddedilmiş, her yıl bir bakan 
değişmiş, Bakanlıkta da bu işten anlayan
ların sayısı giderek azalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, sağlık hizmetle
ri, dünyanın her tarafında tüketici hizmet
lerinden sayıldığı için bütçeden önemli bir 
pay alır. 1989 malî yılı ödeneği, 898 mil
yar 995 milyon liradır. Fonlarda toplanan 
198 milyar 521 milyon lirayla, 1 trilyon 97 
milyar 516 milyon lira olmaktadır. Bütçe
nin yüzde 83,'ü, yani 447 milyar 776 mil
yon lirası personel giderleri ve carî harca
malara, yüzde 13'ü, yani 116 milyar 804 
milyon lirası yatırımlara, yüzde 4'ü, yani 
337 milyar 415 milyon lirası da transfer 
harcamaları içindir. 1989 yılında genel 
bütçeden ayrılan pay yüzde 2.8'dir. Bu pa
ra ile 55 milyon insanı hastalıklardan ko
ruyacak, 30 milyonu ayakta, 2 milyonu ya
takta tedavi edecek ve senede de 500 bin 
kişiyi ameliyat edeceksiniz. Bu hüküme
tin, Türk insanına verdiği değer, işte bu 
bütçe rakamından anlaşılmaktadır. Tabiî 
ki, bu bir tercih meselesidir. Sosyal devle
tin gereklerine uymayan bir hükümet, 
partizan belediyelere ağırlık vermiş, eği
timde olduğu gibi, sağlık hizmetlerine de 
yetersiz kaynak ayırmıştır. 

1923 yılında yüzde 2.2; 1950 yılında 
yüzde 4.4; 1960 yılında yüzde 5.2; 1970 yı
lında yüzde 3.7; 1980 yılında yüzde 4.3 ol
muş, bu tarihten itibaren de giderek aza-
la azala yüzde 2.8'e düşmüştür. Sağlık hiz
metlerine genel bütçeden ayrılan pay Yu
nanistan'da yüzde 10,5; Kongo'da yüzde 
5'tir.Türkiye'de kişi başına düşen yıllık 
sağlık harcaması 10 bin lira, Yunanistan'
da 290 bin lira, Kongo'da 50 bin liradır. 
Bize göre, 1989 Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bütçesi 1989 mali yılı bütçesi
nin karakterine uygun bir bütçedir. Bü

zülmüş, küçülmüş bir bütçedir. Anayasa
mızın, devlete verdiği sosyal devlet göre
vini anlamaktan mahrum bir bütçedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü ile Hudut ve Sahiller 
Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde guru
bumun görüşlerini açıklayacağım. 

BAŞKAN — Efendim, 5 dakikanız 
kalmıştır. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

2828 sayılı Yasa ile kurulmuş olan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
katma bütçeli bir genel müdürlüktür. Ko
runmaya, bakıma veya yardıma muhtaç 
aile, sakat ve çocuklarımıza maddî mane
vî ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasın
da yardımcı olarak hayat standartlarının 
iyileştirilmesini sağlamak, bu hizmetleri 
yürütmek için, çocuk yuvası, yetiştirme 
yurdu, kreş ve gündüz bakımevi, huzure
vi ile rehabilitasyon merkezleri kurmak ve 
işletmek, yaşamlarını en düşük düzeyler
de dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve 
ailelere aynî ve nakdî yardımlarda bulun
mak ve halkımızın gönüllü katılımını sağ
lamak, organize etmek; toplumun örf, 
adet ve inançları doğrultusunda yapacağı 
yardım ve bağışlarla ilgili program düzen
lemek, hizmet için gerekli personeli, bu 
hizmete elverişli kişiler arasından seçmek, 
eğitmek ve yetiştirmekle görevlidir. 

1988'de 36 milyar 55 milyon olan 
bütçesi, 1989'da 59 milyar 634 milyon li
ra olmuştur. Bu miktar bizce yetersizdir. 
Mevcut bütçenin 46 milyar 445 milyon li
rası personel ve cari harcamalara ayrılmış
tır. Halen, korunmaya ve yardıma muh
taç çocuktan, ancak 18 bin 921 tanesi 62 
çocuk yuvası ve 84 yetiştirme yurdunda 
bakılabilmektedir. 

— 227 — 
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Yine, yoksulluk içinde olup korun
maya muhtaç yaşlıların ancak 3 150'sine 
23 huzurevinde bakılmaktadır. Bedensel, 
ruhsal, zihinsel özürlülükleri sebebiyle 
normal yaşamın gereklerine uyamayan 
685 bin sakatın, ancak 1 528' i rehabilite 
edilmektedir. 65 Yaş Kanunu da denilen 
2022 sayılı Yasaya göre 655 bin kişi ayda 
6 bin lira maaş alıyor; yani bir kilo et ala
bilmek için bir ay bekliyor. Oysaki, kuru
mun gelirleri, gelir kaynakları, bütçeden 
yapılan hazine yardımı, döner sermaye ge
lirleri, taşmır-taşınmaz mallardan elde 
edilen gelirler, aynî ve nakdî bağışlar, Sos
yal Dayanışma Fonundan aktarılacak pa
ralardır. 

Korunmaya ve bakıma muhtaç, ço
cuğundan yaşlısına kadar yüzbinlerce ça
resizin devletle sözleşmesi vardır. Anaya
sa, "Herkes doğuştan sosyal güvenlik hak
kına sahiptir" diyor. Oysaki, devlet, bu 
görevini bir türlü yerine getiremiyor; ge
tiremez de, çünkü bu hükümetin zama
nında sosyal devlet bir tarafa itilerek, ye
rini vakıflar idaresine bırakmıştır. 

Yetiştirme yurtlarında da, zaman za
man yaşanan yüz kızartıcı olaylar ve hu-
zurevlerindeki yürekler acısı manzaranın 
önlenmesinde ciddi tedbirler alınmalıdır. 
Burada çalışan personelin insanî ve ruh
sal yapısı hassasiyetle araştırılmalı, dene
tim ve eğitimlerine önem verilmelidir. Ay
rıca, ilk, orta, lise ve dengi okullarla yük
seköğrenim yapan çocuklara yapılan ay
lık nakdî yardımlar da gülünç olmaktan 
çıkarılmalıdır. 

Hudut ve Sahiller Genel Müdürlü
ğü ise, gelirleriyle kendi ihtiyaçlarını kar
şılayan, katma bütçeli bir kuruluştur. Az 
miktarda da olsa, yurda döviz sağlamak
taki katkısı ve ayrıca sınır kapılarında ya
bancılara hizmet vermiş olmaları nedeniy
le ilk etapta yurdumuz hakkında müspet 
veya menli propagandaya yol açabilecek 
özelliği vardır. 

Turistik bölgelerimizde bulunan sa
hil ve sahil merkezlerinde hizmetin, dış tu
rizm açısından tatmin edici olduğu söyle
nemez. Ayrıca, bu merkezlerde turistlere 
verilen sağlık hizmetleri de yeterli değil
dir. Turizm sezonuna gezici ve geçici sağ
lık ekiplerine ihtiyaç vardır. 

1988 yılında alınan 10 ambulans ile 
tıbbî cihazlarla donatılmış 8 ambulans ve 
2 deniz ambulansı ile 4 adet gezici labo-
ratuvar ve hasta muayene karavanı ile de
niz kirliliği ile etkili mücadele verilmesi 
için deniz kirliliği laboratuvarı çalışmala
rını olumlu karşılıyoruz. 

Araç, gereç ve bina ihtiyaçlarının da 
en kısa zamanda giderilmesi ve çağdaş ül
kelerdeki benzeri seviyesine ulaşması ye
gâne arzumuzdur. 

Bu vesileyle, 1989 yılı Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı bütçesinin milletimi
ze, memleketimize hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, hepinizi grubum adına saygıy
la selamlarım. (DYP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Baran. 

Anavatan Grubu adına, Sayın Yaşar 
Eryılmaz; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA YASAR 
ERYILMAZ (Ağrı) •— Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 1989 yılı bütçesi üzerinde Ana
vatan Partisi Grubu adına söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle şahsım ve gru
bum adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, insan, evrenin 
özeti, yaratılmışların en kutsalıdır. Doğ
rudan doğruya insan hayatına yönelik sağ
lık hizmetleri, belki de hizmetlerin en de-
ğerlisidir. 

"Kanun" adlı kitabı, İslam dünya
sında ve Batı'da tıbbın temel kaynağı olan 
Avrupa'da "Tıbbın İncili" unvanı ile üni
versitelerde 600 sene ders kitabı olarak 
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okutulan, 29 ayrı konudaki keşifleriyle ilim 
dünyasına öncülük eden İbn-i Sina, bizim 
kültürümüzün eseridir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Asilzadelerin bile heveslenip, 
sağlamken yapmak istedikleri cazibede 
hastaneler inşa ve idare eden medeniyet, 
bizim atalarımızın eseridir. İşte bu ölçü
ler içerisinde Sağlık Bakanlığına bakmak 
ve gereken önemi vermek, bir anlamda 
millî bir sağlık politikası oluşturmak ge
reğini takdirlerinize arz ediyorum. 

Unutmayalım ki, birlikte atılan her 
adım, bizi sağlıklı insan ve bu insanların 
oluşturacağı sağlıklı bir topluma daha da 
yaklaştıracaktır. Esasen Anavatan Partisi 
olarak, sosyal adaletçi anlayışımızın gereği 
de budur. 

Değerli milletvekilleri, altııida bizim 
de imzamız olan İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi ve Dünya Sağlık Örgütü Ana
yasası, sağlıklı doğup sağlıklı yaşamanın 
bir insan hakkı olduğunu ve bu hakkı bi
reylere sağlamanın da bir kamu görevi ol
duğunu belirtmektedir. İşte bu örgüt, 
"2000 yılma kadar herkes için sağlık" ola
rak bilinen hareketi başlatmıştır. Tüm in
sanların, hem bireyler, hem de toplum ola
rak, kendi sağlık hizmetlerinin yürütülme
sinde sorumluluk ve görevleri vardır. Çün
kü toplumda her kesim, sağlık meselele
rinden direkt ya da dolaylı olarak etkile
nir. Sağlık açısından sorumluluk, devlet, 
toplum ve bireyler arasında eşit olarak 
paylaşılmalıdır. "2000 yılına kadar herkes 
için sağlık" hareketinin amaca ulaşabil
mesi üye ülkelere bazı hedefler önermek
tedir. Önerilen hedefler, esasen Anayasa
mızla, kalkınma planları ve yıllık prog
ramlarla ve kanunlarla Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına verilen görevlerin ye
rine getirilmesi için belirlenen çalışmala
rı kapsamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için 
birtakım önkoşulların gereğini vurgula
mak isterim. Bunlardan birkaçı: Eğitim, 
konut, altyapı, haberleşme ve ulaşımdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bireysel potansiyelin geliştirilmesi ve top
luma yararlı bir katılımın gerçekleştirilme
si için eğitim temeldir. Eğitim, aynı za
manda, sağlığın anlaşılması, yaşam biçim
leri arasında bilinçli bir tercih yapılması 
ve kişinin hem kendi sağlığı, hem de aile
sinin sağlığına gerekli ilgiyi gösterebilmesi 
için ayrı bir temel oluşturmaktadır. Yeterli 
niteliklere sahip konut, aile hayatının ku
rulması ve korunmasına katkıda bulunan 
önemli bir unsurdur. Bebekler, çocuklar, 
yaşlılar ya da sakatlar gibi zamanının ço
ğunu evde geçirenler başta olmak üzere, 
konutun hijyen düzeyi çok önemli bir çev
resel sorundur. Dolayısıyla, konut koşul
ları herkesin sağlığını iyi ya da kötü biçim
de etkilemektedir. 

Sağlık hizmetleri, topluma doğrudan 
doğruya götürülen hizmetlerdir. Bu hiz
metlerin toplumdaki her kişiye, yaşanılan 
her yerde ve günün her dakikasında ve
rilmesi gerekir. Bu ise, gerek sağlık hiz
metlerini götürenlerin o kişiye ulaşması
na, gerekse kişinin sağlık kurum ve kuru
luşlarına ulaşmasına bağlıdır. Dolayısıy
la, ulaşım ve haberleşme ağının yaygınlı
ğı, sağlık hizmetlerinin sunulabilmesinde 
önemli bir faktördür. 

Yukarıda belirtilen bu ana unsurlar 
-ki, eğitim, konut, altyapı, haberleşme ve 
ulaşımla ilgili hizmetler- en çarpıcı örnek
leriyle Anavatan iktidarı döneminde ger
çekleşmiştir. Aksini iddia etmek, Anava
tanı karalama gayretinden öteye gidemez. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Sağlık hizmetlerinin altyapıları, insan 
gücü, araç-gereç, ilaç ve binadır. Kuşku
suz bu hizmetlerin yürütülmesinde en 
önemli ve vazgeçilmez unsur insan gücü
dür. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu 
gibi, ülkemizde de bu alanda karşılaşılan 
en büyük sorun; sağlık personeli, planla-
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ma, eğitim ve kullanımının her zaman ih
tiyaçları tam olarak karşılayamamağıdır. 
Bir yandan akademik eğitim hedefleri, öte 
yandan hizmetin niteliği ve ihtiyacın ge
rektirdiği dengeli dağılımın sağlanamama
sının yanında genel sosyo ekonomik du
rumun yarattığı önemli problemler bulun
maktadır. 

izninizle bu bölümde hemen ayrın
tıya girip, hekim ve yardımcısı sağlık per
soneli sıkıntılarını dile getirmek istiyorum. 
Hekimlik bir sanattır, icrasında yanlışa yer 
olmayan bir meslektir. Yorucu ve uzun ça
lışma ortamı içinde hekimler, zaman az
lığı nedeniyle çoğunlukla hastanede yarı 
aç dolaşmaktadır. Diğer mesleklerde bir 
iki saatlik fazla çalıma için bile ücret öde
nirken, hekimler nöbetlerde aralıksız 
24-36 saat çalıştırılmaktadır. Gece çalış
ması, gündüz çalışması ile kıyaslanmaya
cak ölçüde yorucu olurken, ek ücret öden
memesi yanı sıra, bazı hastanelerde nöbet 
sonrası izin bile verilmemektedir. Nöbet-
leri bu mesleğin gereği olarak kabul edi
len hekime, farklı ücret ödenmesi de ka
bul edilmelidir. 

Bunların yanı sıra, sağlık sorunları
nın tüm faturası hekim ve diğer sağlık per
soneline çıkarılmaktadır. Bu konu da, bu 
meslek grubuna mensup çalışanları son 
derece üzmektedir. 

Ülkemizde sağlık sorunları kaliteli bir 
eğitimden geçmiş, bilgi ve becerisi üst dü
zeyde olar pratisyen hekimler yetiştirilme-
dikçe çözülemez. Tıp eğitimi Batı stan
dartlarına göre hazırlanmasına rağmen, 
Türkiye genelinde homojen bir eğitim ya
pılmamaktadır. YOK ve tıp fakültesi yet
kililerinin bu konuya dikkatlerini çekmek 
isterim. 

Türkiye'de başka meslek gruplarının 
gitmedikleri kırsal bölgelere sadece hekim
ler gitmeye zorlanmıştır. Çıkartılan Mec
burî Hizmet Yasasıyla, özellikle Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağlık bi
rimlerinde çalışan hekim sayısı sevindiri
ci boyutlara ulaşmıştır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bir hekim üyesi olmak 
sıfatıyla meselenin zorlayıcı değil, özendi
rici yöntemlerle olmasından yana olduğu
mu ifade etmekle birlikte, bu özendirici 
şartlar yerine getirilmedikçe, yasadan ta
viz verilmemesi daha uygun olacaktır dü
şüncesindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafın
dan yapılan planlama ve çalışmalar so
nunda her kademedeki sağlık personeli ye
tersizliğinin giderilmesi, kalkınmada ön
celikli yörelerimize gerekli önem ve önce
liğin tanınarak, dengeli dağılımın sağlan
masında son beş yılda gerçekten önemli 
mesafeler alınmıştır.. 

Yardımcı sağlık personelinin temel 
eğitimine özel önem verilmekte olup, 1983 
yılında 7 bölümde öğretim yapan 70 sağ
lık meslek lisesinde 14 100 öğrenci öğre
nim görmekteyken, 1988 yılında bölüm sa
yısı 8'e, meslek lisesi sayısı 84'e çıkarıla
rak kapasite artırılmış ve 20 426 öğrenci
ye eğitim-öğretim imkânı sağlanmıştır. 
Ayrıca, ihtiyaç duyulan branşlarda eksiği 
tamamlamak ve lise mezunları için istih
dam imkânı sağlamak üzere, 7 547 öğren
ci, 1,5 yıllık özel programla eğitilerek me
zun edilmiştir. 

Sağlık hizmetlerinde başarılı gelişme
ler olmasına rağmen, bugün ana-çocuk 
sağlığı düzeyinin düşüklüğü, aşırı doğur
ganlık, çevre sorunları nedeniyle bazı bu
laşıcı hastalıkların yeterince kontrol edi
lememesi, işçi sağlığı, sakatlar ve yaşlılar 
için medikososyal hizmetlerin yetersiz ol
duğu, insan kaynaklarının geliştirilmesi gi
bi sorunlarımızın olduğu da bir gerçektir. 
Bu sorunların doğuşunda, kaynak yeter
sizliğinden çok, önceki hükümetlerin kay
nak tahsis ve kullanma politikalarının et
kileri vardır. 
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Sağlık hizmetlerinden sorumlu olan
lar, eldeki kaynakları göz önüne alarak, 
hizmetlerde bir öncelik sıralaması yapmak 
durumundadırlar. Eldeki kaynakların akıl
cı ve tercihli dağılımı ise, daha ucuz; fa
kat daha etkin hizmetlere yönelmekle olur. 
Bu ise, herkese koruyucu sağlık hizmetle
rine öncelik verilerek, gerekli tedavi ve re
habilitasyon hizmetleri sağlamakla gerçek
leştirilebilir. 

Ana ve çocuk sağlığı ile ilgili sorun
ların öncelikle ele alınarak çözümlenme
sinin, ülkemiz ve geleceğimiz için taşıdığı 
büyük önemin bilincinde olarak ana ve ço
cuk sağlığı düzeylerini yükseltmek, geliş
tirmek amacıyla, hükümetimiz tarafından 
bir dizi program, sıralı olarak uygulama
ya konulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bugün ülke
mizde toplam 128 200 yataklı 811 hasta
nede tedavi hizmetleri yürütülmektedir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
66 103 yatak kapasiteli 522 hastanesi bu
lunmaktadır. Buna karşın, yataklı tedavi 
kurumlarının yatak dağılım yüzdeleri in
celendiğinde, ülkemizde mevcut yatak ka
pasitesinin yüzde 14,9'unun SSK'ya, 
13,9'unun üniversitelere, 12,44'ünün Millî 
Savunma Bakanlığına ait olduğu görül
mektedir. Özel hastanelerin payı ise yüz
de 2,5'tir. 

Demek ki, tüm yatak kapasitesinin 
yüzde 51,6'sı Sağlık Bakanlığına ait olma
sına rağmen, bu hizmetteki kusurların ta
mamının bu Bakanlığa çıkarılması husu
sunda biraz insaflı olmak gerekir kanaa
tindeyiz. 

Büyük şehirlerdeki ve bazı il hasta
nelerindeki yığılmaları önlemek amacıy
la, poliklinik hizmetlerinin kapasite artı
rım çabalarının yanı sıra, Bakanlıkça, ka
mu sağlığı merkezleri ve ilçe hastaneleri 
gibi iki önemli çalışma sürdürülmektedir. 

ikinci önemli uygulama ise, ilçe sağ
lık merkezlerinin reorganizasyonu ve ilçe 

hastanelerinin desteklenmesi ve yaygınlaş-
tırılmasıdır. 1984-1988 yılları arasında 61 
ilçemiz bu uygulamayla hastane hizmeti
ne kavuşturulmuş olup, halen 54 ilçe has
tanesi inşaatı da devam etmektedir, inşa
atı süren ilçe hastanelerinin 46'sı, kalkın
mada öncelikli illerdedir. 

Bu hizmetler, özellikle kalkınmada 
öncelikli yörelerde tedavi hizmetlerinin ge
lişmesinde olumlu sonuçlar vermektedir. 
Ülke genelinde 1983-1988 yılları arasında 
hastane sayısında yüzde 26,7; yatak kapa
sitesinde yüzde 10,6 oranında artış olur
ken, toplam poliklinik sayısı yüzde 53,1, 
yatan hasta sayısı ise yüzde 35,5 artmış
tır. İlçe hastanelerinde bu artış, poliklinik 
sayısında yüzde 134,3 yatan hasta sayısın
da yüzde 30,4, ameliyat sayısında ise yüz
de 56,1'dir. 

Değerli milletvekilleri, sağlık hiz-
melkleri açısından vazgeçilemeyen bir di
ğer unsur da bina, araç ve gereçtir. Ko
ruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli bi
rimlerinden biri olan sağlık ocaklarının, 
hem adet olarak artırılmasına hem de 
araç-gereç bakımından desteklenmesine 
önem verilerek, 1983'te 2 525 olan sağlık 
ocağı sayısı, 1988 Ekim ayı sonunda 10 
493'e çıkarılmıştır, halen hizmet vermek
te olan bu tesisler ile 1989 yılında hizme
te açılacak sağlık ocağı ve sağlık evleriyle 
halk sağlığı labpratuvarlarının, malzeme 
ve cihazlarının yenilenmesi ve tamamlan-
rriası planlanmıştır. 

Sağlık hizmetlerinin planlanması, yö
nelimi ve değerlendirilmesi için gerekli ve
rilerin toplanması önemli bir konudur. 
Mevcut veri toplama, kayıt ve bildirim sis
temi geliştirilerek ve sağlık göstergelerine 
ilişkin araştırmalar güçlendirilerek, daha 
doğru ve yararlı bir sağlık enformasyon 
sisteminin kurulması kaçınılmazdır. Bu 
sistemler, planlama, yönetim ve değerlen
dirme ihtiyaçlarını karşılayacak, epidemi-
yolojik hastalık ve risk faktörlerinin araş-

1 — 
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tırılmasına destek sağlayacaktır. Ayrıca, 
bilim çevreleri, meslek grupları, basın ve 
yayın kuruluşları ile halkın kolaylıkla ula
şabileceği, sağlıklı bilgi kaynakları oluştu
racak biçimde hızlı otomasyona ve bilgi
sayar kullanımına uygun olarak koordine 
edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, sağlık hizmet
leri planlanırken, göz önünde bulundurul
ması gereken önemli bir diğer nokta da, 
ülke şartlarına uygun sağlık teknolojisinin 
seçimidir. En karmaşık, en yeni, en mo
dern teknoloji kullanmak, her zaman en 
başarılı sağlık hizmetini sunmak demek 
değildir. Dolayısıyla, tüm yeni teknik ge
lişmelerin, etkinlik, emniyet, maliyet açı
sından geniş bir biçimde değerlendirilmesi 
gerekir. Bu değerlendirme, yalnızca genel 
tüketim amacıyla üretilen sağlıkla ilgili 
ürünler için değil, aynı zamanda ve özel
likle sağlık sektöründe kullanılmak üzere 
geliştirilen teknikler, donanım ve madde
ler için de geçerlidir. Bu nedenle, sağlık 
teknolojilerinin uygun kullanımının ve 
bunların etkinlik; verimlilik ve kabul edi
lebilirliğinin sistemli olarak değerlendiril
mesi için, ilgili sektörler arasında ciddî ve 
sıkı bir işbirliğine ihtiyaç duyulmalı ve bu 
sistem gerçekleştirilmelidir. 

Temel sağlık hizmetleri, millî sağlık 
sisteminin, insanların yaşadığı ve çalıştı
ğı yerlerin mümkün olduğu kadar yakını
na götürülmesi, bireylerin, ailelerin ve 
toplumun ilk başvuru yeri olan sağlık hiz
meti zincirinin birinci halkasını oluşturul;. 
Diğer bir söyleşiyle; sağlık, ekonomik ve 
sosyal kalkınmanın temel öğesidir; top
lum, sağlık hizmetlerine katılmalıdır; sağ
lık hizmetlerinde sektörlerarası işbirliği 
esastır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizi uzun 
yıllar yönetenler, sağlık sisteminin yönlen
dirilmesi gerektiğini ya da sağlık sistemi
nin ilerlemesi gereken yönde ilerleyip iler

lemediğini tartışmaktan, belirlemekten 
çok, sağlık hizmetleri sisteminin işleyişi ile 
ilgilenmişlerdir. Sağlık ile ilgili sorunlar 
gündeme geldiğinde, genellikle ya hasta
ne hizmetleri ya da hastane bakımı için ge
rekli kaynakları tartışmışlardır. Ulaşılması 
gereken sağlık düzeyi, çözülmesi gereken 
temel sağlık sorunları ve sağlığın gelişti
rilmesine yönelik uzun dönemdeki sorun
lardan çok, ortaya çıkmış olan sorunların 
çözümü gibi, kısa dönemli konularla ilgi
lenmişlerdir. Geçmiş yıllarda bunun tek 
istisnası, 224 sayılı Yasadır; ancak, bu ya
saya, altyapı ve değişik nedenlerle, gerek
li etkin bir işlerlik kazandırılamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamız
da belirlenen tüm hizmetlerin yeterli bir 
şekilde yerine ulaştırılması ihtiyacı, radi
kal bir düzenlemeye gitmek ve yeni bir di
namizm kazandırmak gereğini doğurmuş 
ve bu amaçla, 7.5.1987 tarihinde 3359 sa
yılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu çı
karılmıştır. Bu Yasa, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına şu görevleri vermiştir : 

Sağlık kurum ve kurulu şiarını, tek el
den ve sağlık hizmet zinciri oluşturacak şe
kilde planlamak. 

Sağlık personelinin istihdam planla
masını yapmak. 

Sağlık personelinin mezuniyet sonra
sı devamlı eğitimlerini sağlamak. 

İlaç konusunu disiplin altına almak. 

Hastanelerden, uygun olanları sağlık 
işletmesine dönüştürmek. 

Genel sağlık sigortası yürürlüğe gi
rinceye kadar, hiçbir sosyal güvenlik ku
lumu na tabi olmayanlar için sağlık kütü
ğü oluşturmak suretiyle, bunları da gü
venceye kavuşturmak. 

Aslında bu yasa, Anavatan İklidadı-
rının sağlık sektörüne sunduğu en köklü 
hizmettir. (ANAP sıralarından "Bravo" 
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sesleri, alkışlar) Muhalefet tarafından çok 
eleştiri len, " h a s t a n e l e r i n işletmeye 
dönüştürüldüğü" iddiasına ise, Anayasa 
Mahkemesi kararını vermiş. Bu kararın 
sağlık işletmesini ilgilendiren yönü, kanu
nun sadece bu işletmede sözleşmeli per
sonel çalıştırılması ve bunlara prim veril
mesiyle ilgili hükümlerinin iptal edilme
sidir. Sağlık işletmesine getirdiği yorum
da, Resmî Gazetenin 23 Ağustos 1988 ta
rih ve 19900 sayısında aynen şöyle demek
tedir : ^'Anayasanın 65 inci maddesi yö
nünden, temel haklar ve ödevler konusun
da gözetici ve koruyucu olan devletin, sos
yal devlet olmak gibi üslendiği görevleri
ni; Anayasanın 65 inci maddesinin belir
lediği gibi malî kaynaklarının yeterliliği öl
çüsünde yerine getireceği açıktır. Çok 
önemli bir kamu hizmeti olan sağlık hiz
metinin, sosyal devlet olmanın gereği, pa
rasız yerine getirilmesi anlayışı, günümüz
de gücünü yitirmiştir. Kamu hizmetleri
nin karşılığı olarak, yararlananlardan kul
lanım oranlarına ve ödeme güçlerine gö
re ücret alınabileceği kabul edilmektedir. 
Böylece bu hizmetlerden yararlananlarla, 
yararlanmayanlar arasındaki eşitsizlik gi
derilmiş olmaktadır. 

Yine Anayasanın 56 ncı maddesi yö
nünden ise, devlet, Anayasanın 56 ncı 
maddesinin kendisine yüklediği görevle
ri, malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsün
de yerine getirmek durumundadır. Günü
müzde devlete parasız sağlık hizmetlerini 
bütünüyle yüklemek olası bulunmadığına, 
Anayasanın 56 ncı maddesi de, parasız 
hizmetlerden söz etmediğine göre, sağlık 
hizmetlerinin sağlık işletmeleri eliyle pa
ralı olarak yürütülmesinde bir aykırılık 
yoktur." 

Sayın milletvekilleri, şunu kabul et
mek gerekir ki, çağdaş tıp hizmeti pahalı 
bir hizmettir. Ödeme gücü olandan da 
alınması doğal karşılanmalıdır. 

Sağlık konusunun en önemli madde
lerinden birisi de, ilaçtır., İlaç önceki yüz
yılda yalnızca hastayı, hekimi ve eczacıyı 
ilgilendirmekteyken, günümüzde ekono
mik, politik, akademik yönleriyle, kamu
yu yakından ilgilendiren çok boyutlu bir 
konu durumuna gelmiştir. Bu alandaki so
runların çözümü, sağlık hizmetlerinin ge
liştirilmesinde önemli katkılar sağlaya
caktır. 

İlaç, hastanın yararına olarak kulla
nılması gereken bir üründür ve dolayısıy
la ilacın en önemli özelliği, güvenirliliği, 
diğer bir deyimle kalitesidir. Anında ve ko
lay temin edilebilirliği, yani gerektiği yef-
de, gerektiği zamanda ve gerektiği kadar 
bulunabilmelidir. Tüketicinin korunması 
amacıyla alınan önlemlerle ilacın kalite
si, bulunabilirliği sağlanmıştır^ Buna ila
cın geliştirilmesi, ruhsatlandırılması, üre
timi, dağıtımı ve satışının düzenlenmesi 
ve kalite kontrolü gibi, tüm safhalarında 
sürekli ve etkin bir kontrol çalışmasıyla 
ulaşılmıştır. 

En çok tartışılan konu, şüphesiz, ilaç 
fiyatlarıdır. Türkiye'de ilaç fiyatları serbest 
bırakılmamıştır. 28.12.1984 Kararnamesi
nin amacı, maliyet ve kâr denetiminin ya
nı sıra, ilaç sektörünü kaliteli üretime, 
araştırma ve geliştirma çabalarına, yeni 
yatırımları teşvik etmek ve aranılan her 
ilacın piyasada bulunmasını sağlamaktır. 

Hammadde ve yardımcı maddelerin 
işletme, üretim, kalite kontrol ve ücret gi
derleriyle, ambalaj malzemelerinin artışı 
ve döviz kurlarındaki değişiklikler ilaç fi
yatlarını etkiler. 

İlaç endüstrisinin son üç yıllık orta
lama kârı yüzde 4,9'dur. 

Kârı yükseltmek amacıyla bir ilacın 
formülü, dozajı ya da adı veya ambalajı 
değiştirilemez. Tüm bu değişiklikler Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İlaç Ruh-
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satlandırma Bilimsel Kurulunun izin ya 
da önerisiyle gerçekleştirilebilir. 

Türkiye'de ilaç pahalı mıdır? Türki
ye'de birim olarak tüketimin yüzde 60'mı 
oluşturan ilk 140 ilacın, 1 Ocak 1988 iti
bariyle fiyat ortalamaları şöyledir : 0-1 000 
Türk Lirası arasında yüzde 56,2; 1 000 -
2 000 Türk Lirası arasında yüzde 18,5; 
2 000 - 3 000 Türk Lirası arasında yüzde 
11,7; 3 000 - 5 000 Türk Lirası arasında 
yüzde 6,8; 5 000 - 10 000 Türk Lirası ara
sında yüzde 6; 10 000 Türk Lirasının üze
rinde ise binde 8'dir. 

Türkiye'deki ilaç fiyatları başka ülke
lerle karşılaştırılırca (1988 başında her te
davi grubundan üç ya da dört örnek alı
narak 100 ilaç üzerinde yapılan bir çalış
ma da) Türkiye'deki ilaç fiyatlarının Fe
deral Almanya ve İsviçre'den yüzde 76, 
Hollanda'dan yüzde 72, ingiltere'den yüz
de 55, italya'dan yüzde 40, Fransa'dan 
yüzde 28 daha ucuz olduğu görül
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi bi
tirmeden önce, bu yüce çatı altında yasa
ma görevi yapmış eski parlamenterlerin 
de, milletvekili sıfatları sona ermiş olsa bi
le, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 143 üncü maddesi gereğince, sağ
lık hizmetlerinden aynen yararlandırılma
ları, bununla ilgili yasal veya tüzük boş
lukları var ise düzeltilmesi gerektiğine ina
nıyor ve Yüce Meclisin takdirine arz edi
yorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Sonuç olarak, iktidarlarla değişme
yen kalıcı bir sağlık politikasının esas ça
tısını kurmak da Anavatana nasip ola
caktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesinin mem
leketimize, milletimize ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı mensuplarına hayırlı 
olmasını temenni eder, hepinize sağlıklar 
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diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Eryılmaz. 

Sayın Mehmet Özalp; buyurun 
efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET ÖZALP (Aydın) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı 1989 yılı bütçesi 
üzerinde Anavatan Grubu adına görüşle
rimi arz edeceğim. Bu vesilesiyle Yüce 
Meclisin değerli üyelerine saygılar suna
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, sağlık konusu
nun önemini tartışmak mümkün değildir. 
İlgilendirdiği konu insandır. Bu mevzuda, 
ilgili Bakanlığımızın olsun, hükümetimi
zin olsun, icraatlarında muhakkak eksik
likler olacaktır. Ancak, bu kadar hassas 
konuda meseleler ele alınırken birtakım 
değerler göz ardı edilmemelidir. Hepimi
zin arzusu, sağlık hizmetlerinin dengeli bir 
biçimde en iyi şekilde yapılmasıdır. Ana
yasamız, herkesin hayatını beden ve ruh 
sağlığı içinde sürdürmesini sağlama göre
vini bir devlet görevi içinde tanımlamış
tır; bu görevi de Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına vermiştir. 

Ülkemizde uygulanan sistemlerde 
sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının sağ
lık hizmetlerindeki hissesi yüzde 60-65 ci
varındadır. Baki sağlık hizmetlerini, he
pimizin bildiği gibi, Sosyal Sigortalar Ku
rumu, üniversiteler, Devlet Demiryolları, 
belediyeler, özel klinikler ve diğer sağlık 
kuruluşları yerine getirmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
sağlık hizmetlerini yerine getirirken, iki 
ana konu üzerinde durulmalıdır. 

1. Koruyucu sağlık hizmetleri; 
2. Tedavi edici sağlık hizmetleri. 
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Güncel olaylara baktığımız zaman, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımızın ic
raatları tenkit edilmektedir. Yapılan bu 
tenkitlerin insaf ölçüleri içerisinde olma
dığı kanaatindeyim. Bu tenkitleri incele
diğimiz zaman, bilhassa Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, muhalefete mensup mil
letvekili arkadaşlarımızın yaptıkları konuş
malarda, sanki Türkiye'de sağlık hizmeti 
alanında son beş yılda hiçbir şey yapılma
mış gibi, özellikle sağlık sektöründe hiz
met gören sağlık personelinin çalışma ko
şullarını tenkit etmektedirler. Bu tenkit
leri tümüyle haklı göstermek mümkün de
ğildir. 

Kaldı ki, sağlık hizmetlerinin rasyo
nel bir şekilde yapılabilmesi, para, perso
nel ve altyapı meselelerinin halliyle müm
kün olur. 

Geçmiş yıllara baktığımız zaman, 
hiçbir bütçede sağlık hikmetlerine ayrılmış 
olan pay bütçenin yüzde 4'ünü geçmemiş
tir. Takdir edersiniz ki, bu oran ileri ülke
lerde çok daha fazladır. Ancak, ülkemiz
de uygulanan sağlık hizmetleri için büt
çeden ayrılan yüzde 2,74'lük payı da kü-
çemsemek doğru değildir. Bütçeden ayrı
lan bu paya ilaveten, artı fonlar ve diğer 
kurumların sağlık sektöründeki harcama
ları ile bu rakam, daha iyileştirici bir du
ruma gelmektedir. 

Anavatan partisinin iktidara geldiği 
günden bu yana, ülkemizde özlemi duyu
lan ve önümüzdeki yıllarda gerçekleşme 
aşamasına gelecek olan "Genel sağlık 
sigortası" uygulamasına geçiş hızlandırıl
mıştır. Misal olarak, iktidarımız dönenim
de sigortalı sayısı gün geçtikçe art
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizdeki sos
yal güvenlik uygulamasına baktığımız za
man, hiçbir kesim yokki sosyal güvenlik 
kapsamı dışında kalsın. Buna rağmen, hâ
lâ toplumumuzda sigortasız vatandaşları

mı/m mevcudiyeti büyük orandadır. Bun
du .n'fiıel ekonomimiz ve eğitim faktörü
mü/un önemi büyüktür. Bugüne kadar 
sağlık meselesinin çok kötüye gittiği şek
lindeki söylentilere de katılmak mümkün 
değildir. 

Hükümetimiz döneminde, kendi 
nam ve hesabına çalışan Bağ-Kur'luların 
sağlık şemsiyesi altına alınmış olması, ge
nel sağlık sigortası açısından çok önemli 
bir aşamadır. Belki, arkadaşlarımız, Bağ-
Kur'un sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlı
ğıyla alakasını yanlış değerlendirebilirler. 
hepimiz biliyoruz ki, bu sosyal güvenlik 
kuruluşu sağlık hizmetini, üyelerine satın 
alma suretiyle yerine getirmektedir ve bu 
satın alma olayını da büyük oranda sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığından al
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, en çok tenkit 
edilen konulardan bir tanesi, bilhassa kır
sal kesimde etkin görev yapan, bakanlığın 
ilgi alanındaki koruyucu hekimlikle ilgili 
çalışmalardır. Koruyucu hekimlik, insan 
sağlığı açısından çok önemlidir. Mühim 
olan, insanın sağlam iken sağlığını koru
maktır. Koruyucu hekimlik sahasında sos
yalizasyon çalışmaları, 224 sayılı Kanun
la yıllarca gündemde tutulmuştur. Ancak, 
ülkemiz, 1982-1983 yıllarında, sosyalizas
yon çalışmalarını bir plan ve programa 
oturtabilmiş olmasına rağmen, iyi netice
ler alamamıştır. 

Hükümetimiz döneminde Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığımız bu konuyu 
daha hassas bir şekilde ele almıştır. Gün
cel olaylara baktığımız zaman, insan sağ
lığı için büyük bir özveri içerisinde hizmet 
gören sağlık personelimize insafsız birta
kım isnatlarda bulunulmaktadır. Geçtiği
miz günlerde bir basın organında "Bir 
hemşirenin itirafları" adı altında yayım
lanan manşet bir gerçeğin ifadesi değildir, 
münferit bir olaydır. Bu, tüm sağlık per
sonelini kapsayamaz. Kaldı ki, hüküme-

»5 
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timiz döneminde sayıları çoğaltılan sağlık 
ocaklarında görev yapan doktorlarımız ve 
sağlık personelimizin hiç faydalı olamadı
ğını ileri sürmek de yanlıştır. Her meslek 
dalında olduğu gibi, mutlaka tıp dalında 
da kendini yetiştirememiş veya yenileye-
memiş personel vardır. Konuyu, bu ölçü
ler içerisinde değerlendirmek gerekir. 

Hükümetimiz döneminde 224 sayılı 
Sosyalizasyon Kanununun öngördüğü 
sağlık evi, sağlık ocağı, grup hastaneleri 
ve özel dal hastaneleri silsilesinin uygulan
masına çalışıldığı gibi, küçük merkezler
de sağlık evlerinde de ebe bulundurulmak
tadır. Köylerde bulunan ebeler, ihtisas 
gördükleri dalda yapabilecekleri tedaviyi 
yapmakta, yapamadıklarını ise bağlı bu
lundukları sağlık ocaklarına göndermek
tedirler. Sağlık ocakları görevini yapmak
ta, yapamadığını ihtisaslaşmış sağlık ku
rulu şlanna göndermektedir. Bu silsile içe
risinde, 2514 sayılı sağlık personeline mec
burî hizmet getiren Yasa, bölgelerarası 
dengesizliği asgariye indirmiştir, biliyoruz 
ki, sağlık ocaklarına gönderilen doktorlar 
yüzde 100 faydalı olamıyor; ama "Hiç mi 
olamıyor?" dendiğinde bunun cevabını 
vermek zor olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; bugün ülkemiz
de toplam 128 200 yataklı 811 hastane hiz
met vermektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı 
66 103 yatak kapasitesi, 522 hastane bu
lunmaktadır. kalkınma planlarımızda has
ta yatağı hedefi, 10 bin nüfusa karşı 26 ol
masına rağmen, bugün ulaştığımız rakam 
23,7'dir. Önümüzdety yıllarda kalkınma 
planımızdaki hedeflere ulaşılacaktır. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

1987 yılına baktığımızda, hastanele
rimizde 23 milyon poliklinik muayenesi 
yapılmış, 1 milyon 715 bin vatandaşımız 
yatırılarak muayene ve tedavi edilmiş, 470 
bin ameliyat gerçekleştirilmiştir. 1988 yılı 

içerisinde poliklinik muayenesinin 30 mil
yona, yatan hasta sayısının 2 milyona ula
şamadığı tahmin edilmektedir. 

Muhalefete mensup arkadaşlarımızın 
birtakım tenkitleri ise şöyledir : Sosyali
zasyon çerçevesi içerisinde şu kadar sağ
lık ocağı, şu kadar sağlık evi bulunması
na rağmen, bunların büyük bir çoğunlu
ğunun sağlıklı binalarda görev yapamadı
ğını söylemektedirler. Bu konu tartışma
ya açıktır. Elbette sosyalizasyon plan ve 
programı içerisinde yeterli yatırım yapıl
dığını biz de iddia etmiyoruz; ancak, he
pimiz 67 ilimizin çeşitli seçim çevrelerin
den gelmiş milletvekilleriyiz. Hepimiz böl
gelerimizde yapılanları veya yapılamayan
ları biliyoruz. Ben, bütün arkadaşlarımı
zın da bu bilinç içerisinde olduklarına ina
nıyorum. 

Ülkemiz son beş yılda ulaşmış oldu
ğu iktisadî kalkınmaya paralel olarak, sağ
lık sektöründe de iyi noktalara gelmiştir. 
Acaba 1983 yılı öncesi hangimizin ilinde 
standartlara uygun sağlık evi, sağlık oca
ğı veya sağlık merkezi yapılmıştır? İddia 
ediyorum ki, her ilimizde bu tür yapılan 
bir elin parmaklarını dahi geçmemiştir. 

Daha Anavatan İktidarı dönemine 
kadar, bırakın köylerdeki sağlık evlerini, 
kasabalarda sağlık ocaklarından, gelişmiş 
ilçelerimizde dahi sağlık sektöründe hiz
met verecek binalardan yoksunduk. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
İnkâr etme arkadaşım, inkâr etme... 

MEHMET ÖZALP (Devamla) — 
Misal vereceğim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Misal verebilirsin; ama, inkâr etme... 

MEHMET ÖZALP (Devamla) — 
Aslında burada örnek vermek istemiyo
rum; ama, bir başbakanımız, bir devrin 
başbakanı bir ilçede hastane temelini atı-
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yor; yarım torba çimento, beş on kilo de
mirle... Aradan 17 yıl geçtikten sonra Ana
vatan Iktidan aynı ilçemizde, işlerinin 
çokluğundan temel atma merasimi dahi 
yapamadan hastaneyi altı ayda yapıp bi
tiriyor. Gene işlerinin çokluğundan, has
tanenin açılmasından iki ay sonra da açı
lış merasimini yapabiliyor. (ANA? sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlarımız daha da örnek ister
lerse, yine 17 yıl önce temeli atılmış Na
zilli Devlet Hastanesinin çürüyen temel
lerini Anavatan İktidarının temizleyerek 
bugün 150 yataklı modern hastane hâline 
getirdiğini verebilirim. Bu hastaneyi gör
meyen arkadaşlarımıza, gösterme babın
dan tavsiye etmek istiyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bütün bu olum
lu gelişmelere rağmen, sağlık konusundaki 
tartışmalar dünde devam etmiştir, bugün 
de devam edecektir. Önemli olan, en iyi
sini, en güzelini yapabilmektir. Çünkü, 
sözlerimin başında da belirttiğim gibi, il
gilendirdiği konu insandır. Bilhassa sağ
lık konusunda kendimizi daima yen ile me-
liyiz, teknolojiye ayak uydurmalıyız. 

Ülkemiz, bu alanda hızlı gelişmeler 
göstermektedir. Kalp rahatsızlığı, böbrek 
nakli ve hastalıklarının tedavisinde ve son 
olarak karaciğer naklinde başarılı operas
yonlar yapılabilmektedir. Bunlar gurur ge
rici, sevindiri hadiselerdir. Son karaciğer 
naklindeki başarısından dolayı Sayın Pro
fesör Doktor Mehmet Haberal'ı huzurla
rınızda kutluyor, başarılarının devamını 
diliyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Ümit ediyorum ki, önü
müzdeki yıllarda hekimlerimiz çok daha 
büyük başarılar elde edeceklerdir. 

Sağlık meselemizi, millî bir politika 
olarak görmekteyim. Bu meseleyi hepimi
zin de bu ölçüler içerisinde değerlendir
mesi gerekir. Geçmiş yıllarda birtakım ik

tidarların, sağlık sorunlarını daha iyiye gö
türebilmek için uyguladığı sistemler hafı
zalarımızdadır. Altyapı oluşmadan uygu
lanmak istenen bu sistemin, kısacası İkm 
Gün Yasasını, fiyaskoyla sonuçlanmasına 
rağmen, tenkit etmek de doğru değildir. 
" O gün alınmış olan bu karar, millî bir 
politika olmasını arzu ettiğimiz sağlık me
selesinin daha iyiye , daha güzele götürül
mesi için alınmış bir karardır" diye dü
şünüyoruz; ancak, benden önce konuşan 
arkadaşlarımızın bazı konulardaki düşün
celeri tezat teşkil etmektedir. Bir taraftan 
"Türkiye'de 1 300 kişiye bir hekim 
düşmektedir" diyorlar, bir taraftan da tıp 
fakültelerinin yetiştirdiği doktorlan tenkit 
ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, ben sizlere 
sormak istiyorum : Türkiye Cumhuriyeti 
beş yaşında mıdır? Beş yaşında olmadığı
na göre Türkiye'de bilhassa diğer konu
larda göstermiş olduğu mucizevî kalkın
malara paralel olarak Anavatan iktidarın
dan, herhalde doktor yetiştirme konusun
da da birtakım mucizevî ölçüler istemek
tesiniz; ama tıp fakültelerinin altı yıl ol
duğunu arkadaşlarımızın unutmadığı ka
nısındayım. 

Sayın milletvekilleri, müsaade eder
seniz, 3359 sayılı Temel Sağlık Yasası üze
rindeki görüşlerimi dile getirmek istiyo
rum. Anayasamızda belirlenen tüm sağ
lık hizmetlerinin yerine ulaştırılması ihti
yacıyla hazırlanan bu yasa, radikal bir dü
zenlemeye gitme ve yeni bir dinamizm ka
zandırma dönemini doğurmuştur. Bu dü
zenlemeye gitmek : 

Sağlık personelini iyi şekilde yetiştir
mek, personelin istihdam planlamasını tek 
elden yaparak personel dağılımındaki ada
letsizlik ve israfı ortadan kaldırmaktır, ge
nel sağlık sigortasına geçişi tamamlamak
tır; özel sağlık sigortasının kurulmasını 
teşvik etmektir; kamu ve özel tüm sağlık 
kurum ve kuruluşlarına koruyucu sağlık 
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hizmetleri görevi verilerek gerekli dene
timleri yapmaktır; hastanın hekim ve sağ
lık kuruluşlarını, sağlık zincirini oluştura
cak biçimde düzenlemektir; hizmeti satın 
alma yoluna gitmektir; yabancı uyruklu 
personel çalıştırabilmektir; başarılı perso
neli ödüllendirebilmektir; ülkemizdeki 
sağlık ocağı ve sağlık evi sayısını'artırmak-
tır; sağlık kuruluşlarının daha modern 
alet, makine ve araçlarla teçhiz edilmesi
ne devam etmektir; özellikle iklim şartla
rının ve turizm hizmetlerinin gerektirdi
ği illerde sağlık hizmetlerinin daha sürat
li ve verimli şekilde sunulabilmesi için, he
likopter ve ambulans dahil, tüm imkân
ları sağlamaktır. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Hangi 
bütçeyle? 

MEHMET ÖZALP (Devamla) — 
Hangi bütçeyle olduğunu, beş yıldır yap
tığımız icraatlarda çok açık ve net gördük. 
Tenkit eden arkadaşlarımız bu meseleyi 
herhalde aziz milletimiz, kadar bilmemek
tedirler; bilmiş olsalar, geçen seneki Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üze
rinde bu kürsüden Yüce Meclise hitap et
miştim ve o zaman da aynı misali vermiş
tim : "Hangi bütçeyle?" diyen arkadaş
larımızın, kendi ipotekli malı gördükleri 
Aydın İlinden bu sıralarda temsilci göre
memenin üzüntüsünü, bu şekilde laf ata
rak gidermeye çalıştıkları da açık seçik 
meydandadır arkadaşlar. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bizde Sayın Postacı var Aydın İlinden. 

< MEHMET ÖZALP (Devamla) — 
O, bizim zekâtımız. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — O, buraya halkın oyuyla geldi, ze
kâtınızla değil. 

MEHMET ÖZALP (Devamla) — 
Bir daha seçim olursa gelmez. 

BAŞKAN — Süreniz azalmıştır Sa
yın Özalp, lütfen... 

MEHMET ÖZALP (Devamla) — 
Kısa kesiyorum sayın başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırıkkale) — 

Sayın Postacı duymasın; yarın kaçacak yer 
arayacaksın. 

MEHMET ÖZALP (Devamla) — 
Sayın Postacı benim meslektaşımdır, ar
kadaşımdır ve yıllardır tanışırız; kimin 
kimden kaçtığını da kendileri gayet iyi bi
lir. Onun için... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım. 

Sayın Özalp, toparlayın lütfen. 
MEHMET ÖZALP (Devamla) — 

Sayın milletvekilleri, Anavata^ İktidarı 
olarak, meseleleri açık fikirle ortaya koya-
bilen bir iktidarız. Bütçe görüşmelerinin 
başlangıcında Sayın Başbakanımız 1989 
bütçesini sunuş konuşmasında, 66 bini 
aşan yatak kapasitesinde cüzî bir mikta
rının paralı oluşunu açık yüreklilikle or
taya koymuştur. 

Anavatan iktidarı olarak, bu mem
lekete hizmet için var olduğumuzu her za
man ifade etmişizdir. Bugün de hastane
lerimizde küçük çapta münferit olaylar 
oluyor diye, icraatımızdan ve programı
mızdan geriye adım atmamız söz konusu 
değildir. Parası olandan, hizmetin karşı
lığı mutlaka alınacaktır. Bugün hastane
lerimizden, 100 yataklı bir hastaneyi ele 
alırsak, 2-3 tane özel oda var diye kıyameti 
koparmak doğru değildir; çünkü bu or
tam, bizden önce de vardı. Ancak, Ana
vatan İktidarı, akılcı sosyal adalet ilkeleri 
doğrultusunda, parası olandan bu hizme
tin karşılığını alacaktır, almaya da devam 
edecektir. 

Gelişmiş ülkelerde bu hizmetler, si
gorta sistemiyle de olsa, paralı yapılmak
tadır. İnşallah önümüzdeki yıllarda genel 
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sağlık sigortasına geçilmesiyle bu sorun or
tadan kalkacaktır. 

Sayın milletvekilleri, temel sağlık hiz
metlerinin dünya ülkelerinin benimsedi
ği sağlık hedefine ulaşabilmesi için, sağ
lık hizmetlerinin temelini teşkil eden ko
ruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırma 
çabaları planlı bir şekilde sürdürülmekte
dir. Bağışıklama hizmetleri, bebek ölüm
lerini en aza indirebilmek için genişletil
miş, bağışıklama programı benimsenmiş
tir. Her doğan bebeğin, bir yaşından ön
ce boğmaca, difteri, tetanos, çocuk felci, 
kızamık aşılanyla aşılanması hedeflenmiş
tir. 1988 yılı ilk sekiz ayında doğan 1 006 
107 bebekten 704 800'ü aşılanmıştır. 1989 
yılında Bakanlığımızın hedefi yüzde 
100'lere varmaktır. Bu aşılama sayesinde, 
çocuk felci vakası hemen hemen sıfıra in
dirilmiştir. 1988'de 6 adet çocuk felci va
kası olmuştur. Kuduz vakaları, 1983'e göre 
beş kat daha azalmıştır. 1983'te 25 adet 
iken, 1988 ekim ayına kadar 5 adet kuduz 
vakası tespit edilmiştir. Yaz aylarında so
run olan bağırsak enfeksiyonlarına karşı 
çalışmalar yine sektörlerarası işbirliğiyle 
sürdürülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının çalışma alanları içe
risinde AİDS hastalığı ile. mücadele, çev
re sağlığı sorunları, gıda kontrol, beslen
me, laboratuvar faaliyetleri, koruyucu ruh 
sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve tıp 
mesleklerinin uygulanmasına ilişkin faa
liyetler ve fizikî yapı gelmektedir. Fizikî ya
pıya baktığımız zaman, maalesef sağlık 
müdürlükleri sağlıklı binalarda hizmet gö
rememektedirler. Temennimiz, sağlık mü
dürlüğü binalarının bir an önce yapılma
sıdır. 1983 yılında 64 ilde planlanan sağ
lık ocağı, 1988'de 67 ilde planlanmıştır. Bu 
rakamları benden önce konuşan arkada
şım verdiği için tekrar teyit etmek iste
miyorum. 

Personel hizmetleri : 
Bir hizmetin sunulmasında kuşkusuz 
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en önemli unsur insan gücüdür. Sağlık 
hizmetlerinin de ülke düzeyinde, vasıflı, 
güvenilir, kolay erişebilir, eşit ve dengeli 
bir biçimde verilebilmesi için her kademe
de ihtiyaç duyulan yetişmiş sağlık perso
nelinin niteliği, sayısı ve bu sayının den
geli dağılımı önem taşımaktadır. Bu gö
rüş doğrultusunda yapılan planlama ve ça
lışmaların sonucunda, bakanlığımızca her 
kademedeki sağlık personelinin yetersiz
liğinin giderilmesi ve yurt düzeyinde den
geli dağılımının sağlanması konusunda 
son beş yılda gerçekten önemli mesafeler 
alınmıştır. Bu gelişmeyi rakamlarla ifade 
etmek gerekirse; bakanlığımıza bağlı ku
ruluşlarda görev yapan hekim sayısı 
1983'te 8 500 iken, 1988'de 17 500'e, hem
şire sayısı 1983'tc 22 500 iken, 1988 de 
27 500'e, ebe sayısı 1983'te 12 500 iken, 
1988'de 24 000'e ulaşmıştır. 

1988 yılında yaklaşık 1 200 uzman 
hekim, 2 500 pratisyen hekim, 1 100 hem
şire, 3 500 ebe, 6 000 sağlık memurunun 
Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarına 
atamaları yapılmıştır. 

Sayısal artışın yanı sıra, yıllardan beri 
süre gelen dengesiz dağılımın giderilmesi 
için de Bakanlığımızca gerekli önem ve 
öncelik kalkınmada öncelikli yörelerimi
ze verilerek, bu yörelerimizdeki personel 
sayıları da hekimlerde yüzde 130, hemşi
relerde yüzde 28, ebelerde yüzde 157, sağ
lık memurlarında yüzde 110 oranında art
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, ilaç ve eczacılık 
dalından söz etmek istiyorum. Bugün bü
tün dünyada, bir ülkenin sosyal refah se
viyesinin en önemli göstergelerinin başın
da, sağlık hizmetlerinin oranları ve dağı
lımı kullanılmaktadır. Bu nedenle, sağlık 
sektörü için hedefler belirlenirken, dünya 
ülkeleri ile aramızdaki durum dikkatle de
ğerlendirilmelidir. Bu göstergeler incelen
diğinde ülkemizde sağlık alanındaki geliş
melerin henüz hedeflenen düzeye ulaşa
madığı, sorunlara daha köklü ve kalıcı çö-
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zümler getirilmesi gerektiği görülmekte
dir. Sorunları çok olan bütün bu konular 
yanında, insanın hayat süresinin uzatılma
sında birçok salgın hastalığın ortadan 
kalkmasına ve dün tedavi edilemeyen bir
çok hastalığın bugün tedavi edilir hale gel
mesinde ilacın rolünün çok büyük oldu
ğu ve büyük ölçüde sorunların çözüldü
ğünü memnuniyetle görüyoruz. 

Ülkemizin, kendisini Avrupa Toplu
luğunun aslî bir üyesi yapacak girişimde 
bulunduğu, ülkelerin birbirine gitgide ya
kınlaştığı, karşılıklı bilgi, teknoloji ve ti
carî alışverişin son derece hızlanıp, önem 
kazandığı günümüzde, ilaç gibi en önemli 
sağlık öğelerinden biri olan bu konu için 
de uluslararası ilişkiler büyük önem ka
zanmaktadır. Bu önemin «bilincinde olan 
Bakanlığımız son yıllarda konuya ilişkin 
çalışmalarıyla dikkati çekmektedir. Üyesi 
bulunduğumuz Dünya Sağlık Örgütünün 
ilaçla ilgili uzmanlarıyla ortaklaşa yapılan 
birçok verimli çalışma sonuçlanmış ve 
meyve vermeye başlamıştır. Bu örgütün 
ilaçla ilgili en üst düzeydeki uzmanları Ba
kanlığımızı son yıllarda sık sık ziyaret et
miş, düzenlediğimiz, seminer, konferans 
ve toplantılara katılmış, yerinde ve zama
nında yaptıkları yönlendirme ve tavsiye
lerle saptanması artık kaçınılmaz olan mil
lî ilaç politikamızın oluşturulması için yar
dımcı olmuşlardır. 

Ayrıca, konularında son derece de
ğerli olan bu uzmanlar, Türkiye'nin son 
yıllarda yaptığı çalışmaları, başardığı aşa
maları ve gerçekleştirmeyi hedefleyip 
planladığı sağlıklı bir ilaç politikası ile bir
çok dünya ülkelerine model teşkil edebi
leceğini ifade etmişlerdir. Bu konu ülke
miz adına son derece onur verici bir du
rumdur, 

Yıllardan beri Türkiye'de, maalesef, 
devlet icraatı bir tarafta, özel sektör kur 
ruluşları bir tarafta olmuş, tam manasıy

la bir diyalog kurulamadığı için işler ken
di halinde gitmiş, yeni arayışlara girileme-
miş, özel sektör kendi haline bırakılmış
tır. Halbuki, devlet millet için vardır. Dev
let özel sektöre hedefleri göstermelidir. 
Anavatan İktidarında bu gerçekleşmiş, 
devlet aldığı tedbirlerle özel sektörün ile-
riki yıllarda nasıl davranması gerektiğini 
ortaya koymuştur. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın 174 
ülkesinden sadece 60'ında ilaç endüstrisi 
vardır. Bu 60 ülkeden yalnız 36'sı ulusla
rarası standartlarda ilaç üretmektedir. 
Bunlardan birisi de Türkiye'dir. Türk ilaç 
endüstrisi, milletimizin ilaç ihtiyacını ge
niş ölçüde ve uluslararası standartlarda 
karşılamaktadır. Belki pek farkında deği
liz; ama bu sevindirici bir haldir. Zaman 
zaman birçok eleştiri oluyor. Genelde bu 
eleştirilerin fiyat konusunda yoğunlaştığını 
görüyoruz. Benden önce konuşan arkadaş
larımız da bu konudaki eleştirilerini yap
tılar. Bu sızlanmaların da, sosyal güven
lik şemsiyesi kapsamının artırılmasıyla çö
züleceğine hepimiz inanmaktayız. 

Anavatan iktidarı olarak bizim ele al
dığımız ve üzerinde önemle durduğumuz 
ilk konu kalite olmuştur. Tüketicinin ko
runması önemlidir. Zira tüketici ilaç ko
nusunda bilgisizdir. Geçmişte bu konula
ra fazla ehemmiyet verilmemiş, alınan ted
birler yetersiz kalmış, sonuçta tüketicinin 
bu mala olan güveni sarsılmıştır. Bu du
rumdan tüketici de Devlet de zarara uğ
ramıştır. 

Liberal ve gelişmiş ülkelerde görül
düğü gibi, hataların tashihi esastır. Bu iti
barla, alman önlemlere endüstri tarafın
dan kısa sürede uyulmuş, büyük mesafe
ler alınmıştır. Çünkü, sağlığın korunma
sı için gerekli önlemlerin alınması halkı
mızın hakkı, Devletin sorumluluğudur. 
İlaç günümüzde, temini, dağıtımı yönle
riyle sağlık hizmetlerinin görülmesinde en 
önemli konulardan biridir. 
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Kalite ise ilaçta vazgeçilemeyecek bir 
unsurdur. Kalitesiz ilaç diye bir şey kabul 
edilemeyeceğine göre, önce, kalitenin ne 
olduğunu saptamak, sonra da bu standart
ları uygulamak gerekir. 

Hükümetimiz, ilaçla kalitenin sağ
lanması için görevinin ilk yıllarında faali
yete geçmiş ve "ilaçta iyi üretim 
uygulamaları" denilen, Dünya Sağlık Ör
gütünce kabul edilmiş ve gelişmiş ülkeler
de uygulanan kuralları yürürlüğe koymuş
tur. Bu kurallar, ilacın üretimi safhasın
da kalitesinin garanti edilmesini amaçlar. 
Biz sadece kural koymakla yetinmedik. 
1984 Kasımından başlayarak, ilaç üretim 
yerlerinin sürekli olarak denetlenmesi, Ba
kanlık uzmanlarınca bir alanda danışman
lık hizmeti verilmesi programını başlattık. 
Bunun yanında ilaçta piyasa kontrolleri
ni sürdürdük. Hatalı ürünlerin piyasadan 
geri çekilmesinin sorumluluğunu üretici
sine vererek Devlete kontrol görevini bı
raktık. Bu amaçla, 1986'da Geri Çekme 
Yönetmeliği yayımlanmıştır. 

İlaç tüketicisinin ilacı daha sağlıklı 
kullanabilmesi için yaptıklarımız bunun
la kalmadı. İlaç ambalajları üzerindeki bil
gilerin, gerek sağlık personeli, gerekse kul
lanıcı açısından son bilimsel gerçekler doğ
rultusunda yeterli ve aydınlatıcı olmasını 
sağlamak için çalışmalar yapılmıştır ve ya
pılmaktadır. Ayrıca, piyasadaki ilaçlar am
balaj özellikleri yönünden sürekli denet
lenmekte, hataları hakkında çeşitli idarî 
önlemler alınmaktadır. 

Sağlıklı ilaç kullanımı konusundaki 
çağdaş yaklaşımlarımızın bir diğer kanıtı 
ise, ancak gelişmiş ülkelerde uygulanan 
ilacın yan etkilerinin izlenmesidir. Türki
ye'de kullanılan ilaçların yan etkilerinin iz
lenmesi ve gerekli önlemlerin alınabilme
si için 1985 yılında Türk İlaç Advers Et
kilerini İzleme ve Değerlendirme Merke
zi (TADMER) kurulmuştur. Bu merkez 

büyük bir başarı göstererek ve tüm tek
nik aşamalan geçerek iki yıl içinde Dün
ya Sağlık Örgütü Uluslarası İlaç İzleme 
Merkezine yirmiyedinci üye olarak kabul 
edilmiştir. Son yıllarda uluslararası ilişki
lerde gösterdiğimiz girişimcilik ve başarı
nın en önemlilerinden biri de, bu merkez 
dolayısıyla kurulan uluslararası ilişkiler
de ortaya konmuştur. 

Şimdi de biraz bütün bu çalışmalar 
sonunda ortaya çıkan sonuçlardan bah
sedeyim. 

BAŞKAN — Sayın Özalp, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayın efendim. 

MEHMET ÖZALP (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

1988 yılı içinde ilaç üretim yerlerin
de 145 denetim yapılmıştır. Bu denetim
ler sonunda 18 üretim merkezi tamamen, 
5 üretim merkezi de kısmen kapatılmıştır. 

İlaçta, iyi üretim uygulamasının cid
diyetle kontrolü nedeniyle, 1982 yılında 
yüzde 20 olan hata oranı, 1988 yılında 
yüzde 7,3'e düşürülmüştür. Piyasada ha
talı bulunan ilaçların oranı gelişmiş ülke
lerde, hepimizin bildiği gibi, yüzde 8'dir. 

Güvenli ilaç kullanımı konusunda 
eğitim çalışmaları sürdürülmüş ve 1988 yı
lı içinde çeşitli üniversite ve devlet hasta
nelerinde seminerler verildiği gibi, öğren
cilere uygulamalı dersler de verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde, 
uyuşturucu madde alışkanlığı ve kullanı
mı henüz büyük boyutlara ulaşmamış ol
masına rağmen, değişen dünyamızla bir
likte son zamanlarda gerek psikolojik, ge
rek sosyal ve ekonomik ve gerekse aile ya
pısında görülen değişiklikler nedeniyle 
uyuşturucu ve psikotrop madde suiistima
linin, diğer çağdaş akımların yanı sıra top
lumumuza yansıma ihtimali karşısında, 
ruhen ve bedenen daha sağlıklı bir toplum 
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için, özellikle genç nesilleri bu tehlikeden 
koruyabilmek için, konuya devamlı çö
zümler arayan tüm dünya ülkeleri gibi, ül
kemizde de bu tür ilaçların tedavi amacı 
dışında kullanımını önlemek üzere yeni ve 
daha sıkı kontrol tedbirleri alınmasına ih
tiyaç duyulmuştur. 

İşte Anavatan Partisi İktidarının, 
özellikle genç nesli korumak için yaptığı 
en önemli çalışmalardan biri de, uyuştu
rucu ve psikotrop madde ihtiva eden ilaç
ların kullanımına sınırlama getirmek ve 
bu tür ilaçların sadece ihtiyacı olan has
talara hekim kontrolünde kullanılmasını 
sağlamak olmuştur. 

Böylelikle, 1 Ağustos 1985 tarihinden 
itibaren, uyuşturcu madde ve müstahzar
ları için, kendinden kopyalı, seri nolu, üç 
nüshalı kırmızı ve yeşil reçete sistemi ge
tirilmiştir. 

Dünya Sağlık Teşkilatı, ülkemizde ye
şil reçete kapsamında bulunan bazı pre-
paratlartn kullanımının sınırlandırılması 
amacıyla dünya, ülkelerinden dört örnek 
ülke seçmiş olup, bu ülkeler arasında 
Türkiye de bulunmaktadır. 

Sonuç olarak : Yeni reçete sistemi uy
gulamasından sonra, uyuşturucu ve psi
kotrop madde ve müstahzarlarının tüke
timinde önemli ölçüde azalmalar izlenmiş
tir. Bu tür ilaçların kolayca temin edile
mediği ve gerçekten ihtiyacı olan hastala
rın sadece hekim kontrolü altında kullan
dığı açıkça görülmektedir. 

Söz konusu kırmızı ve yeşil reçeteler, 
Bakanlığımıza döndükten sdnra tek tek, 
genel müdürlüğümüzde bulunan bilgisa
yara işlenmekte ve hangi hekimin hangi 
miktarda bu ilaçları yazdığı, hangi hasta
nın ne miktarda bu ilacı kullandığı ve han
gi ilimizde bu ilaçlardan ne derecede kul
lanıldığı açık seçik görülmektedir. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; Sağlık Bakanlığımızda 5 vıl irin-
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de, saydığımız bu çalışmalar dışında, .ül
ke genelinde hızla yayılmakta olan "Hı
zır Servis"i hizmete sokan; ilaç konusun
da aldığı kararlarla ilaç sanayiini bu du
luma getiren; lise mezunu gençlerimize 
meslekî eğitim kazanmalarını sağlayan, 
bunları sağlık ordumuza katan iktidarımı
zın ilk Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Ay-
dın'a ve daha sonra görev yapan sayın ba
kanlarımıza huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. 

Sağlık ve Sosyal yardım bakanımız
dan, bu Bakanlığımızın ve sağlık mesele
lerimizin vazgeçilmez kolu olan eczacılık 
mesleği mensuplarına sağlık hizmetlerin
de daha etkin görev verilmesi, eczacıları
mızın yönetim kadrolarında görevlendiril
mesi, kadro ve derece farklılıklarının gi
derilmesi, eczacı bir milletvekili olarak, ec
zacılar adına talebimdir. 

Bu konuyu da Bakanlığımızın ve Hü
kümetimizin dikkate alacağına inanıyor, 
bu vesileyle 1989 malî yılı Sağlık bakanlı
ğı bütçemizin ülkemize ve Bakanlığımıza 
hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına, lehinde, 
Sayın Mustafa Hikmet Çelebi; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA HİKMET ÇELEBİ 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri, Sağlık Bakanlığının 1989 
malî yılı bütçesi üzerinde şahsım adına söz 
almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

Tarih boyunca Türk devletini yöne
tenler, insan sağlığına gerekli önemi ver
mişlerdir. Tarihimizde şan ve şerefle anı
lan Kanunî Sultan Süleyman, "Olmaya 
devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" ve
ciz cümlesiyle sağlığın önemini ne kadar 
güzel dile getirmiştir. 

Türk Milletinin içinden seçilerek ge
len. hükümet kuran siyasî partiler de, sağ-
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lık konusuna ciddi bir şekilde önem ver
mişlerdir. Ancak, sağlık hizmetleri Ana
vatan Partisi döneminde daha ayrı bir 
önem kazanmıştır. Sağlık hizmetlerinde 
günün şartlarına uygun olarak modernleş
tirilmiş, insanlarımıza daha fazla hizmet 
verilmesi için gerekli çalışmalar yapılarak 
yasaların çıkarılması sağlanmış ve çıkarıl
maya devam edilmektedir; çünkü Anava
tan Partisi, her hizmetin insan için yapıl
dığını benimsemiştir. 

Sayın milletvekilleri, senelerce, par
lamentodan işçisi, doktoru, ebesi, hemşi
resi, bu topraklar üzerinde yaşayan bütün 
insanlar, sağlık reformunun yapılmasını 
hep birlikte istedik durduk. Kanun teklif
leri verildi, nutuklar atıldı; bu konu da, 
55 milyon insanı ilgilendirdiği için günün 
konusu oldu. Anavatan Partisi, Temel Sağ
lık Hizmetleri Kanunu ve Koruyucu sağ
lık Hizmetleri Kanununu çıkararak, sağ
lık personelinin yurt çapında dengeli da
ğılımı sağlandı. 

1980 öncesi hastane, sağlık ocağı ve 
sağlık evlerinde ne ebe, ne hemşire, ne de 
doktor varken; sağlık merkezlerinde teda
viden söz etmek herhalde mümkün de
ğildir. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Kim 
demiş yok diye? 

MUSTAFA HİKMET ÇELEBİ 
(Devamla) — Seçim bölgem olan Gazian
tep İlinin Kilis İlçesinde 150 yataklı Dev
let Hastanesinde hekim olarak bir tane 
pratisyen hekim bulunmaktaydı. Bu örnek 
diyor efendim, siz de görmüşsünüzdür. 

Daha büyük merkezlere gidebilmek 
için yollara düşen birçok hastalar, o mer
kezlere yetişmeden can verir hale gelmiş
lerdi. Allah'a şükür, Anavatan Partisi dö
neminde vatandaşlarımız, doktorsuzluk-
tan kurtulmuş, hastanelerimiz ve sağlık 
ocaklarımız mütehassıs ve pratisyen he

kimlerle dolmuştur; ebe ve hemşire gibi 
sağlık görevlileriyle Türk insanına hizmet 
sunmaya devam etmekteler. 

1983 öncesi, hastanelerde doktor ve 
sağlık görevlisi bulunmadığı için, hasta
nın şikâyeti de mümkün değildi. Olmayan 
şeyin doğrusu yanlışı olur muydu? 

1983 yılında hastanelerimizde ve sağ
lık ocaklarımızda çalışan mütehassıs dok
tor sayısı 556 iken, 1968'de 1 122'yi bul
muş, pratisyen hekim sayısı ise 1 470'ten 
2 267'ye yükselmiş, buna paralel olarak 
ebe, hemşire ve diğer sağlık görevlilerinin 
sayıları artmıştın Bu artışın sonunda has
tanelerimizin poliklinik sayısında büyük 
artışlar meydana gelmiş, tedavi sayısında 
da büyük artışlar olmuştur. 

Bu olumlu sonuçların rakamlarını 
geçmişte mukayese ederek vermek istemi
yorum; ama, sağlıkta alman mesafeleri 
takdir etmek ve sağlık kuruluşlarında hiz
met veren insanları da tebrik etmek her
halde yerinde olur. 

Anavatan Partisi, sağlık hizmetlerinin 
vasıflı, güvenilir, formaliteden uzak, sağ
lık düzeyinin geliştirilmesi ve vatandaşla
rımızın bundan en iyi şekilde faydalanma
sı için 1987 yılında çıkarılan sağlık Hiz
metleri Kanunu ile birlikte bulaşıcı has
talıklarla mücadeleyi hızlandırmış; sıtma, 
verem, çocuk felci ve trahom gibi hasta
lıklar yok denecek derecede azalmıştır. 

Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığı, 
geçmişteki hükümetlere göre, ana ve ço
cuk sağlığına verdiği önem, aile planlama
sı ve aşı kampanyasmdaki başarısı ile ken
dini ispatlamıştır. Ayrıca, diş sağlığına da 
önem verilmiştir,' 

Türkiye'de yaşayan nüfusun, Emek
li Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu
na bağlı vatandaşların dışında, Bağ-Kur'u 
da kapsamına alarak, Sağlık Sigortası kap
samına aldığı vatandaşların sayısını yüz-
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de 60'lara yüzde 70'lere çıkartmıştır. He
defimiz, bu ülkede yaşayan tüm insanla
rın genel sağlık sigortası kapsamına alın
masıdır. 

Bütün bunlar, ülkemizde sağlık hiz
metlerinin dört dörtlük olarak verildiğini 
elbette ki göstermez; ama Anavatan par
tisi Hükümetinin sağlığa ne kadar önem 
verdiğini belirten, zaman zaman basında 
sağlık hizmetleriyle ilgili menfî yazılar çık
masına rağmen, artık müspet yazılar da 
basında yer almaya başlamıştır. 16 Aralık 
1988 tarihli Güneş Gazetesinde, Ankara 
Hastanesi için, çabukluğu, temizliği, kon
foru ile başkentin gözde sağlık kuruluşla
rından biri olduğu belirtilmektedir. Sizle
re, yazıdan çok küçük bir paragraf oku
mak istiyorum : "Günlük yatakta 550, po
liklinik tedavilerinde ayakta 2 500 hasta
nın tedavi gördüğü Ankara Hastanesi" di
yor. Bu tür araştırmalar eğer bütün has
tanelerimizde yapılsa, bu tür müspet ya
zıların devamının çoğalacağı kanaatinde
yim. Bu da Anavatan partisinin bir başa
rısıdır. 

Sayın milletvekilleri, eğitim hastane
lerimizde görev yapan ve ülkemize müte
hassıs doktor yetiştiren bölüm şefleri ve 
burada ihtisas gören, görev yapan asistan
larımızın, üniversite hastanelerine uygun 
bir şekilde sosyal haklardan yararlanması 
istenmektedir. Tüm sağlık hizmetlerinin 
durumunun iyileştirilmesi Anavatan par
tisinin hedefidir. 

Bu vesileyle sağlık hizmetlerinde gö
rev yapan doktor, hemşire, ebe ve tüm hiz
metlileri yaptıkları ulvî görevden ve basa
nlarından dolayı tebrik eder, 1989 yılı büt
çenin memleketimize, milletimize hayırlı 
olmasını dilerim. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çelebi. 

Aleyhinde, Sayın Baki Durmaz; bu
yurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; konuşmama baş
larken, biraz evvel Grubumuz adına yap
tığım konuşmada, dil sürçmesi neticesin
de, yanlış söylediğim bir rakamı tavzih et
mek istiyorum. O da şudur : 100 bin can
lı doğuma karşılık 208 anne hayatını kay
betmektedir. Bu, gelişmiş ülkelerde 100 
binde 10'dur. Halbuki, biraz evvelki ko
nuşmamda bunu binde 208 olarak ifade 
etmiştim; düzeltiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bu konuş
mamda, grubum adına yaptığım konuş
mamda bir cümle ile değindiğim aile plan
laması konusuna dokunmak istiyorum ve 
aile planlamasının ülkemizde ne düzeyde 
olduğunu belirtmek için, bir araştırma so
nucundan rakamlar vermek istiyorum. 

Her yıl ülkemizde, aile planlaması 
yöntemini kullanmasını bilmediği için ge
be kalmış 200-300 bin annenin düşük yap
tığını söylemiştim. Bu düşüklerin, bir 
araştırmaya göre, yüzde 7*si sağlık nede
niyle, yüzde 93'ü de ekonomik nedenler
le olmaktadır; yani, anne bakamayacağı, 
büyütemeyeceği, perişan olacak çocuğu
nu doğurmak istememektedir. Yine bir 
araştırmaya göre, 450 bin düşüğün 360 bi
ni kendi kendine yapılırken, ancak 90 bi
ni hekim müdahalesiyle yapılabiliyor. Bu 
düşükler sonunda da maalesef her yıl 
3 500 - 4 000 anne, daha genç yaşta haya
tını kaybediyor. Düşüğe bağlı anne ölüm
leri, doğuma bağlı anne ölümlerinin beş 
katı fazladır; yani, 10 bin düşükte 40 an
ne ölürken, 10 bin doğumda 8 anne öl
mektedir. 

Ailelerin yüzde 50'si, bugünkü aile 
planlaması yöntemlerini maalesef bilme
mektedirler. Aile planlaması yöntemleri
ni kullanan annelerden de ancak yüzde 
28'i etkili bir yöntem kullanabiliyor, yüz-



T.B.M.M. B ; 47 19 . 12 . 1988 O : 2 

de 72'i ise etkisiz, yani kendi yöntemleri
ni kullanıyorlar. Yapılan araştırmanın ne
ticesinde de şu çıkıyor : Türkiye'de kırsal 
ve kentsel kesimde farklı olmakla beraber, 
Türk aileleri iki veya üç çocuktan fazlası
nı yapmak istemiyor; ama gelin görün ki, 
Türkiye'de ortalama çocuk sayısı bugün 
ailelerde 5 ila 6 arasında değişiyor. Şu hal
de, burada bir gerçek var: Türk annesi, 
anne olma zevkini tadıp, yeterli çocuğa sa
hip olduktan sonra, gerek ekonomik ne
denlerle, gerek sağlık nedenleriyle, gerekse 
diğer sosyal nedenlerle daha fazla çocuk 
yapıp perişan olmak istemiyor. Bunun tek 
çaresi, aile planlamasının bilimsel yöntem
lerini yaygınlaştırarak,' Türk anasının hiz
metine sunmaktır; bundan daha başka bir 
çare yoktur. Ancak, bugün aile planlaması 
yöntemlerini yurt çapında etkili bir şekil
de yaygınlaştırdığımızı söylemek de maa
lesef mümkün değildir. Çünkü, diğer ko
nularda olduğu gibi, hükümetin bu konu
da da söylemiş olduğu sözler başka, uy
gulaması başkadır. Bir misal vereyim. Bu 
misali yermek istemezdim; ama bu konuy
la ilgili olduğu için veriyorum : Biliyorsu
nuz, Bulgaristan'daki yurttaşlarımıza Bul
gar Hükümetinin yapmış olduğu mezalim 
neticesinde Sayın Başbakanımız bir deme
cinde, "70 milyon olalım da bir görün" 
demişti; yani bir yerde nüfusun artırılması 
yönünde kamuoyuna bir mesaj verilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, nüfusun 
artması, çoğalmamız ve güçlü bir Türki
ye olmamız hepimizin gönlünde yatan bir 
olaydır. Hepimiz bunu isteriz. Ancak, 
dünyaya gelen her çocuk bakım ister, dün
yaya gelen her çocuk insanca yaşamak, 
beslenmek, büyümek ister. Eğer bu im
kânları o çocuğa sağlayamıyorsanız, her 
doğan çocuk problemini de beraberinde 
getiriyor ve bunun altından kalkamıyor-
sanız; çok doğum çok ölüm yerine Türki
ye'de, az doğum, fakat doğanların hepsi
nin yaşatılması zihniyeti hâkim olmadığı 

sürece bunun içinden çıkmak mümkün 
değildir. Onun için, diyoruz ki, eğer bu
gün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu 
sosyoekonomik durumlar Türlç anasını pe
rişan etmişse ve doğan çocukların büyük 
çoğunluğu genç yaşta hayatını kaybediyor
sa, bunun yolu etkili bir aile planlaması 
hizmetinden geçer ve hükümete, aüe plan
laması konusunda daha etkin tedbirler 
alarak, bunu Türkiye çapında yaygınlaş
tırılmasını şahsen tavsiye ediyorum. 

Güneydoğu Anadoluda, kalkınmada 
öncelikli 17 ilimizde bir müddetten beri bu 
konuda bazı projeler uygulanıyor. Sayın 
Bakanımızın Bütçe Komisyonundaki ko
nuşmasından, bu 17 ile 11 ilin.daha ekle
neceğini öğrendik. Ancak, ben burada şu
nu öğrenmek istiyorum : Bu 17 ilde uy
gulanan projeler sonucunda bir değerlen
dirme yapılmış mıdır? Eğer yapılmışsa, 
buradaki doğum oranı veyahut da gebe
lik oranı yüzde kaç iken, kaça inmiştir? 
Anne ve çocuk sağlığındaki iyileşmeler 
başlangıçta neydi, bugün ne olmuştur? 
Eğer bu değerlendirmeler yapılmadan, 11 
ilde daha yaygınlaştırılması düşünülüyor
sa, bugüne kadar yapılan çalışmaların bu 
11 ilde de olumlu sonuçlara varacağına 
şahsen inanmıyorum. 

Sözlerimi şöyle tamamlamak istiyo
rum : Türk Milletinin, çocuğuyla, anasıy
la, genciyle, yaşlısıyla tümünün sağlık hiz
metlerinin her türlüsünden faydalanmak 
hakkıdır. Ancak, yaş gruplarına göre bu 
hizmetleri iyi organize ederek vermek la
zımdır. Bu hizmetlerin, özellikle ana ve ço
cuk sağlığının iyileştirilmesinde en önemli 
unsur da aile planlamasıdtr ve aile plan
lamasına gerekli önem verilmelidir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Teşek
kür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Durmaz. 

— 245 — 
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Hükümet adına Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Sayın Nihat Kitapçı; buyu
run efendim.(ANAP sıralarından alkışlar) 

SAĞLIK V E SOSYAL YARDIM 
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Erzurum) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ko
nuşmama başlamadan önce hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, benden ev
vel konuşan arkadaşlar, Bakanlığımızın 
ça l ışmalar ıy la ilgili - r akamla ra da 
dayanan- geniş malumat arz ettiler. Ben, 
zamanınızı almamak için, konuşmamda 
mümkün mertebe onlara değinmemeye 
çalışacağım. 

Bugün Yüce Heyetinizin onayına su
nulan 1989 malî yılı bütçemiz, 898 mil
yar 995 milyon Türk Lirası tutarındadır. 
Bu miktarın, yüzde 63,9'unu teşkil eden 
575 milyar Türk Liralık kısmı personel gi
derlerine; yüzde 18,9'unu teşkil eden 169 
milyar 776 milyon Türk Liralık kısmı di
ğer cari giderlere; yüzde 13'ünü teşkil 
eden 116 milyar 804 milyon Türk Liralık 
kısmı yatırım harcamalar ına; yüzde 
4,2'sini teşkil eden 37 milyar 415 milyon 
Türk Liralık kısmı da transfer harcama
larına ayrılmış bulunmaktadır. 

Bunun dışında, hepimizin bildiği gi
bi, Sağlık Bakanlığı ile Millî Eğitim Ba
kanlığı için ihdas edilen fondan bir mik
tar para aktarılmıştır. Bildiğiniz gibi bu 
fonun yüzde 40'ı Sağlık Bakanlığına, yüz
de 60'ı da Millî Eğitim Bakanlığına ayrıl
maktadır. Bu yüzde 40'lık pay iki bölüm
de mütalaa edilmektedir; birisi, Geliştir
me ve Destekleme Fonu, diğeri de Sağlık 
Fonudur. Bakanlrğımıza Geliştirme ve 
Destekleme Fonundan 83 milyar Türk Li
rası, Sağlık Fonundan ise 115 milyar 521 
milyon Türk Lirası olmak üzere, toplam 
198 milyar 521 milyon Türk Lirası tahsis 
edilmiştir. Buna göre bütçemiz, genel büt
çenin ve fonlardan tahsis edilen ödenek-

o 

lerle birlikte, toplam 1 trilyon 97 milyar 
560 milyon Türk Lirası tutmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimizin 
bildiği gibi, Anayasamızın 56 ncı madde
si, "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevre
de yaşama hakkına sahiptir" demektedir 
ve sağlık hizmetlerinin de Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı eliyle yürütülmesi
ni öngörmektedir. Bu, Hükümet progra
mı ve Beş Yıllık Kalkınma planları çerçe
vesi içerisinde hazırlanan plan ve prog
ramlarla yürütülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sağlık Ba
kanlığının hizmetlerini dört bölümde in
celeyebiliriz. Bunlar; önde geleni, koruyu
cu hekimlik hizmetleri olmak üzere, tedavi 
edici hizmetler, rehabilite edici hizmetler 
ve sosyal hizmetlerdir. Koruyucu sağlık 
hizmetler, dünyamızda da, bilhassa asrı
mızın son ikinci yarısında büyük önem arz 
etmiş ve Türkiyemizde de buna büyük 
önem verilmektedir. Hükümetimiz de bu
nun bilinci içerisinde, koruyucu hizmet
lere büyük ağırlık vermektedir. 

Her ne kadar halkımız, "Sağlık 
Bakanlığı" denildiği zaman.hastaneleri 
hatırlamakta ise de, ancak, ağırlıklı hiz
metler koruyucu hizmetlerdir. 15 063 üni
temizden büyük bir kısmı, bu hizmetleri 
vermektedir. 522 hastahanemize karşılık, 
3 142 sağlık ocağı, 10 493 sağlık evi, 249 
verem savaş dispanseri, 208 ana ve çocuk 
sağlığı ve aile planlaması merkezi; 59 il ve 
12 ilçede halk sağlığı laboratuvarları; 7 ha
valimanında, 12 hudut kapısında ve 43 sa
hilde de sağlık denetleme merkezleri sa
dece bu hizmetlerle görevlidirler. Bundan 
da anlaşılıyor ki, Sağlık Bakanlığında ko
ruyucu hizmetlere büyük önem verilmek
tedir. 

Yalnız, yine Anayasamızın 56 ncı 
maddesinde, "Çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 
önlemek Devletin ve vatandaşlar ın 

16 — 



T.B.M.M. B : 47 19 . 12 , 1988 O : 2 

ödevidir" denmektedir. Şunu ifade elmek 
istiyorum; bu, büyük ve kapsamlı bir hiz
mettir; t ekb i r kuruluşun bunun üstesin
den gelmesi mümkün değildir. Bu bakım
dan Anayasamız da bu hizmeti-diğer ku
ruluşların yanında- halka da görev olarak 
vermiştir. 

Diğer kuruluşların vermiş oldukları 
hizmetler, özellikle, mahallî idarelerin ver
miş olduğu hizmetlerdir; bunlar, altyapı 
hizmetleridir. Hepimiz biliyoruz ki, son 
beş yılda, Anavatan İktidarı döneminde, 
belediyelerimiz altyapıya büyük önem ver
miş, bütün belediyeler kanalizasyon çalış
malarına başlamış, bir kısmı bunu bitir
miş, bir kısmının da inşaatı devam etmek
tedir. 

Hepimizin bildiği gibi, birçok bula
şıcı hastalıklar gıda ve içeceklerden geç
mektedir. Yüzde 98 köyümüze sıhhî içme-
suyu gölürülebilmiş; dolayısıyla bunun 
neticesinde, son yıllarda bağırsak enfek
siyonları dahil olmak üzere, bazı hastalık
larda da düşme görülmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer hiz
metlere, bölüm bölüm, kısaca değinmek 
istiyorum : Temel sağlık hizmetlerimizde, 
bağtşıklama hizmetleri önde gelmektedir. 
Bunda, hepimizin bildiği gibi, bilhassa kü
çük çocuklarda, 0-1 yaş arasındaki çocuk
larda ölüm oranı -burada bazı arkadaşla
rımız açıkladılar- fazladır. Ama, bazı ra
kamlar doğru değildir; bizde olan rakam
lar daha düşük seviyededir; onu, bilaha-
ra açıklayacağım. Bunun için, küçük ço-
cuklardaki ölümü azaltmak bakımından, 
bu bağışıklama hizmetleri önem taşımak
tadır. 1985 yılında başlatılan aşılama kam
panyasında, üçlü doz kullanım oranı 0-11 
aylık çocuklarda yüzde 67'yi bulmuştur. 
1987'de bu yüzde 71'e ulaşmış, 1988'de de 
yüzde 80 oranlarına yakındır. 

Aşı ile korunulabilir hastalıklara bak
tığımızda; 1978 yılında 12 517 çocuğumuz 

kızamığa yakalanmış iken, 1987 yılında bu 
sayı 2 194 olmuştur. Yine, 1978 yılında 261 
çocuğumuz çocuk felci geçirmişken, bu sa
yı 1987'de 8 adet olarak tespit edilmiştir. 

AİDS konusunda da kısaca malumat 
arz etmek istiyorum : 

Asrımızın vebası olarak bilinen bu 
hastalık, bütün dünyada sağlık bakanlık
larının önemli konuları arasındadır. Bizim 
bakanlığımız da buna gereken önemi ver
mektedir ve Hıfzıssıhha Araştırma Mer
kezinde "Araş t ı rma ve Doğru lama 
Merkezi" kurulmuştur ve sırf AİDS'e yö
nelik hizmet vermektedir. 

Yine, hepimizin bildiği gibi, AİDS, 
kan ve kan ürünlerinden bulaştığı için, 
kan ürünlerine gerekli önem verilerek, alı
nan kanlarda ilk önce AİDS tespiti yapıl
makta; ithal edilen kanlarda da buna bü
yük önem verilmektedir. 

Gıda kontrol ve beslenme laboratli
varları faaliyetleri : Yine, muhterem ar
kadaşlar, hepimizin kabul edeceği gibi, gı
da,içecek ve yiyecekler, hastaların hasta
lıkların bulaşmasında büyük rol oynamak
tadır. Bu bakımdan -biraz evvel sözümün 
başında da arz ettiğim gibi- 59 il, 19 ilçe
de halk sağlığı laboraluvarlarımız ve bir 
de Hıfzıssıhha Başkanlığımız bu konuya 
büyük ağırlık vermektedir. İllerde ve ilçe
lerde bulunan halk sağlığı laboraluvarla-
rı, gıda imal eden müesseseleri, içme su
yu kanallarını sık sık kontrol etmek sure
tiyle, bunların sağlığa zararlı olabilir du
rumda olanlarını men etmekte veya bun
ların sağlıklı imalat yapmalarını sağla
makladır. 

Verem savaş hizmetlerine bakarsak 
muhterem arkadaşlarım; -bunu buradan 
bir arkadaşım söyledi- Türkiye'de müca
dele edilen ve eskiden başarı sağlanan ve 
dünyanın takdirini kazanan bir mücade
le türüdür. Son yıllarda arttığı söyleniyor 
ise de, bizim tespitlerimize göre böyle bir 



T.B.M.M. B : 47 19 . 12 . 1988 O : 2 

durum yoktur ve -biraz evvel de 
bahsetmiştim- 249 verem savaş dispanser
lerinin gücü, bu hastalıkla mücadele ede
bilmesi için, gerek personel, gerekse araç 
ve gereç bakımından artırılmaktadır. 

Sıtma savaş hizmetlerine de kısaca 
değinmek istiyorum : Sıtma da büyük öl
çüde azaltılan hastalıklardandı; 1976'da 
sıtma hastalığına yakalananların sayısın
da biraz yükselme başladı ve Türkiye'de
ki sayısı 115 bine kadar ulaşılmıştı; ancak, 
geçen yıl, bu, 20 bin seviyesine düşürül
müştür; önümüzdeki yıl da bunun 10 bin 
civarına çekilmesi için çalışmalarımız var
dır. 

Sıtmada bir hususu daha belirtmek 
istiyorum : GAP Projesi dolayısıyla, Gü
neydoğu Anadolumuzda sulama başlaya
cağından, sivrisineğin üreyeceği ve gelişe
ceği düşüncesiyle, bu bölgedeki sağlık 
ocaklarımız, gerek eleman bakımından, 
gerekse araç ve gereç bakımından takvi
ye edilmektedir. 

Kanser savaş hizmetleri : 

1988 yılında, ülkemizde, kanserin ko
numu ve bölgelerdeki dağılımını ortaya 
koyabilmek için, 1983 yılından beri Kan
ser Kayıt Merkezine, bütün sağlık kuru
luşlarından gelen 67 929 kanser ihbarının, 
beş yıllık değerlendirmesi yapılmıştır. Er
ken teşhisin önemi göz önüne alınarak, 
bütün okullarımıza, halkın kalabalık oldu
ğu yerlerde broşürlerle, el kitaplarıyla ve 
afişlerle, bu hastalığın belirtileri ve erken 
teşhisi hususunda bilgiler sunulmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hu
susuna da arkadaşlarım çok değindiler. Bu 
husustan da, kısaca bahsetmek istiyorum : 
Çocuk ölümleri, gelişmişliğin bir ölçüsü 
olarak kullanılmaktadır. Gayet tabi? ki, bu 
konuda arkadaşlarımıza iştirak etmemek 
mümkün değildir; ama, şunu da kabul et

mek lazım gelir ki, Türkiyemiz geliştikçe 
bu rakamlar aşağı çekilmektedir. Bir ar
kadaşımız, çocuk ölümlerinin binde 95 ol
duğunu söyledi, bu oran binde 75'tir; 
yani, çocuk ölümleri oranı binde 7 5'e çe
kilmiştir. İleriki yıllarda bunun da altına 
düşürülmesi planlanmıştır; hatta, iki üç 
sene içerisinde, binde 50'ye çekilmesi, 
Dünya Sağlık Örgütünün bize tavsiyesidir. 

Çocuk ölümleriyle mücadele, aşının 
dışında, ishalli hastalıkların kontrolü, akut 
solunum yolları enfeksiyonlarının kontro
lü, çocukların sağlıklı beslenmesi husus
ları önde gelmektedir. Bu yıl, bu program
ların yürütülmesinde gerekli olan ve ağız
dan alman şeker-tuz paketinden 2 milyon 
580 bin adet dağıtılmış; ayrıca, 930 bin 
antibiyotik ve 106 ton Sekmama'nın, bü
tün yurda dağıtımı yapılmıştır. 

Yüzbinde 208 olan ana ölüm hızının, 
ana sağlığı bakımından büyük önemi var
dır. Bunda, çok doğurganlığın da etkisi 
vardır. Bu hususa da arkadaşlarımız de
ğindiler, bunun önlenmesi için, aile plan
laması çalışmaları, büyük ölçüde sürdü
rülmektedir. 

208 ana çocuk sağlığı ve aile planla
ması merkezimiz vardır; bu merkezleri-
mizdeki çalışmalarımızla, halk korunma 
hususunda bilinçlendirilmektedir. Şunu da 
kabul etmek lazım gelir ki, toplumların ya
pısının, bu hususta büyük önemi vardır; 
toplum, bunu kolay kolay kabul etmiyor
sa, zorla kabul ettirmek mümkün değil
dir. 

Koruyucu hekimlikte büyük önemi 
olan, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitü
sünden de kısaca bahsetmek istiyorum : 
Daha öncede belirttiğim gibi,* arkadaşla
rımızın değindikleri bazı konulara değin
meden geçiyorum. Bu merkezimiz, ülke
mizde aşı ve serum üreten tek bilimsel ku
ruluştur. Bu kuruluşun, çok eski bir tari
hi de vardır; bu tarih içerisinde gelişme-
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sini sürdürmüş ve günümüzde kendisini 
yenileyebilmiş olan müesseselerden birisi
dir. Hıfzıssıhha Enstitümüz, eski binalar
da hizmet vermesine rağmen, Batı'daki 
benzeri kuruluşların seviyesinden geri kal
mamıştır, sürekli olarak kendisini yenile
miştir. Özellikle, 1986 yılından itibaren, 
birçok yeni laboratuvar açılmıştır. Bu 
cümleden olarak, aşı ve serum üretim bi
naları yeniden ele alınarak, onarımı yapıl
mıştır. Bu binalarda, günümüz teknoloji
sine göre aşı ve serum üretilmesine geçil
mesi amaçlanmıştır. 1990 yılından itiba
ren, bakteri aşı üretimine geçilecektir, 
Böylece, bakteri aşıları için, ülkemiz, mil
yonlarca lirayı dışarıya vermekten kurta
rılacaktır. (ANAP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

Biraz evvel de arz ettim, Refik Say
dam Hıfzıssıhha Enstitüsünde AİDS ile il
gili bir merkez de kurulmuştur. Ayrıca, 
teşhise yönelik hormon analiz laboratuvar-
ları ile hayvansal gıdalarda veteriner pre-
paratları ve hormon kalıntısı analiz labo-
ratuvarları da açılmıştır. Zehir danışma 
merkezi, reorganize edilerek, 24 saat hiz
met verecek duruma getirilmiştir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

İlaç kontrol laboratuvarları, kurulu
şundan günümüze kadar, Dünya Sağlık 
Örgütü ile işbirliği içindedir. Bu labora-
tuvarlar, dünya standartlarına uygun ola
rak, görevlerini başarıyla yürütmektedir. 
Son on yılda, dünyada ilaç kalite kontro
lüyle ilgili olarak, bilimsel ve teknolojik, 
büyük gelişmeler olmuştur. Bu gelişmele
re, Hıfzıssıhha da uyum sağlamıştır. 1987 
yılında, Sağlık Vakfı kanalıyla sağlanan 
modern cihazlara, ilaçların kalite kontro
lü de, bu laboratuvarlarımızda, gayet sağ
lıklı olarak yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Hudut ve 
Sahiller Sağlık Sağlık Genel Müdürlüğü
nün koruyucu hekimlikle ilgili görevleri

ne geçmek istiyorum : Bu Genel Müdür
lüğümüz katma bütçelidir. Bu Genel Mü
dürlüğümüzün görevi, yurt dışındaki bu
laşıcı hastalıkların ülkemize sirayet etme
mesi ve ülkemizde eğer bulunuyorsa bu
laşıcı hastalıkların ülke dışına çıkmama
sını sağlamaktır. Bu Genel Müdürlüğü
müz, bu faaliyetlerini, 7 hava limanında, 
12 hudut kapısında ve 43 de sahil kapısın
da sürdürmektedir. Alımı gerçekleştirilen 
10 adet ambulans hudut kapılarımıza ve 
turistik bölgelere dağıtılarak, verilen sağ
lık hizmetlerine sürat kazandırılmıştır. 
Çağdaş teknolojiye uygun cihazlarla do
natılmış, modern hasta nakil aracı olarak 
kullanılan 8 adet özel ambulansın alımı 
gerçekleştirilmiş ve uluslararası hava li
manlarındaki sağlık denetleme merkezle
rine verilmiştir. 

İstanbul ve Çanakkale boğazı ile 
Marmara Denizinde meydana gelebilecek 
kazalarda, kazazedeler ile gemilerdeki has
ta ve yaralıların, hareket halinde gemiler
den alınarak, hastahanelere naklini sağ
lamak üzere (nakil sırasında hertûrlü ilk 
yardım müdahalesine de imkân sağlaya
cak nitelikte) 2 adet deniz ambulansı yap
tırılmış ve İstanbul Belediye Başkanlığı ile 
koordineli olarak çalışmaya başlamıştır. 

Kara hudut kapılarımızda artan araç 
ve yolcu trafiği ile, turizm mevsiminde 
bölgelerde ve sahil kesiminde meydana 
gelen nüfus artışına karşılık, mevcut sabit 
sağlık tesisleri ihtiyaca cevap vermemek
tedir. Bu nedenle, sağlık hizmetlerinin ge
zici ekipler halinde hizmet vermesi düşün
cesiyle, 1988 yılında ilk defa 4 adet gezici 
laboratuvar ve hasta muayene karavanı ile, 
sağlık personeli barınma karavanının yurt 
dışı satın alma işleri tamamlanmış ve 1989 
yılında faaliyete geçecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz hızlı 
geçiyoruz; çünkü, suallere de cevap ver
mem gerekiyor. 
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Tedavi edici hizmetlere geçiyorum; 
"522 hastanemiz var" demiştim. Bu has
tanelerimizde, tedavi edici hizmetler yü
rütülmektedir. Bu hastanelerimizde, 66 
bin yatak vardır. Türkiye genelinde 811 
hastane ve 128 bin yatak vardır. Bu da gös
teriyor ki, hastanelerin ve yatağın yarıdan 
fazlası Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına aittir. 

Geçen yıl 23 milyon vatandaşımız 
poliklinik muayenesinden geçmiş 1 milyon 
750 bin vatandaşımız yatırılarak tedavi 
edilmiş ve 470 bin vatandaşımız da ame
liyat edilmiştir. 

1983 yılından günümüze kadar; has
tane sayımız 412'den 522'ye» yatak sayı
mız da 59 780'den 66 100'e çıkmıştır. 

1983 yılında 268 ilçemizde yataklı ku
rum varken. Bu sayı, yüzde 39 artışla, 
372'ye ulaşmıştır. 

1983 yılında 2 525 sağlık ocağı ile hiz
met verilmekte iken, bu sayı 1988 yılında 
3 142'ye çıkarılarak, yüzde 24,4 artırılmış
tır. 

1983 yılında 7 055 olan sağlık evi sa
yısı, 1988 yılında 10 493'e ulaşmış ve yüz
de 48,7 artmıştır. 

Bu 5 yıllık dönemde hastanelerimiz
de yatan hasta sayısında yüzde 35,5, ya
pılan ameliyat sayısında da yüzde 22 ar
tış olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, acil du
rumlarda ve uygunsuz şartlarda hasta na
killerine ilişkin basında sık sık rastladığı
mız tabloları asgariye indirebilmek ama
cıyla, kış şartları ağır geçen ve kalkınma
da öncelikli illerimizden Ağrı, Erzurum, 
Hakkâri, Kars, Sivas ve Van illerinde kul
lanılmak üzere, aralık ayında 14 adet "kı
zak çeken kar motorsikleti" satın alınarak 
dağıtımları yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususa 
cevap olmak üzere.büyük hastanelerimiz
deki, bilhassa polikliniklerde görülen ka

labalık konusuna değinmek istiyorum : Bi
raz evsel verdiğim rakam da gösteriyor ki, 
bir sene evvel 15 milyon olan hasta polik
linik muayeneleri, 1987'de 23 milyona çık
mıştır, burada büyük bir artış vardır. Bu 
birikimin kaynaklarından birisi budur. 

Burada bir arkadaşımız, "Hastane 
sevk zinciri kurulamadığı için bu oluyor" 
demiştir. Bunda gerçek payı vardır; ama, 
Bakanlığımız bunun tedbirini de almıştır. 
Hastaların öncelikle sağlık ocaklarından 
geçmesi hususunda, il sağlık müdürlükle
rine gerekli talimatı vermiştir. Başka da 
önlemlerimiz vardır, sırası geldiğinde, 
bunlar da alındıkça, Yüce Heyetinize ma
lumat arz edeceğim. 

Arkadaşlarımız, ilçelerdeki gelişme
lerden' bahsettiler, zamanınızı almamak 
için onlara değinmeyeceğim. 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumunun hizmetlerine de değinmek is
tiyorum : Hepinizin bildiği ve kabul ede
ceği gibi, Türk Milletinde; arkadaşlık, 
komşuluk, hemşerilik ve vatandaşlık hak 
ve hukuku büyük önem arz etmektedir. İyi 
ve kötü günlerinde tanıdıklarımızın, arka
daşlarımızın ve komşularımızın daima ya
nında olmuşuzdur; herkes karınca kade
rince, gücünün yettiği kadar maddî ve ma
nevî destek olmaya çalışmıştır. (ANAP ve 
SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

Bu yapıya sahip olan, sosyal dayanış
ma yönünden tarih boyunca büyük örnek
ler veren değerli milletimiz, asırlarca hiç 
kimseye, komşusunu ve yakınını muhtaç 
etmeden günümüze kadar getirmiştir; 
ama, günümüzün şartlan çok değişmiştir. 
Endüstrinin ilerlemesiyle kırsal kesimden 
şehirlere akın başlamış ve bunun sonucu, 
kalabalık aileler yavaş yavaş küçük ailele
re dönüşmeye başlamıştır. Kadın ve erke
ğin çalışması sonucu bakımı problem olan 
çocuklar ve yaşlılar, artık komşularının ba
kamayacağı bir düzeye gelmiştir. Bunun 
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için, -devletimiz eskiden beri buna yöne
lik tedbirler almıştı- çocuk yuvaları, çocuk 
yetiştirme yurtları ve huzurevleri açılmış
tır. Hükümetimiz de bu konuya büyük 
önem vermektedir. Konuya ilişkin rakam 
vermek gerekirse; 146 kumluşta 18 921 ko
rumaya muhtaç çocuğa; 23 huzurevinde 
3 150 yaşlıya; 26 kreş ve gündüz bakıme
vinde 3 533 çocuğa; 3 rehabilitasyon mer
kezinde de 200 sakata hizmet veril
mektedir. 

1988 yılında, 98 çocuğun koruyucu 
aile yanında bakımı, 73 çocuğun ise evlat 
edinilmesi sağlanmıştır. Kuruluşlarda ba
kım ve barındırılmakta olan çocukların 
yüzde 77'si öğrenimlerine devam etmek
te, yüzde 12'si ise kuruluşlar bünyesinde, 
22 adet döner sermaye atölyesinde veya pi
yasada -3308 sayılı Kanun kapsamında-
çalışmaktadırlar. 

18 yaşını doldurup kuruluşlardan ay
rılan 300 korunmaya muhtaç çocuğun, 
3413 sayılı Kanun uyarınca kamu kurum 
ve kuruluşlarında istihdamı sağlanmıştır. 

Kuruluşlarda bakım ve barındırıl
makta olup, herhangi bir yakını bulunan 
360 çocuğun ailesine aynî ve nakdî yardım 
yapılarak, bu çocuklar, yakınlarının yanı
na verilmiştir. 

İnşaatı tamamlanan 150 kişi kapasi
teli bir çocuk yuvası, 360 kişi kapasiteli 3 
yetiştirme yurdu, 50 kişi kapasiteli bir hu
zurevi, 1 kreş ve gündüz baktmevinin tef
rişi ve personel atamaları tamamlanmış
tır. 1 288 kişi kapasiteli Ankara Saray Sos
yal Hizmetler Eğitim, Araştırma ve Re
habilitasyon Merkezinin gerekli personel 
atamaları yapılmış, tefriş çalışmaları da 
devam etmektedir. 

1989 yılında toplam 640 kapasiteli 4 
çocuk yuvası, 790 kapasiteli 6 yetiştirme 
yurdu, 730 kapasiteli 7 huzurevi hizmete 
açılacaktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, ilaç mev
zuuna da kısaca değinmek ıstiyomm; çün
kü, burada enine boyuna tartışıldı. Yine 
bu konuda da arkadaşlarımın değinmediği 
noktaları kısaca arz etmeye çalışacağım : 
Sayın milletvekilleri, şunu kabul etmek ge
rekir ki, ilaç endüstrisi, diğer endüstrile
rimizin yanında, önde gelen bir endüst
ri dalı olmuştur. Bu, iftihar edilecek bir 
durumdur ve bugün dünyada boy ölçüşe
bilecek bir seviyede olup; Ortak Pazara 
girdiğimizde diğer Ortak Pazar ülkeleri ile 
mücadele edecek güce sahiptir. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlarımın da bahsettiği gibi, 
Dünya Sağlık Teşkilatının kabul etmiş ol
duğu birçok şartı, ilaç üretiminde de ka
bul etmişizdir. İlaç, 170 ülkeden sadece 
60'ında üretilmekte olup, bunlardan; 36 
ülkede üretilen ilaçlar Dünya Sağlık Teş
kilatının standartlarına uygun veya yakın
dır. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'dir. 

İngilterede yayınlanan ve dünyada 
saygın ve otorite olan Lancet Mecmuasın
da, İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsünün 
bu yılki yayınında, Bakanlığımızın ilaç ko
nusundaki çalışmalarına büyük yrr ayrıl
mıştır. 

Bir zamanlar Doğu Bloku ülkelerin
de, ilaç hammaddesinin ucuz okluğu ve 
oralardan ilaç yahut hammadde alınması 
lazım geldiği üzerinde duruluyordu; hal
buki, şimdi o ülkeler bizden -Rusya ve Ar
navutluk başta olmak üzere- ilaç almak is
temektedirler. Ülkemizde üretilen ilacın 
kalitesi bozuk olmuş olsa, bu ülkeler biz
den ilaç alma yoluna gitmezlerdi. 

Avrupa'da birçok ülkenin ilaç endüst
risi endişelenmektedir. Ülkemizde 30 çe
şit ilaç hammaddesi üretilirken, Hüküme
timizin aldığı teşvik tedbirleri ile 101 çe
şit ilaç hammaddesi üretilmeye başlanmış
tır. İlaç hammaddesinin yüzde 75'ini di 
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şandan almaktayız, bu da bir gerçek. Bu
nun çoğunu üretebiliriz; ama, daha paha
lıya geldiği için üretmemekteyiz. 

1980 yılında yüzde 22 olan hata ora
nı, 1984 yılında yüzde 8'e indirilmek su
retiyle, dünya standartlarına kavuşulmuş
tur; ancak, şunu da söylemek lazım gelir 
ki, endüstri sosyal bir kurum değil, kâr 
amacı güden bir işletmedir; ama, ilacın 
sosyal yönü olduğunu da kabul ediyoruz. 
Bakanlığımız bunun üzerinde de büyük 
bir hassasiyetle durmaktadır. Yine, cevap 
maksadıyla, şunu da arz edeyim; ilaç fi
yatları, öyle, keyfî olarak tespit edilme
mektedir. Haç fiyatları, nazarî bilgilere, ve
rilere göre değil, halihazırdaki gerçek du
ruma göre tespit edilmektedir. Kurların 
değişmesi ilaç fiyatlarının da artmasına se
bep olmaktadır; ama, gerçekçi bir yakla
şımdır. 

İlaç çeşidinin çok fazla olduğu da za
man zaman iddia edilmektedir. Muhte
rem arkadaşlarımız gerek burada, gerek
se, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptık
ları konuşmalarda buna da değindikleri 
için, bu konuya da kısaca değinmek isti
yorum : Halbuki, İspanya'da 14 300 çe
şit, Almanya'da 11 200 çeşit, İsviçre'de 35 
bin çeşit, Yunanistan'da 18 bin çeşit, İn
giltere'de 16 bin çeşit ilaç olduğu halde, 
ülkemizde 2 bin küsur çeşit ilaç vardır. 

Personel hizmetlerine de kısaca de
ğinmek istiyorum : Hepimizin bildiği ve 
kabul edeceği gibi, personel, hizmette en 
önde gelen husustur. Ne kadar güzel plan 
ve program yaparsanız yapın, eğer bunu 
yürütecek olan personeli kazanamazsanız, 
bunu yürütecek olan personeli iyi sevk ve 
idare edemezseniz, yapacağınız planlar
dan bir netice alamazsınız. Bu duygu ve 
düşüncelerle, personelimizin özlük hakları 
da başta olmak üzere, diğer bütün hakla
rının korunmasında ve gözetilmesinde 
azamî hassasiyeti göstereceğimi yüksek 
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huzurlarınızda bilhassa vurgulamak iste
rim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Bakan, somut şeyler söyleyin, genel 
şeyler söylemeyin; somut şeyler söyleyin. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla) 
— Efendim, siz burada konuştuğunuz za
man v '" hiç müdahale etmedik. Onun 
için, ., . r burada konuşursunuz... 

Yaptığımız işleri, bilmiyorum belki 
kabul etmiyorsunuz; ama... 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Haberleri 
yok Sayın Bakan, haberleri yok. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla) 
— Efendim, şimdi şunu söyleyeyim : 1961 
Anayasamızın 49 uncu maddesi, gayet ke
sin hüküm taşıyordu; sağlık hizmetlerin
de, halkın sağlıklı, sıhhatli yaşaması hu
susunda devlete kesin görev vermişti. 1961 
yılından günümüze kadar, yani sorunlar 
tamamen halledildi mi? Yeni Anayasamız
da böyle kesin bir hüküm de yoktur. Yeni 
Anayasamız, bu hizmederin, devletin sos
yal hizmetleri, ekonomik gücü nispetinde 
yerine getireceğini de söylemektedir. 
Onun için ben şunu söylemek istiyorum : 
-Arkadaşlarımız kusura bakmasınlar-
Devlette devamlılık vardır. Yapılan hiz
metleri inkâr etmemek lazımdır. Daha ev
vel yapılmış olanlar varsa, biz bunlara da 
saygı duyuyoruz ve kabul ediyoruz. Bun
dan sonra yapılacakların da iyisini, hak
lısını desteklemek; fakat, kötüsünün ve 
haksız olanının karşısına çıkmak lazım. 

Personel için düşüncelerimiz zaman 
zaman basına da yansımıştır. Özlük hak
larıyla, yanödemeleriyle ilgili düzenleme
ler tamamlanmış ve ilgili bakanlığa da ile
tilmiştir. "3359 sayılı Kanun" diyoruz ve 
bu kanundan sık sık bahsediyoruz. Bu ka-
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nuna göne personelin sözleşmeli olması
nın esas sebebi şudur : Bugün 657 sayılı 
Kanuna göre, siz, sağlık personeline do
yurucu bir ücret veremezsiniz, mümkün 
değil. Bunu dışında düşünmekten başka 
hiçbir çare yoktur. Eğer, 3359 sayılı Ka
nunun bu maddesi varsa; sebebi, 657 sa
yılı Kanuna göre tatmin edici ücret veri
lemeyeceği içindir. 

Okullarımızla ilgili durumlardan da 
arkadaşlarımız burada uzun uzadıya bah
settiler. Okullarımızın sayısında da artış 
vardır. 1980'den önce 70 iken, bugün 84 
sağlık meslek lisesi vardır ve talebe sayısı 
da 14 binden 20 bine çıkarılmıştır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarımın su
allerine geçmek istiyorum : 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Zakkumcu ne oldu Sayın Bakan? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla) 
— Efendim, Öner Miski arkadaşımız, 
hastanelerin durumundan, sağlık meslek 
liselerinden, bir de sistemin yokluğundan 
bahsettiler. Sistemin yok olduğunu biz de 
söylüyoruz. Türkiye'de bugüne kadar bel
li, kalıcı, köklü bir sistem bulunamadığı
nı defalarca da ifade ettik. Türkiye'nin, 
bugüne kadar bir arayış içinde olduğunu 
da kabul ediyoruz ve bunu da birkaç se
fer ifade ettik. 3359 sayılı Kanun da bun
dan kaynaklanmıştır. Açık söyleyeyim 1961 
yılında çıkan Sağlık Hizmetlerinin Sosyal
leştirilmesi adlı Kanun da bir sistemdir. 
Bu kanun işlememiştir; sebepleri vardır. 
Evvela, bir kere bu kanunun işlememesi
nin sebebi, maddî kaynak bulunamamış
tır. ikincisi de, sağlık ocaklarına, en uç bi
rimlere eleman bulunamamıştır ve tıkan
mıştır. Türkiye bir sistem arayışı içindey
se ve bunu çözmek için Anavatan İktida
rı eğer bir kanun getirmişse, bunu da doğ
ru karşılamak lazımdır; ama, bazı parti
lerimizin plan ve programlarına uyma
yabilir. 

Bir de, hastanelerdeki rehinelerden 
bahsedildi. Bu konuyu da arz edeyim : Bu 
rehine olayları son aylarda yok gibidir; 
vaktiyle belki zaman zaman olmuştur... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Eskiden vardı yani! 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla) 
— Efendim, olabilir; bir uygulamanın ye
niden tatbikata konulmasında bazı aksak
lıklar, bazı hatalar olabilir. Bu, ücret me
selesinden kaynaklanmıştır; ama, şunu da 
kabul etmek lazım, hastalardan ücret alın
ması şimdi değil, 1961 yılında çıkan Sağ
lık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hak
kında Kanunla getirilmiştir. Sadece ilmü
haber getirenlerden ücret alınmıyordu, di
ğerlerinden yine alınıyordu. 

Bu ücret alınması olayını fevkalade 
bir şey olarak kabul etmemek lazım. Ben 
şuradaki tablodan size kısaca arz edeyim : 
Sadece 95 yatağın fiyatı 75 bin liradır. Bu 
odalar da yeniden açılmadı muhterem ar
kadaşlar; bu odalar eskiden de vardı. Bu
rada kimler kalıyordu? Burada eskiden 
hastalar yatıyordu; ama, hangi hastalar 
yatıyordu? 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) 
— Torpilli hastalar. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla)' 
— Kayırdan hastalar yatıyor, para da ver
miyordu. On yirmi kişilik koğuşlarda ya
tan hastadan da para alınmıyordu, bura
da yatan hastadan da para alınmıyordu. 

687 adet yatak 50 bin lira, 970 adet 
yatak 30 bin lira, 3 676 adet yatak 15 bin 
lira, 7 554 adet yatak 5 bin liradır ve fii
len kullanılan yatakların sadece 14 bin 
adedi paralıdır, geri kalan diğer 52 bin 
adedi parasızdır. Nasıl parasızdır? Yatak 
başına 2 bin lira alınıyor ve bu parayı ve
remeyecek durumda olanlardan da kesin
likle alınmıyor. Bu konuda başhekimin 
yetkisi vardır, kaymakamın yetkisi var-
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dır, valinin yetkisi vardır ve Sağlık Bakan
lığı hastanelerinde de bunlar olmamıştır, 
ama, şu var; hastanelerin tek elde toplan
ması mümkün olursa, gayet tabiî ki araş
tırma hastanelerinde de, kesin olarak üc
rete tabi olan bu hastanelerde de böyle bir 
durum olmayacaktır. 

T E V F İ K KOÇAK (Ankara) — Sa
yın Bakan, 700 bin liralık hesabı, pazar
lıkla 65 bin liraya indirdiler. 

BAŞKAN — Efendim, Lütfen... Lüt
fen... Bir dakika... 

T E V F İ K KOÇAK (Ankara) — Pa
ra alınmıyor diyorsunuz ama bu sabah 
700 bin lirayı 65 bin liraya düşürdüler; is
terseniz kanıtlarım size. Daha yeni olan 
bir olay; bu sabah ödedim. 

BAŞKAN — Lütfen, sayın millet
vekili... 

Devam edin Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla) 
— Bir gazetedeki demecimden bahsetti
ler. Ben fikrimi açık açık söylüyorum. Za
ten, Türkiye'de -herkesin olduğu gibi- bir 
bakan da yasalara tabidir. Benim, yasanın 
dışında herhangi bir söz söylemem müm
kün değildir; yasalar bana ne hak verdiy
se, ben o hakkı kullanmak isterim ve o ka
dar konuşurum. En az konuşan bakanlar
dan birisi de benim. Zaman zaman bazı 
beyanatlarım çıkıyorsa, bunun tamamının 
bana ait olduğu da söylenemez; gazeteci
nin yorumu da olabilir. Benim orada söy
lediğim, aynen burada sizlere arz ettiğim 
hususlardır; "Parası olmayan fakir kim
selerden para alınmıyor, alınmayacak ve 
alınmamaya da devam edecek" dedim; 
aynen bunu ifade ettim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

T E V F İ K KOÇAK (Ankara) — De
mek ki, hastaneler sizi dinlemiyor Sayın 
Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla) 
— "İhtisas için on bin kişi müracaat edi
yor, 700 kişi almıyor" dendi. Dünyada da 
böyledir; her doktor ihtisas yapmıyor, ba
zısı yapıyor, bazısı yapmıyor. Bizde ihti
sas yapma daha fazla rağbette olduğu için, 
daha fazla müracaat vardır. 

Bir arkadaşımız göçten bahsederek, 
"Kırsal kesimden göç başlamıştır" dedi
ler; bu tabiî ekonomik sebeplere dayanır. 
Bunun sağlıkla ne ilgisi var bilemiyorum. 
Belki sağlık açısından söylemişlerdir; ama 
hepimiz biliyoruz ki, sanayi geliştikçe, kır
sal alandan kentlere, şehirlere akın başlar 
ve devam da eder. 

"Yasa yürür lüğe girdiği halde 
uygulanmıyor" dediler. Yasanın en önemli 
maddelerinden birisi, sağlık personelinin 
sözleşmeli personel olması, diğeri de sigor
talı olmasıyla ilgiliydi. O yasanın belke
miğini teşkil eden, bu iki maddesi iptal 
edildiği için, yasanın uygulanması da 
mümkün değildir. Yeniden düzenlenerek 
yüksek huzurunuza sevk edilecektir. 

Sayın Doğan Baran "yatacak hasta
lara aylarca sonraya gün verilmektedir" 
dedi. Bu durum, sadece kalp ve damar 
hastalıklarında doğrudur; ama diğer hu
suslarda doğru değildir. Çünkü, Türkiye'
de yatak oranının yüzde 52'si kullanılıyor; 
büyük bir kısmı kullanılmıyor; yani yatak 
kullanım oranı yüzde 52'dir. 

"Kaçan hastalar jandarmalarla geri 
getiriliyor" dendi; bize intikal eden böyle 
bir vaka yoktur. 

İlaç fiyatları konusunda, "Herkes 
kendi fiyatını kendisi tespit ediyor" den
di; bu, asla doğru değildir. İlaç fiyatları, 
girdilere göre artırılacağı zaman, ilgili bel
geler, gümrük beyannamesiyle beraber, 
gerekli formlar doldurulmak suretiyle Ba
kanlığımıza başvuruluyor, Bakanlığımız 
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bunları inceliyor ve 8845 sayılı Kararna
meye göre fabrikaların yıllık kârları yüz
de 15'i geçmemişse -bu da her sene Mali
ye Bakanlığının müfettişlerince tespit 
ediliyor- ona belli bir oranda kâr tanını
yor; bunun dışında, kesinlikle kendi fiyat
larını kendileri tespit etmiyorlar. 

"İ laç soygununa dur denmemiştir. 
Hammadde neden ithal edilmiyor? Ham
maddeler kontrol ediliyor; bunların fiyat
ları istendiği gibi alınıyor" dediler. 1987 
yılına ait bir rakam vermek istiyorum : 
234 hammaddede fiyat artışı, 268 ham
maddede fiyat düşüşü olmuş; 564 ham
maddede de değişiklik olmamış. 

Arkadaşlarımız, Sağlık Bakanlığı 
bütçesinin genel bütçe içindeki oranından 
bahsettiler. Bakanlığımızda bu konuda ge
riye dönük 10 yıllık bir çalışma var. Bu ça
lışmaya göre, 30 'un üzerinde sağlık kuru
luşu var; bunlara ayrılan ve tahsis edilen 
paralar da düşünüldüğü zaman, Sağlık 
Bakanlığına ayrılan oran yüzde 5 veya 
yüzde 6'ntn üzerinde olmaktadır. Bu oran 
geçen sene yüzde 7,1; bu sene de yüzde 
6,4'tür. Daha önceki senelerde yüzde 7, 
yüzde 5, yüzde 6 gibi, on sene geriye dö
nük olarak gelişmiş; ama bu da, gayet ta
biî ki, azdır. Eğer bütçe imkânı olsa, bu
nun daha da fazlası verilse, gayet tabiî ki 
en iyisidir. Yalnız, şunu da ifade edeyim; 
1923'len bu tarafa, bu oran, 7 sefer yüz
de 4 olmuş, 3 sefer yüzde 5 ve yüzde 5'in 
biraz üzerinde olmuş; diğer yıllarda hep 
yüzde 3 ilâ yüzde. 2 arasında olmuştur. Ya
ni, bunlar Sağlık Bakanlığı bütçesinin ge
nel bütçedeki oranlarıdır. 

Böylece, sorulara cevap vermiş olu
yorum. Eğer cevaplanmayan sualler kal
mışsa, onlara da yazılı cevap arz etmek is
tiyorum. (Alkışlar) 

Buradan, Sağlık Bakanlığının en uç 
birimlerinde -köylerde dahi- hizmet veren 
sağlık personelinin, bu fedakâr tutum ve 

o 

davranışını şükranla karşıladığımı belirti
yor, başarı dileklerimi sunuyor... 

ATİLLA İ M A M O Ğ L U (Kahra
manmaraş) — Bizim adımıza da... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla) 
— Gayet tabiî, hepimizin. Yüce Meclisin 
adına ben konuşma yetkisine sahip deği
lim; ona Yüce Meclis karar verebilir... (Al
kışlar) O nedenle, ben burada, kendi adı
ma diyorum ve bütçemizin kabulünü arz 
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar; S H P ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bütçesi üzerinde başkaca söz isteyen arka
daşımız yoktur. Yalnız, üç arkadaşımızın 
yazılı soru talepleri var, bize verildi... 
( S H P s ı r a l a r ı n d a n " B i z de soru 
soracağız" sesleri) 

Peki efendim, isimleri tespit edeceğiz. 
Yalnız, soruların çok kısa ve öz olmasını 
rica ediyorum. 

Soru sormak isteyen arkadaşların 
isimlerini okuyorum : Sayın Cemal Şahin, 
Sayın Rıza Ilıman ve Sayın Tevfik Koçak 
yazılı olarak; Sayın Öner Miski, Sayın Rı
za Yılmaz, Sayın Sabrı Araş, Sayın Turan 
Bayazıl ve Sayın Güneş Gürseler sözlü ola
rak soru soracaklardır. 

Soru sormak isteyenleri tespit işlemi 
bitmiştir. 

Sayın Cemal Şahin'in yazılı sorula
rını okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorularımın Sayın Ba
kan tarafından cevaplandırılmasını arz 
ederim. 
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1. Yaklaşık beş yıldır, Çorum'a sağ
lık müdürü atanmıyor; vekâletle bu görev 
yürütülmektedir. Sağlık müdürlüğü göre
vini yürütecek Türkiye'de doktor mu yok? 
Yoksa, bu görev önemsiz mi kabul edil
mektedir? 

2. Milletin parası ile yapılmış kan 
bankası binası, Çorum Devlet Hastanesi 
Baştabibi tarafından kapatılmıştır. Bu iş 
için hastanede yetersiz bir yer ayrılmış; 
kan bankası binası başka bir hizmet için 
kullanılmaktadır. Bu binayı yaptıran ve 
yaşatan derneğin karşı çıkmasına rağmen, 
millet parasıyla yapılan bu binanın, amacı 
dışında bir hizmet için kullanılması hak
kında Bakanlığınız ne düşünmektedir? 

3. Cumhuriyet döneminden beri, 
mülkiyeti Bakanlığa ait olan, paha biçil
mez sağlık müdürlüğü binası ve bulundu
ğu arsa, Çorum Özel İdaresine ait bir bi
na ile değiştirilmiştir. Buranın, münasip 
bir tarihte Çorum Belediyesine devredi
leceği... Bakanlığınızın bundan haberi var 
mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Rıza Ilıman'ın 
sorularını okutuyorum : 

1. Hastaların hastanelere yatırılma
sı, muayenehanelerden geçmektedir. Bu 
durumun önlenmesi için bir çözüm düşü
nülüyor mu? 

2. Kan gereksinimi olan hastalar 
için, yakınlarından alınan 1 litre kan 30 
bin lira alınarak geri satılmaktadır. Ken
di kanını geri satmak, hangi mantık ölçü
sü ile izah edilebilir? 

3. Hastanelerden ve üniversite has
tanelerinden ölüsünü almak veya hastası
nı çıkarabilmek için vatandaşlardan alman 
senet var mıdır? Varsa sayısı ne kadardır? 

4. Çorum'un köylerinde açılan sağ
lık ocaklarında doktor, hemşire, ebe ve 
sağlık memuru yoktur. Bu binaları nasıl 
değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? 
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5. Devlet hastaneleri ve üniversite 
hastanelerinde laboratuvar testi, film ve 
benzeri işler için hastalar özel yerlere gön
derilmektedir; 

a) Bunların yaptığını yapmaya dev
letin gücü yetmiyor mu? 

b) Devletin temel görevi sayılan 
sağlık hizmetlerinde, serbest ekonomi uy
gulanması Anayasamıza aykırı sayılmıyor 
mu? 

BAŞKAN — Sayın Tevfik Koçak'm 
sorularını okutuyorum : 

1. Döner sermayeli hastanelerde ya
pılan ameliyatların parası nereye öden
mektedir? Hastane baştabibinin özel mu
ayenehanesinde baştabibe ayrıca ücret 
ödenmesi gerekiyor mu? Ya da, hasta sa
hibi parasını, hastane veznesine ödedik
ten sonra, baştabipten özel izin alması ge
rekiyor mu? 

2. Hastanelerde uygulanan parti
zanca yöntemleri onaylıyor musunuz? 

BAŞKAN — Yazılı sorular bitmiştir, 
sözlü sorulara geçiyoruz efendim. 

Sayın Miski, buyurun efendim. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın 

Başkan, aracılığınızla, Sayın Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından aşağıdaki husus
ları sormak istiyorum. 

Biraz önce kürsüde yaptığım konuş
ma sırasında da belirtmiştim, bugün ba
sında çıkan bir haberde, Sayın Bakan, fa
kir olanların tedavilerinin ücretsiz yapıla
cağından bahsediyorlar. Bu haberi SHP 
olarak desteklediğimizi belirtirken, açık
lık kazandırmak için soruyorum; eskiden 
olduğu gibi fakir ilmühaberi getirenlere 
devlet hastanelerinde parasız sağlık hiz
meti sunacak mısınız? 

İkincisi, Sayın Bakan konuşmaların
da sağlık bütçesine ayrılan paylardan bah
sederken, "Diğer sağlık kurulu şiarına ay-
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rılan payları da buraya monte ettiğimiz
de yüzde 7'ye yakın bir rakam olur" de
diler, Sayın Bakana şimdi arz ediyorum, 
Sayın Bakanım, rakamlardaki paylan bir
leştiriyor, paydaları birleştirmiyorsunuz. 
Üniversite hastanelerindeki payları ayırıp, 
yalnız paydaları alıyorsunuz ve bu şekil
de elbette bu rakamları buluyorsunuz. 
Bunda gerçek durum nedir, bunu sapta
dınız mı; söyler misiniz? 

Üçüncü sorum, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı aynı zamanda bir sosyal 
yardım bakanlığıdır. Sayın Bakan kürsü
de arz ettiler; şu anda, kimsesiz, yardıma, 
bakıma muhtaç çocuklardan 7 829'una 
hizmet verirken, sırada 338 265 çocuk hiz
met bekliyor. Gene 13-18 yaşındaki çocuk
lardan 11 bin kişiye hizmet verilirken sı
rada 155 735 çocuk hizmet bekliyor. Bun
lara ne zaman ve hangi perspektif içeri
sinde ciddî bir bakım hizmeti verebilecek
siniz ve yardım elinizi uzatacaksınız? 

Dördüncü sorum, Sayın Bakandan 
geçen yılkı bütçe görüşmeleri sırasında da 
sormuştum, şimdi yineliyorum. Halk sağ
lığı için çok önemli olan çevre konusun
da, Başbakanlığa bağlı Çevre Genel Mü
dürlüğü ile koordinasyonsuzluk nedeniy
le ve gıda konusunda da Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı ile uyumsuzluk nede
niyle iyi bir hizmet üretilememektedir. Bu 
konu ile ilgili birimleri ne zaman bir çatı 
altında toplayıp, nitelik ve nicelik yüksek 
hizmet üretecek ve bu büyük işgücü isra
fına, yetki kargaşasına sebep olan olaya ne 
zaman son vereceksiniz? 

Beşinci sorum, gene Sayın Bakandan 
sormak istiyorum; Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı tüm sağlık görevlilerinin diplo
malarını tasdik ettiğine göre, bu sağlık 
personelinin istihdam edilebilmesinde ge
rekli ve vazgeçilmez konuları kapsayan bir 
eğitim anahtarları listesini, Yükseköğre
nim kuruluna ne zaman verecektir? 

Diğer bir sorum, koruyucu sağlık hiz
metlerinde halkın aydınlatılması büyük bir 
önem taşımaktadır. Cumhuriyetin ilk yıl
larında sağlık propagandası çok iyi bir bi
çimde yürütüldüğü için, pek çok konular
da yüksek basanlara ulaşılmıştır. 1980'den 
sonra kapatılan bu genel müdürlüğümü
zün yeniden kurulup, yalnız belli haftalar
da değil, devamlı ve sürekli olarak faali
yetleriyle halkı bilinçlendirmeyi ve bilgi
lendirmeyi düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, soru
larım bu kadar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Miski. 

Sayın Yılmaz, buyurun efendim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, geçtiğimiz günlerde Beytüşşebap 
Kazasının Yeşilöz Bucağına bağlı Mezra, 
Bölücek ve Pınarca köylerine yaptığım ge
zilerde gördüğüm sağlık ocaklarının ve 
bunlar gibi yurdun çeşitli yerlerine yapıl
mış sağlık ocaklarının, ebe, hemşire ve 
sağlık memuru hizmetlerinden, görevlile
rinden yoksun olduğunu gördüm. 

» 
Bu sağlık ocaklarının 19 yıl önce ya

pılmış olmasına rağmen, görevlilerin ta
yin edilmediklerini öğrenmiş bulunuyo
rum. Bu sağlık ocaklarının görevlileri ne 
zaman tayin edilecek ve bu eksiklik ne za
man giderilecektir? 

Sorum bu kadar; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 

efendim. 
Sayın Araş, buyurun efendim. 
SABRİ ARAŞ (Kaı-s) — Sayın Baş

kanım, ben sorumu sormadan önce, ça
lışmalarından dolayı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına ve Bakanlığın teknik per
soneline teşekkür etmek istiyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Soruda teşekkür oluyor mu Sayın Başkan? 
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SABRI ARAŞ (Kars) — Sayın Baş
kanım, az önce Sayın Bakanım kürsüde 
konuşurken, SHP sıralarından bir millet
vekili arkadaşımız ayağa kalkarak, "Ben 
bugün, bu sabah, bir hastaneden 700 bin 
lira ücret istenen bir hastamı, 65 bin lira 
vererek çıkardım" dediler. 

Ben, 1983 yılından beri, bu Yüce 
Mecliste, milletvekili olarak görev yap
maktayım. Acaba, iktidar Partisi millet
vekillerine böyle bir iltiması yapmayan 
sağlık kuruluşları... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Kıskanma, kıskanma... 

SABRI ARAŞ (Kars) — ... nasıl olu
yor da -tıp fakülteleri midir, devlet hasta
neleri midir bilemiyorum- 700 bin liralık 
ücreti 65 bin liraya düşürüyorlar? Bu ko
nunun araştırılarak, Sağlık Bakanlığımız
ca, tarafıma bilgi verilmesini arz ediyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bayazıt, buyurun efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) - -
Sayın Başkanım, İkinci Özal Hükümeti
nin Programında, Birinci Özal Hüküme
tinin Programında ve Anavatan Progra
mında görmediğimiz bir müessese var, 
"Aile hekimliği". Aile hekimliği, sosyali
zasyonun nüvesidir bence. Acaba, 
Hükümet... 

* 
SABRI ARAŞ (Kars) — Sayın Ba

yazıt, aileler de sorulara dahil midir? 
BAŞKAN — Sayın Araş, lütfen... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) -

Acaba, Hükümet, aile hekimliği müesse
sesini getirmekle, sosyalizasyonu bir ölçü
de devam ettirmek niyetini veya zorunlu
luğunu mu hissetmiştir? Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Gürseler, buyurun efendim. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 

Efendim, sağlık kurumları içinde önemli 
bir yer tutan Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Enstitümüz var; ancak, konuşmalarda bu 
konudan pek söz edilmedi. Biz, bu kuru
mun, sağlık örgütümüz içinde önemli bir 
yer taşıdığına ve bundan sonra da önemi
nin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz; 
acaba, Bakanlık da aynı görüşte mi? Ku
rumun gelişmesi, günümüz teknolojisine 
erişmesi için neler yapmayı düşünmekte
dirler? 

İkinci sorum : Yerli grip aşısı imali 
çalışmaları ne safhadadır? Daha doğrusu, 
yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa, ne saf
hadadır? 

Son sorum : Zakkum bitkisinden 
kanser ilacı yapılması konusu Bakanlığın 
denetiminde, gözetiminde devam etmek
te midir? Ne aşamadadır? 

Sorularım bu kadar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 

efendim. 
Efendim, çalışma süremiz dolmak 

üzeredir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı bütçesiyle ilgili görüşmeler tamamla
nıncaya kadar sürenin uzatılmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, sorulara cevap verme
ye hazır mısınız efendim? (ANAP sırala
rından "Yazılı, yazılı" sesleri) 

Müdahale etmeyin efendim, kendi 
iradesiyle karar versin. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 

BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Erzurum) 
— Efendim, birkaç suale şifahi, diğerle
rine de yazılı cevap vermek isliyorum. 

Sayın Rıza Yılmaz'm sağlık personeli 
bulunmadığına dair bir suali var. Lülfe-
dip bu durumu bana söyleselerdi, eğer çö-
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zülecek gibiyse çözerdim, şimdi de yine 
not aldım, tabiî eğer mümkünse çö
zeceğim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sağ-
olun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Erzurum) 
— Sayın Güneş Gürseleı; Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Enstitüsünden bahsettiler. Ay
nı düşüncedeyiz. Konuşmamda da değin
dim; Türkiye'de aşı ve serom üreten, bi
limsel çalışan tek kuruluştur. Bu kuruluş, 
öteden beri çeşitli aşamalardan geçerek 
günümüze gelmiştir. Kendi kendini de ye
nilemiştir, yenilemeye de devam etmekte
dir; aynı fikirdeyiz. 

Yerli grip aşısı üretiliyor. 
"Zakkum bitkisinden yapılan ilacın 

kontrolüne devam ediliyor mu?" şeklin
de soru sordular. Bu, ilaç değil, ekstredir. 
İlaç olabilmesi için, hepiniz de biliyorsu
nuz ki, farmasötik ve bilimsel teknolojiye 
uygun bazı deney ve safhalardan geçmesi 
gerekiyor. Biz bu konuda 4,5 sayfalık bir 
açıklama yaptık. Bu açıklamada da çok et
raflı olarak bu konulara değindik. Bu hu
susu da arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN— Diğer hususlara yazılı 

cevap vereceksiniz, öyle mi Sayın Bakan?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Erzurum) 
— Müsaade eder misiniz Sayın Başkanım. 
Sayın Bayazıt'ın sualine de kısaca cevap 
vereyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 

BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Erzurum) 
— Efendim, biraz evvel kürsüde de konu
şurken dedim ki, devlette devamlılık var
dır, bünyemize uygun olan, yararlı olan 
şeyleri atmak mümkün değildir. Sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirilmesine ait kanu
nun, biliyorsunuz ki bazı hususları bugün 
uygulanıyor, yürürlükten de kaldırılma
mıştır; uygulanmayan yahut da kaldırılan 
bazı maddeleri var. Onun için, aile hekim
liği şeklinde, sağlık ocakları şeklinde dü
şündüğünüz o hizmetler, aynen devam 
ediyor. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Bakan. 
Efendim, Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Bu sebeple, bakanlık bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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T.B.M.M. B : 47 19 . 12 . 1988 O : 2 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 81 996 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Temel Sağlık Hizmetleri ve Sosyalleştirme 370 312 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Tedavi Hizmetleri 414 767 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
_. Transferler 31 920 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 898 995 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1989 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1987 malî yılı kesinhesabmm bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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A — CETVELİ 

Ot 
\ 

Prog. Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Temel Sağlık Hizmetleri ve Sosyal
leştirme 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

113 Tedavi Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

990 ÖzeLOdeneklere İlişkin Hizmetlerin 
Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

Lira 

48 710 271 969 

Toplam 
harcama 

Lira 

42 912 946 629 

Özel kanunlar 
gereğince ertesi 
yıla devreden 

ödenek 
Lira 

132 387 145 927 120 490 426 058 

164 172 792 533 170 465 168 941 

26 714 250 373 27 638 509 019 

33 411 522 32 437 903 

372 017 872 324 361 539 488 550 

973 61 

973 61 



Prog, 

101 

111 

900 

Refik Saydam Hıfzıssthha Enstitüsü kesinhesabmm bölümlerini okutuyorum : 

REFİK SAYDAM HİFZİSSİHHA MERKEZİ 

A - CETVELİ 

Açıklama 

Genel ödenek 
toplamı 

Lira 

Toplam 
harcama 

Lira 

Özel kanunlar 
gereğince ertes 
yıla devreden 

ödenek 
Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 523 416 000 1 838 930 164 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Üretim, Araştırma, Teşhis ve Kontrol 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 342 934 382 2 424 213 050 

270 402 000 230 245 495 

TOPLAM 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

6 136 752 382 4 493 388 709 

378 154 624 706 366 032 877 259 973 6 
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o) Hudut ve Sakiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1989 Mali Ytk Bütçesi 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum :. 

Program 
kodu 

101 

111 

900 

A — CETVELİ 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Uluslararası ilişkilerden Doğan Bulaşıcı 
Hastalıklardan Korunma 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

Lira 

792 000 000 

5 998 000 000 

469 000 000 

7 259 000 000 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

Açıklama 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
ler... Kabul edilmiştir. 

Etmeyen-

Lira 

3 000 000 000 
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Gelir 
türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 39 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelir ve Hazine Yardımı 4 220 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 7 259 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2, — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1987 Malt Yüı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Kesinhesabınm bölümle
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kesinhesabın bölümlerini okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Prog. 

101 

o 111 

900 

Açıklama 

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

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

Genel 
ödenek toplamı 

Lira 

288 000 000 

11 358 961 641 

120 000 000 

11 766 961 641 

Toplam 
harcama 

Lira 

244 632 502 

5 834 266 141 

85 119 450 

6 164 018 093 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Eteme-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir... 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

3 012 000 000 

34 000 000 

881 000 000 

3 927 000 000 

Tahsilat 
Lira 

7 007 005 583 

63 805 888 

6 548 086 541 

13 618 898 012 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 

1. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yüt Bütçesi 

BAŞKAN — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü büt
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Program 

kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 14 145 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Genel Sosyal Hizmetler 43 239 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Program 
kodu Açıklama Lira 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 2 250 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 59 634 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gelir 
türü 

(B) Cetvelini okumuyorum : 

B — CETVELİ 

Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 16 750 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelir ve Hazine Yardımı 42 884 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 59 634 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1967 Malt Ydı Kesmhesak 

BAŞKAN — Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Grenel Müdürlüğü 1987 
y»h kesinhesabtnm bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum 

^*rog. Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Genel Sosyal Hizmetler 
> BAŞKAN — Kabul edenler... Etme-
» yenler... Kabul edilmiştir. . 

900 Hizmet Programlaıına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin 
Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

G E N E L T O P L A M 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

A — 

Genel ödenek 
toplamı 

Lira 

2 518 674 236 

18 030 096 000 

CETVELİ 

Toplam 
harcama 

Lira 

2 090 489 398 

18 188 188 562 

Özel kanunlar 
gereğince ertes 
yıla devreden 

ödenek 
Lira 

— 

763 885 298 609 743 133 

16 954 381 13 669 196 3 285 18 

21 329 609 915 20 902 090 289 3 285 18 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B—CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 6 000 000 000 13 050 612 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 15 472 000 000 13 641 766 684 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir... « 

GENEL TOPLAM 21 472 000 000 26 692 379 334 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri ve 
1987 yılı kesinhesabı kabul edilmiş bulun
maktadır; hayırlı olsun. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 
Yarınki programda yer alan, İçişleri 

Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'tn, 
Savrun Çayı ile Çınar, Kamışlı, Kandak ve Ga
ni Geçeği dereleri ıslah çalışmalarının ne zaman 
yapılacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve is
kân Bakanı İsmail Safa Giray'm yazdı cevabı. 
(7/374) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayın
dırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı, 
arz ederim. 8.11.1988 

Orhan Şendağ 
Adana 

Bakanlığı bütçelerini ve kesinhesaplarını 
görüşmek için, 20 Aralık 1988 Salı günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Hepinize sağlıklar dilerim. 

Kapanma Saati : 20.18 

1. Adana İli Kadirli-Osmaniye ilçe
leri asfaltının doğu kesiminde bulunan 
takriben 120 000 (yüzyirmibin) dömlm 
arazinin sel suları altında kalmasını önle
mek amacıyla "Savrun £ayı" *slah ve su
lama projesinin gerçekleşmesi için bugü
ne kadar herhangi bir plan çalışması ya
pılmış mıdır? Yapılmış ise uygulamaya ne 
zaman konulacaktır? Bu husus, 1989 yılı 
bütçesine ve iş programlarına alınacak 
mıdır? 

2. Söz konusu bölgenin, T. Tepe-
Çığcık-Y. Bozkuyu-A. Bozkuyu köyleri hu
dutları içinden geçen, sel sularını topla
yan, daha önce D.S.İ. tarafından yapılmış 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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olan Kanal'm bozulmuş olması nedeniy
le, tamiratı ne zaman yapılacaktır? 

3. Ayni bölgede, daha evvelce D.S.İ. 
tarafından ıslahı yapılan Çınar Deresi, 
Kamışlı, Kandak ve Gani Geçeği derele
rinin yataklarının bozulmuş olması nede
niyle, tekrar ıslah çalışmaları ne zaman 
yapılacaktır? 

T C 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 16.12.1988 * 
Sayı : A-13/01/4930 
Konu : Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın "Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliği
nin 14 Kasım 1988 gün ve Kan. Kar. Md.: 
7/374-1738/08324 sayılı yazısı. 

Savrun Çayı ile Çınar, Kamışlı, Kan
dak ve Gani Geçeği derelerinin ıslah ça
lışmalarına dair, ilgi yazı ilişiğinde alınan 
Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın ya
zılı soru önergesi incelenmiştir. 

Soru 1. Adana İli Kadirli-
Oşmaniye ilçeleri asfaltının doğu kesimin
de bulunan takriben 120 000 (yüzyirmi-
bin) dönüm arazinin sel suları altında kal
masını önlemek amacıyla "Savrun Çayı" 
ıslah ve sulama projesinin gerçekleşmesi 
için bugüne kadar herhangi bir plan ça
lışması yapılmış mıdır? Yıpılmış ise uygu
lamaya ne zaman konulacaktır? Bu husus, 
1989 yılı bütçesine ve iş programına alı
nacak mıdır? 

Cevap 1. Kesiksuyu-Savrun Sula
ma Projesi Planlama Revizyon Raporu 
1984 yılında tamamlanmıştır. 7544 ha ala
nı kapsayan sulama ve taşkın tesisleri pro

jesinin maliyeti 1989 yılı birim fiyatları ile 
19 840 000 000 TL.sı olup, ekonomik ola
rak da yapılabilir. Bulunan bu projenin 
bütçe imkânlarına göre, ileriki yıllar yatı
rım programlarına alınmasına çalışıla
caktır. 

Soru 2. Söz konusu bölgenin, T. 
Tepe-Çığcık- Y. Bozkuyu-A. Bozkuyu köy
leri hudutlan içinden geçen, sel sularını 
toplayan, daha önce D.S.İ. tarafından ya
pılmış olan Kanal'in bozulmuş olması ne
deniyle, tamiratı ne zaman yapılacaktır? 

Cevap 2. T. Tepe, Çığcık, Y. Boz
kuyu, A. Bozkuyu köyleri içinden geçen, 
sel sularını toplayan ve onarılması istenen 
"Endel ana kuşaklama" kanalının göre
vini yapabilmesi için 1986 yılında yande-
relerin erozyon, rüsubat kontrol etütleri 
yapılmış ve konu uzun vadeli uygulama 
programına alınmıştır. Ayrıca, kanalın 
tahrip olan kısımları 1988 yılı içerisinde 
onarılmış olup, makine imkânlarına göre 
1989 yılında da peryodik olarak temizlik 
çalışmaları sürdürülecektir. 

Soru 3. Aynı bölgede, daha evvel
ce D.S.İ. tarafından ıslahı yapılan Çınar 
Deresi, Kamışlı, Kandak ve Gani Geçeği 
derelerinin yataklarının bozulmuş olması 
nedeniyle, tekrar ıslah çalışmaları ne za
man yapılacaktır? 

Cevap 3. Adı geçen derelerin ısla
hı ise; kesin proje çalışmaları devam eden 
kesiksuyu-Savrun revizyon projesi kapsa
mında yer almaktadır. Ancak Tbpraktepe 
köyü arazilerinde, taşkın meydana getiren 
Çınar deresi rüsubat hareketlerinin olması 
nedeniyle, konunun 1989 yılı erozyon ve 
rüsubat kontrolları etüt programına alın
ması öngörülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İ. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

x 1. — 1989 Malî Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/496) (S. Sayısı : 111) Dağıtma 
tarihi : 5.12.1988) 

x 2. — 1987 Malî Yılı Genel Büt
çeye Dahil Kuruluşların Kesinhesapları-
na Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayı
sı : 134) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1989 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/497) (S. 
Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

x 4. — 1987 Malî Yılı Katma Büt
çeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Ge

nel Uygunluk Bildirimim Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay. Başkanlığı Tezkeresi ile 
1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) (S. 
Sayısı 136) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1988) 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




