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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

tzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun, Türkiye-Avrupa Topluluğu Karma Parlamento 
Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşanlarının 
(1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları: 211, 212; 223, 219) görüşmelerine de
vam olunarak; 

• Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 

1993 malî yılı bütçeleriyle 1991 malî yılı kesinhesapları ve 
Çevre Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesiyle, 
Çevre Müsteşarlığı 1991 malî yılı kesinhesabı kabul edildi. 

Daha evvelce alınan karar gereğince, 20.12.1992 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üze
re, birleşime 19.00'da son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtîp Üye 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Kâtip Üye 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkaıivckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : HalU İbrahim Artvinli (Kocaeli), Cengiz Üretmen (Manisa) 

, — 0 , — , • 

BAŞKAN— Türkiye Büyük Mület Meclisinin 47 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

*A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kırıkkale Milletvekili M. Sadık Avundukluoğlu'nun, (10/8-5) esas numaralı Meclîs 

Araştırma Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/118) 

BAŞKAN — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanu
nu Tasarılarının görüşmelerine devam edeceğiz. 

Görüşmelere geçmeden önce, Komisyondan istifa önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
10/8-5 Nolu Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden gördüğüm lüzum üzerine istifa 

ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. - 18.12.1992 

, Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1993 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareter ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212, 223, 219) (1) 

•• • < J 

A) TARIM VEKÖYİŞLERİBAKANLIĞI . . • ' . • 
/. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

(1) 211, 212, 223, 219 S. Sayılı Basmayazılar 10.12,1992 tarihli 38 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Programa göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi ile 1991 malî yılı kesin-

hesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz istemiş 
bulunan sayın üyeleri arz ediyorum: '< ' 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Kars Milletvekili Mehmet Alp, Malatya Mil
letvekili Mustafa Yılmaz; Anavatan Partisi Grubu adına Malatya Milletvekili Gazi Barut, tçel 
Milletvekili Ali Er, Kastamonu Milletvekili Refik Arslan; Doğru Yol Partisi Grubu adına Balı
kesir Milletvekili Sami Sözat, Konya Milletvekili Osman Özbek.Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar, Adana Milletvekili Halit Dağlı; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Kars Milletvekili 
Zeki Nacitarhan, Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp; Refah Partisi Grubu adına Sivas Mil
letvekili Musa Demirci, Karaman Milletvekili Zeki Ünal. 

Şahısları adına lehinde Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş Milletveki
li Hasan Dikici ve üzerinde Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat. 

Değerli arkadaşlarım, malumunuz olduğu üzere, görüşmelerdeki süreyi, bütün grupların 
mutabakatıyla, gerekleri, yeterliliği dikkate alarak, Danışma Kurulumuz tespit etti. Binaena
leyh, bir sayın sözcünün hazırlığını sunuşu için yeteceği kabul edilen bu sürelere bugün arka
daşlarımın mutlaka riayet etmelerini rica ediyorum ve baştan açıklıyorum ki, kimse gönül koy
masın, süresinin bitimine 5 dakika kala hatırlatacağım, süresini bir dakika geçe mikrofonu ka
patacağım. Böyle bir duruma maruz kalmayacağımızı zannediyorum ve görüşmelere geçiyoruz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti grubu adına Malatya Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz, bu
yurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

• Sayın Yılmaz, Grubunuza ait bulunan 45 dakikalık süreyi Sayın Mehmet Alp'le birlikte 
mi kullanacaksınız? 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkanım.Mehmet Alp arkadaşımız yurt dışın
da olduğundan sürenin tamamını ben kullanacağım efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkanım, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; Tarım ve Köyişleri bütçesi hakkında Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
nun görüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce tü
münüzü sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Tarım Bakanlığının, kapsamı, genişliği, hizmet alanı düşünüldü
ğünde, kanıma göre, ayrılan süre yeterli değildir. Ancak, grupların anlaşmasıyla oluşan 45 da
kikalık süre içerisinde partimizin görüş ve düşüncelerini dile getirmeye çalışacağım. 

Cumhuriyetin, Osmanlıdan devraldığı ekonomik yapı, öz tüketime yönelik, tarımsal yapıdır. 
Kurtuluş yılları politikaları, tarımsal üretimi göreceli olarak geliştirmeyi amaçlamış; an

cak, üretim ve verimlilik anlamında beklenilen sonuç elde edilememiştir. 
1950'lerde savaşta yıkılan Avrupa'ya bol ve ucuz besin sağlama güdüsüyle gündeme geti

rilen Marshall (Marşal) Planı, ağır sanayi yerine, tasarının modernleşmesine yönelik destekleri 
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beraberinde, tarım sektörüne teknoloji girmesini sağlamıştır. Traktör kullanımına koşut ola
rak, ekili alanlar artmış, karayolu ulaşımının gelişmesiyle de, geleneksel kırsal kesim, pazara 
açılmaya başlamıştır. 

Ekili alanların yüzde 60, üretimin yüzde 69, verimin yüzde 9 arttığı bu dönemde, bitki 
çeşitleri zenginleşmiş; üretilen ürün, giderek, sanayi bitkisine dönüşmüş; köyde yaratılan artı 
değer, kent kesimine aktarılmaya başlanılmıştır. 

Bu nokta, geçimlik üretim yapan köylünün, süreç içerisinde nasıl değiştiğinin somut bir 
göstergesidir. , 

Planlı kalkınma döneminin başlamasıyla birlikte, tarımda teknolojinin etkisinin daha be
lirleyici olduğu gözlenmektedir. Ekilebilir alanların oldukça yaygınlaştığı bu dönemde, üretim 
artışlarının önemli ölçüde verimlilik artışına bağlı olduğu gerçeğiyle karşılaşılmıştır. 1960'Iı yıl
larda, ekili alanlar artışı yüzde 4, verim artışı yüzde 17 düzeyinde ortaya çıkmıştır. Dönemin 
70 sonrası kesiti, özellikle teknoloji kullanımı açısından önemli atılımlara tanık olmuştur. Gübre 
kullanımı, traktörde, toprak işlemede önemli gelişmeler, tarım ürünü destekleme politikaların
da ciddî ve kapsamlı anlayış değişmelerini gündeme getirmiştir. Üretilen değerlerin altında tu
tulan girdi fiyatlarının yanında, destekleme kapsamının da genişletilmesi, tarımda teknoloji 
kullanımının yaygınlaşması sonucunu doğurmuştur. Bu süreç, kendisi için üreten, tek ürün ye
tiştiren tarım yapısını, pazar için üreten ve çeşitli bitki yetiştiren bir yapıya dönüştürmüştür.. 
Böylece, tarımsal katma değer, nüfus artış hızının 2 misli, tarım ürünleri dış satımı 28-30 misli 
artmıştır. 

1980-1990 yıllarını kapsayan dönemde, tarımsal alanda üretici aleyhine bir gelişme göz
lenmektedir. Temel ekonomik göstergeler, bu görüşü açıkça doğrulamaktadır. Bu tarihler ara
sında tarım sektörünün gayri safi millî hâsıla içindeki payı, yüzde 22,3'ten, yüzde 17,7'ye düş-
müştür.Çahşan kesimin yüzde 50'sini barındıran tarım sektörü, en bunalımlı devresine son 10 
yıllık süre içinde girmiştir. Anılan yıllarda, girdi fiyatları 107 kat artarken, ürün fiyatları 36 
kat noksanıyla, 71 kat düzeyinde kalmıştır. 

1980'li yıllar sonrasında tarımda uygulanan serbest piyasa politikalarının rekabet olanağı 
yaratacağı ye tarımsal dış satımı artıracağı ileri sürülmüştür. Sonuçta, tarımın 198Ö'de yüzde 
57,4 olan dışsatım içindeki payı, 1990'da yüzde 18,4'e düşmüştür. Nitekim, 1980 yıllarında ta
rımsal ürünlerin toplam dışalım içindeki payı binde 6 iken, bu oran, 1990'da yüzde 5.9'a yük
selmiştir. I 

Son 10 yıllık dönemde izlenen tarım politikasının bir başka göstergesi de, destekleme alı
mı kapsamına giren ürün sayısının 22'den 9'a düşmüş olmasıdır. Bu durum, Merkez Bankası 
kredilerinin dağılımında açıkça kendini göstermektedir. 

1980 öncesinde Merkez Bankası kredilerinden tarıma ayrılan pay yüzde 35-40 arasında iken, 
anılan 1988-1989 yıllarında yüzde 20'lerin altında seyretmiştir. Aynı tarihlerde yukarıda belir
tilenlere koşut olarak, üreticinin ürün bedelleri, gecikmelerle ödenmiş; bu yöntemle, 1990 yılı 
rakamlarına göre tahminî olarak salt tarımdan 17,5 trilyon liralık kaynak, diğer kesimlere ak
tarılmıştır. Bu olgu, tarım kesiminde çalışanların ulusal gelirden aldıkları payın büyük ölçüde 
düşmesine neden olmuştur. 

1988 yılı temel alındığında, tarım kesiminde kişi başına düşen gelirin ülkelere göre dağılı
mı şöyledir: Danimarka'da tarımda kişi başına düşen gelir 15 765 dolar, Belçika'da 14 911 do
lar, Hollanda'da 14 356 dolar, Amerika'da 12 826 dolar, Almanya'da 7 989 dolar iken, İspan
ya'da bu rakam, 3 531 dolara, Yunanistan'da 2 856 dolara, Türkiye'de ise, 450 dolara düşmüştür. 
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Ülkemizde siyasal iktidarlar, sanayileşerek kalkınmayı temel hedef seçmişlerdir; partimi
zin temel politikası da bu doğrultudadır. Ancak, bu hedef seçilirken, tarım sektörü ve hayvan
cılık sektörü -kanımıza göre- son on yıllık dönemde ihmal edilmiş, dolayısıyla, Türkiye artık, 
tarım sektöründe kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olma özelliğini de kaybetmiştir. 

Tarımsal ürünün dışalımının yukarıda belirttiğimiz gibi, artması yanında, dışsatımının da 
genel satım içindeki payı 1980 sonrasında önemli azalma göstermeye başlamıştır. Bu oran, 1923'te 
yüzde 78,1, 1963'te yüzde 79,4 iken, 1980 yılında yüzde 57,4'e, 1991'de ise, yüzde 19,8'e düş
müştür. 

Değerli milletvekilleri, dünya, 21 inci yüzyıla ekmek ve iş isteminde bulunan milyarı aşkın 
nüfusuyla birlikte girmektedir. Müdahale çağının şaşırtıcı bilimsel yenilikleri, insanlığı umut
landırmaktadır. Bir yandan dünyada böyle hızlı gelişmeler olurken, öte yandan, geri ye geliş
mekte olan ülkelerdeki toplumsal ölçekli beslenme sorunları, insanlık dramına dönüşmekte
dir. Kısıtlı doğal kaynaklar hızla bozulup daralmakta, büyüyen toplumun gereksinmesi ise, çe
şitlenip çoğalmaktadır. 

Bünyesi, önemli oranda faiz ve ranta dayalı bir millî gelir yapısından ve parasal işlemler
den kaynaklanan gelişmeyi, "millî gelirimiz arttı" şeklinde yorumlamanın hiçbir mantığı bu
lunmamaktadır. 

1993'te de Hükümetimizin gündeminde tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi, yüksek enflas
yon, dış ekonomik ilişkilerde dengesizlik, iç ve dış borçların fazlalığı ve kamu finasman açığı 
bulunmaktadır. Hükümetimizin 1993'te uygulayacağı yeni politikalarla, en azından enflasyo
nu büyük ölçüde düşürerek, üreticilerimizi ve dar gelirlilerimizi rahatlatacağını ummaktayız. 

Ekonomik sorunları böylesine ağır bir ülkede, tarım ve hayvancılık sektörlerini bundan 
soyutlamak mümkün değildir. 

Tarım ve özellikle hayvancılık, bu kesimi göz ardı eden yaklaşımlar nedeniyle, yaşanan 
olumsuzluklardan çok ağır pay almıştır. Resmî istatistikler ne derse desin, yapılan araştırma
lar, anılan sektörlere büyük zararlar verildiğini göstermektedir. 

Hayvancılık sektörü, ülkemizde tarımla içiçedir; bu alanı tarımdan ayrı düşünmemiz müm
kün değildir. Tarımda yaşanan olumsuzluklar ve zorluklar, hayvancılıkta" da yaşanmaktadır. 
Hayvancılık, tarım içerisinde önemli bir potansiyele sahiptir. 

Türkiye hayvancılığı, sayısal anlamda, tüm OECD ülkeleri içerisinde üçüncü sıradadır. 
Avrupa Topluluğunun 1986 yılı hayvan varlığı 83 milyondur; Türkiye'nin hayvan varlığı 

ise; 12,6 milyon sığır, 42,7 milyon koyun, 13,3 milyon keçi ve 554 bin manda ile 69 milyondur. 
2,5 milyon baş sığır, 1,5 milyon baş genç sığır, 26 milyon baş koyun ve toklu, 7 milyon baş 
kuzu kasaplık gücümüz bulunmaktadır. Sağılabilir sığır sayımız 4,4 milyondur. 

Ulusal gelir içindeki hayvancılığın payı yüzde'6, tarım geliri içindeki payı ise yüzde 35'dir. 
Tarımsal dışsatım içerisindeki oran ise yüzde 15'tir. 

Tarımın içinde hayvansal üretim ve tüketim düzeyinin bir gelişmişlik göstergesi olduğu dik
kate alınacak olursa, doğal potansiyelimize rağmen, yeterli gelişmişliği yakalayamamış oldu
ğumuz anlaşılacaktır. 

Türkiye hayvancılığı,, yalnızca ekonomik veriler bakımından değil, fizikî anlamda da ül
ke tarımının temel gerçeğidir. 3 milyon 650 bin tarım işletmemizin yüzde 86'sında bitkisel ve 
hayvansal üretim birlikte yapılmaktadır, Türkiye'de sadece hayvancılıkla uğraşanların genel nü
fusa oranı yüzde 3'tür. 
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Planlı dönemler içerisinde, hiçbir plan, amaçlanan hedefe varamamıştır. Birinci plandaki 
yüzde 5,6'lık hedef yüzde 2,6'da, Dördüncü Plandaki yüzde 4,7'lik hedef yüzde 4 düzeyinde 
kalmıştır. 

1980'den 1990'a toplam süt üretiminin 5,7 milyon tondan 9 milyon tona, et üretiminin 
1,1 milyon tondan 1,5 milyon tona ulaştığını gösterir, Devlet İstatistik Enstitüsü verileri bulun
maktadır. Ancak, 1984'ten günümüze kadar hayvancılık potansiyeliyle ilgili fizikî bir belirle
me yapılmadığından, bu verilerin hangi ölçüde güvenilir olduğunu söyleyebilmek zordur. 

1980'li yıllarda destekleme yaklaşımları, üretim artışını sağlayacak bir kapsam ve niteliğe 
kavuşmamıştır. Hayvansal ürünler destekleme kapsamından çıkarılmış, taban fiyatı uygulamaları 
kaldırılmıştır. 

Yem için uygulanan ve 1985'te yüzde 25 olan, sonra kiloda 40 liraya dönüşerek artan fi
yatlar karşısında anlamsızlaşan ve işleyişiyle de hayvan üreticisi yerine, yem sanayicisine kay
nak oluşturan yem sübvansiyonu, aksaklıkları giderilmek yerine, bunlar gerekçe gösterilerek 
tümden kaldırılmıştır. 

Önceleri olumlu görülen ve hayvancılık yatırımları için uygulanan kaynak kullanım des
tekleme fonu, amacına uygun yönlendirilmediği için, planlananı ve bekleneni verememiştir. 

Üretici, tüm kaynağını özentili bir yaklaşımla bu yatırımlara yöneltmiş; fakat, bunları üre
time sokacak işletme finansmanı olmadığından, içi boş binlerce ahır ve kümes yaratılmıştır. 

Son zamanlarda et üretimi için gündeme getirildiği belirtilen kaynaklar, üreticilere yöne
leceğine, sanayicilerin kaynak ihtiyacına daha çok yaramış; büyük işletmelere düşük faizli kre
di olmaktan öte bir fonksiyon görememiş, bu faiz de üreticilere ödetilmiştir. 

Hayvancılık sektörünün en yaşamsal bir sorunu da, pazar ölçeğinde ortaya çıkmaktadır. 
Hiçbir hayvansal ürünümüzün pazar güvencesi yoktur. Üretimi özendirici, kaliteyi yükseltici 
pazar hizmetlerini iyileştirici bir mekanizma kurulamamıştır. 

İşletmelerin küçüklüğü ve dağınıklığı, yeterince örgütlenememiş olmaları yüzünden, pa
zar ağında, aracı sayısı çoğalmaktadır. Ette satış gelirinin ancak yüzde 24'ü üreticiye gitmekte, 
yüzde 42'si aracı-toplayıcılara, yüzde 34*tt de perakendeci kasaba kalmaktadır. 

1 milyon tona yakın süt, sokak satıcılarınca pazara sunulmaktadır. Var olan durum, en 
verimli bir şekilde değerlendirilememektedir. 

Dışsatım-dışalım açısından bakıldığında, hayvancılığımız, önemli sıkıntılarla karşı karşı
ya bulunmaktadır. Canlı hayvan, ve hammaddeye dayalı dışsatım yapısı, işlenmiş ürün biçimi
ne dönüştürülmemiştir. Maliyetin yüksek olması, dış pazar şansını geliştirememiştir. Canlı 
hayvan ve et dışsatımımız 250-300 milyon dolar düzeyini aşamamış; vergi iadesinin kalkması, 
dışsatımı geriletiri etki yapmıştır. 

Dışalımda peynir ve süttozuyla başlayan uygulama, üreticinin elindeki sütün fiyatını yüz-
\ de 50 oranında düşürmüş, daha sonra, süt hayvanlarının mezhabaya yönelmesi mekanizması 

işlemeye başlamıştır. Üretken durumdaki genç hayvanların kasaplık olması, giderek besi işlet
melerini etkilemiştir. Besiye uygun nitelikteki materyal arzı daralmış, sunu-istem dengesinin 
bozulması, pazarda sürekli fiyat artışlarını gündeme getirmiştir. 

İç talebin büyümesine karşın, üretim yeterince artmamış, iç dinamik, zamanla hareketsiz
liğe doğru yönelmiştir. Yaşanan olumsuz durumlar, hayvancılıktan kaçışı ve kopuşu hızlandır
mıştır. Ülkeye et üreten Erzurum, Kars ve Ağrı'da kırsal nüfus neden anmamaktadır? Güney-
dpğu Anadoluda bugün yaşanan durum, yalnızca ayrılıkçılığa bağlanabilir mi? 
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Geçmişte, Ege, Marmara ve hatta tç Anadoluda iyi niyetli yaklaşımlarla kurulan süt işlet
meleri, kapılarını neden kilitlemişlerdir? 

Çubuk, Çorum ya da İstanbul yolu üzerindeki terk edilmiş ahır, ağıl ve kümesler neden 
atıl olarak beklemektedir? 

Hayvancılığımız, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, ortak geleceğimiz için umut ol
mayı devam ettirerek, çok değerli olanak ve dinamikleri de bünyesinde taşımaktadır. 

önemli olan, bunu algılama ve bu potansiyeli gelişim doğrultusuna yönlendirecek ciddî 
yaklaşımları gündeme getirmektir. 

Hayvancılık, doğayı sömürmeyen, belki de tek uğraştır. Aldıklarının bir bölümünü geri 
vererek toprağı korumakta, verimliliği artırmaktadır. Değerlendirilemeyen kimi ürünler için, 
kullanım olanağı yaratmaktadır. Hem emek-yoğun üretime yatkınlığı hem de otomasyona el
verişliliği, önemli avantajdır. Hayvansal ürün talebi günden güne artmaktadır. Toplumumu
zun insanca yaşayabilmesi için en büyük şanstır. Daha doğrusu, Türkiye için hayvancılık, bü
tün sorunlarına rağmen, bugün de şans olma özelliğini sürdürmektedir. 

Hayvancılık sektöründeki sorunların çözümlenmesinin temel koşulu, sektöre doğru tanı 
koymak, sektörü gerektiği şekilde algılamak ve anlamaktır. Hayvancılığın, ekonomi için bir 
yük değil; gelişmenin dinamiği olduğu fark edilmelidir. 

Hayvancılığımız, geleneksel çizgisini daha fazla sürdürmemelidir.Tarımın içindeki payı kesin 
yükseltilmeli, "yüksek teknoloji-düşük maliyet- en fazla verim" dengesi mutlaka kurulmalıdır. 

Süt ve et, destekleme kapsamına alınmalıdır. 
Yem-ürün fiyat dengesi mutlaka kurulmalı; kredi faizleri, hayvancılığın önemi gözetile

rek, gerçekçi çizgilere çekilmelidir. 
Dışsatımda canlı hayvan yerine, işlenmiş ürün tercih edilmeli, et ve kasaplık dışalım, ke

sinlikle durdurulmalıdır. Düşük fonlu dışalımdan da vazgeçilmelidir. 
Üreticilerin ortak ekonomik yararlarını koruyacak, girdi sağlamadan, pazardaki etkinliğe 

kadar olan sürecin'her halkasında, üreticileri söz ve karar sahibi kılan, birlik ya da kooperatif 
örgütlenmesi mutlaka yaşama geçirilmeli, yetiştirme birliklerinin yasal çerçevesi çağa uygun 
biçimde düzenlenmelidir. 

Ülkemizin somut koşullan nedeniyle tarım ve hayvancılığımızın yeni bir atılıma dönüştü
rülmesi zorunludur. Dünyada ekonomileri gelişmiş, ama tarımı geri kalmış, ileri ülke örneği 
yoktur. Ülkemizin tarım ve hayvancılığı dünyaya açılmalı ve dış rekabete uygun düzeye getiril
melidir. tç ve dış pazarı, dünyanın değişik doğrultuları gereğince değerlendiren bir tarımsal 
ve hayvansal üretim planlaması kesinlikle gündemegelmelidir. 

Tarım alanlarının bozulup daralması süreci durdurulmalıdır. Devlet, Anayasanın 45 inci 
maddesinin bu anlamda kendisine verdiği koruma görevinin gereği olarak, kamu kuruluşları 
yatırımları yoluyla, verimli alanların yok edilmesine engel olmalıdır. 

Tarım ürünlerinden kesilen stopaj vergisiyle tarım girdilerinden Katma Değer Vergisi alın
mayacağı, Hükümetimizin Programında ve ortak protokolünde yer almaktadır. 

Hükümetimizin ve Bakanlığın, 1993 yılı uygulamalarında, bu ilkelere uyarak, tarım ürün
lerinden stopaj vergisi almayacağına, tarım girdilerinden de Katma Değer Vergisini kaldıraca
ğına inanıyoruz. . 
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1991'de 1,5 trilyon olan toplam sübvansiyon, 1992'de yüzde 62'Iik artışla 2,4 trilyona ulaş
mıştır. 

Bakanlık ve Hükümet, destekleme alımlarında destekleme ürünlerinin kapsamını genişle
terek sürdürmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz, bu anlamda, Üreticilere hem destekleme politikala
rını programa ve protokole uygun bir şekilde gelİştirmiş.taban fiyat uygulaması yaparak sür
dürmüş hem de üreticilere peşin para ödemek suretiyle, bu konudaki uygulamalarını, üreticile
ri memnun edecek düzeye getirmiştir. 

Yine mart ayında çıkarılan bir yasayla, küçük çiftçilerin Ziraat Bankasına ve tarım kredi 
kooperatiflerine olan borçlarının ceza ve faizlerini affetmiştir. 

Bu yasanın amacına tam ulaşmadığını belki de söylemek mümkündür; ancak, şu gerçeği 
belgeleriyle burada vurgulamakta da yarar görüyoruz: Bu af nedeniyle, yaklaşık 331 bin üreti
ci bu yasadan yararlanmıştır, ödenmeyen 2 trilyon 200 milyara yakın para, Hazineye aktarıla
cak durumdadır. Bunun 1 trilyon 100 milyarı aktarılmıştır ve 1 trilyon 100 milyarın yaklaşık 
500 milyarı, üreticinin ceza ve faizine gitmektedir. 

Yasa -biliyorsunuz- iki taksitte ödemeyi öngörmektedir. İkinci taksit 1992'nin sonunda bit
mektedir, Bu ödemeler de gerçekleştiği takdirde, yaklaşık 1 trilyona yakın bedel, üreticilerden 
alınmamış olacaktır. 

Bu kıt bütçe imkânları göz önünde tutulduğunda, azımsanacak bir rakam değildir. 
Değerli arkadaşlarım, yine Hükümetimiz, tarımda destekleme politikalarını sürdüreceği

ni vaat etmiş ve bu vaadini gerçekleştirmiştir. Bu anlamda da, ürünlere, yüzde yüze yakın ar
tan fiyatlar vermiştir. 1991'e kadar üretim ve verim negatifken, 1992'de tarımsal üretimin bü
yüme hızı yüzde 3,5 seviyesine ulaşmıştır. 

Bütün bu uygulamalara rağmen, dünyadaki çoğu ülkelerin korumacı yaklaşımlarına erişi
lememiştir. 

Destekleme politikalarının ve korumacı yaklaşımların zaman geçirilmeden, en azından gir
meyi çok arzu ettiğimiz OECD ve AT ülkeleri düzeyine ulaştırılması zorunludur. 

Tarım ve hayvancılıkta temel hedef, üretileni satma değil, satabileceğimizi üretme olmalı
dır. Tarım ve hayvancılık ürünleri ticaretine değil, üretimine yardım yapılmalıdır. Destekleme, 
daha çok, üretim sürecine yönelik olmalıdır. İthal edilen damızlık ve tohumlukların hangi amaçla 
kullanıldığı, denenerek öğrenilmeli ve her birinin kullanımına ilişkin çareler hazırlanmalı ve 
bunlar üreticilere iletilmelidir. 

GAP'la birlikte, tarım ürünleri üretiminin artacağı bilinmektedir. Bunun tarım gelirleri 
üzerindeki etkisi, muhtemelen olumsuz olacaktır. Bu olumsuzlukların giderilmesi için bugün
den hazırlık yapılmalıdır. 

Dünyada gelişen genetik devriminden (yeşil devrim) de geri kalınamaz. Mutlaka, ülkemizi 
de,bu devrime ayak.uyduracak tarım ve hayvancılık politikaları oluşturmalıdır. Var olan araş
tırma istasyonlarımız, bu amaçla yeniden örgütlenmelidir; hedef ülkelere, tarım ve hayvancılık 
ürünlerimizi tanıtıcı broşürler hazırlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, yeri gelmişken çok önemli gördüğüm bir konuyu da ayrıca belirt
meyi bir borç biliyorum. 1935'ten beri var olan ve 1984'te kaldırılan Veteriner işleri Genel Mü
dürlüğünün yeniden kurulmasını da içeren bir yasa tasarısı Yüce Meclisin gündemine gelmiş 
bulunmaktadır. 
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Türkiye hayvancılığı bakımından, Veteriner tşleri Genel Müdürlüğünün yeniden kurula
cak olmasını olumlu buluyor, Sayın Bakanımızı bu nedenle takdir ediyor, teşekkürlerimizi su
nuyoruz. 

Burada iki noktayı önemle vurgulamak ve belirtmek istiyoruz: Veteriner tşleri Genel Mü
dürlüğü kurulurken, illerde de mutlaka il bazında veteriner işleri il müdürlüğü kurulmalıdır. 

Ayrıca, tüm hayvansal üniteler (su ürünlerinden diğer hayvansal ürünlere kadar tüm üni
teler) genel müdürlük bünyesinde toplanmalı, tek elden yönetimi sağlanmalı ve bu alandaki 
dağınıklık önlenmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Hüküniet. Programıyla ortak Protokolde, tarımsal ürünlerde fiyat
ta istikrarı sağlamak, kaynakları uygun kullanmak, ihracat ve ithalata göre üretimi yönlendir
mek, girdi ve yeni teknolojileri yaygınlaştırmak, verimliliği ve üretimi artırmak, çiftçilerin re
fah seviyesini yükseltmek, temel hedef olarak belirlenmiştir. Bu anlamda, üreticilere düşük fa
izli kredi verileceği, teşvik primi ödeneceği, sübvansiyonların artırılarak sürdürüleceği, vergi 
bağışıklıkları getirileceği bilinmektedir. 

Ayrıca, Bakanlığımızın tarım ürünleri destekleme fiyatlarında aylara göre kademeli fiyat 
uygulaması yerinde olmuştur. Bu uygulamanın 1993 yılında da artırılarak sürdürülmesinden 
yanayız; bunu, sayın Bakanımızdan bekliyoruz. 

• Hükümetin 1992 yılı taban fiyat uygulaması ve bedelin peşin ödenmesi, üreticiyi sevindir
miştir. Gerçekten 1992 yılında 700 liralık buğdaya 1 400 lira, 3 bin liralık pamuğa 6 bin lira, 
6 bin liralık fındığa 9 bin lira, 202 liralık pancara 330 lira, 700-800 liradan satılan ayçiçeğine 
2 500 lira, 6 bin liradan satılan kayısıya 17 500 lira, 15 bin liradan satılan tütüne de 38 bin 
lira fiyat verilmiştir. 

Bu yolla, Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticiden 3 506 923 ton ürün almış, karşılığında üreti
ciye 4 031 202 975 lirayı peşin ödemiştir. Tahılda, devletin, üreticiye tek kuruş borcu bulunma
maktadır; Toprak Mahsulleri Ofisinin belgesi buradadır. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, üretici birlikleri de üreticilerden mahsul ve mal al
maktadır. Bu yıl, yani 1992 yılında üretici birlikleri, üreticiden 14 177 288 458 liralık mal al
mıştır; bunun, 12 498 559 874 lirası peşin ödenmiştir. Bu, ekim ayı itibariyle verilmiş rakamdır. 
Bu arada ödemeler de olmuştur; bu rakam 1 milyar 850 milyara düşmüştür. 

Sayın Başbakanın, bütçe sunuşunda yaptığı konuşmadan da anladığımıza göre hükümeti
miz, üreticinin kalan 1 trilyon 850 milyarlık bu borcunu 31.12.1992 tarihi itibariyle tümüyle 
ödemiş olacaktır.Böylece, üreticiden alınan ürünlerinin ve mallarının bedeli, Hükümet prog
ramında ve ortak protokolde belirtildiği gibi peşin ödenmiş olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde kırsal alana, yol, içme su
yu, altyapı hizmetleri götüren toprak ve su kaynaklarını geliştirmeyi amaçlayan Köy Hizmetle
ri Genel Müdürlüğünün, ağırlıklı yeri olduğu bilinmektedir. 1992 yılı içinde bu kuruluş, 10 
407 hektar alana sulama, 12 680 hektar alana tarla içi geliştirme, 3 522 hektar alana drenaj 
hizmeti götürmüş; erozyonu kontrol altına almak amacıyla, 4 642 hektar alana toprak muha
faza tesisi yapmış bulunmaktadır. 

Ülkemizin tarımsal altyapısının geliştirilmesi çalışmaları çerçevesinde, bir yıl içinde, 5 999 
kilometre tesviyeli yol, 8 321 kilometre stabilize yol kaplaması, 3 736 kilometre asfalt yol kap
laması, 6 033 kilometre de yol onarımı yapılmış bulunmaktadır. 
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Hedef, 1992'de 8 978 kilometre köy yolu tesviyesi, 10 266 kilometre stabilize yol kaplama, 
4 404 kilometre asfalt yol kaplaması ve 6 981 kilometre yol onarımıdır. 

Görüldüğü gibi, programlanan hedefe, bu yıl için ulaşılamamıştır.Bunda, 1992 bütçesinin 
gecikmeli olarak Mayıs 1992 *de yürürlüğe girmesinin ve yağışların, kasım ayından itibaren baş
lamasının da etkisi olmuştur. 

1993'te Bakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 7 bin kilometre yeni yol yapımı, 
7 500 stabilize yol kaplama, 2 bin kilometre asfalt yol yapımı, 6 bin kilometre yol onarımı ya
pılmasını öngörmektedir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmalarını yakından biliyor, verilen hedefe ula
şacağına inanıyoruz; ancak, bunu yeterli görmediğimizi de belirtmeyi zorunlu görüyoruz. 

Bugün ülkemizde köy ve mezralarla birlikte 76 576 yerleşim birimi vardır; bunlar birbiri
ne 308 602 kilometrelik köy yolu ağıyla bağlı bulunmaktadır. 1 Ocak 1992 günü itibariyle köy 
yolu ağının 23 397 kilometresi asfalt kaplamalı, 158 910 kilometresi stabilize kaplamalı, 73 679 
kilometresi tesviyeli yol olup, 52 616 kilometresi ham yol durumundadır. Hiç yolu olmayan 
yerleşim biriminin sayısı da oldukça fazladır. 

Ülke genelinde yapılmış bulunan içme suyu envanterine göre 76 binin üzerindeki ünite
den, 49 167 ünitenin, sağlıklı ve yeterli içme suyu bulunmaktadır. 10 593 yerleşim biriminin 
sıiyu yetersiz olup, 18 915 yerleşim biriminin ise, sağlıklı ve yeterli içme suyu yoktur. 1992 yılın
da bütçeden sağlanan ödeneklerle, 6 518 üniteye içme suyu götürülmesi, 1 411 adet sondaj ku
yusu yapılması programlanmıştır. Yıl sonu itibariyle 4 600 ünitenin içme suyu bitirilmiş, 1 000 
adet sondaj kuyusu yapılmış bulunmaktadır. 1993 yılında bütçeden ayrılan 1 trilyon 153 mil
yar 60 milyon liralık ödenekle 2 328 üniteye daha içme suyu götürülmüş olacaktır. Bu sayının 
da yetersiz olduğu açıktır. 30 bine yakın yerleşim biriminin içme suyundan yoksun veya yeter
siz olduğu bir durumda, 2 328 üniteye içme suyunun götürülmüş olmasının yetersizliği açıktır. 
Bakanlık, bunu düşünerek, içme suyu yapım hizmetlerini hızlandırmak üzere, finansmanı dış 
kredilerden sağlanacak olan Kırsal Kesime tçme Suyu Temin Projesini uygulamaya koymuştur, 
4 gruptan oluşan projeyle beş yılda 7 880 üniteye daha içme suyu götürülmüş olacaktır. Bu 
çabası nedeniyle Sayın Bakanı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünü kutlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tarımda sulamanın önemi açıktır. Ülkemizde sulanabilir toplam arazi 
miktarı 8,5 milyon hektar civarındadır. Bunun 4,6 milyon hektarı DSt Genel Müdürlüğünce, 
2,9 milyon hektarı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 1 milyon hektarı da halk sulaması 
yoluyla gerçekleştirilecektir. Köy Hizmetleri, sulamakla yükümlü olduğu 2,9 milyon hektar ara
zinin 1,89 milyon hektarını sulayarak çiftçinin hizmetine açmış bulunmaktadır. 1 Kasım 1992 
tarihi itibariyle 10 bin hektar alana sulama hizmeti götürülmüştür.. Yıl sonu itibariyle bu oran 
15 bin hektar olacaktır. 1993 yılında 22 200 hektar alana su götürülmesi amaçlanmış bulun
maktadır. 

Anılan sayısal bilgiler, 2000'li yıllarda, hâlâ sulanabilir taşınmazın 1/2'sinin henüz sula-
namadığını göstermektedir. 

Bakanlığın, yukarıda belirtilen kapsamlı görevlen yanında, iskân yükümlülüğü de bulun
maktadır. Bu anlamda Bakanlık, kamulaştırmalar sonucu yerlerini kaybeden hak sahibi aile
lere, yurt dışından gelen göçmenlere, ülkemizde göçebe olarak yaşayan yurttaşlara yerleşim ola
nakları ve konut temin etmek zorundadır. Böylece, bu insanlar, üretken ve verimli olacak ve 
ekonomiye yük olmaktan kurtulacaklardır. 
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1992 yılı başına kadar, bu yolla 6 893 ailenin iskânı sağlanmış, 7 904 aileye konut yapımı 
için kredi verilmiş, 7 200 adet sosyal ve ekonomik tesis hizmete açılmış, 541 adet kanalizasyon 
yapımı tamamlanmış bulunmaktadır. 1992 yılında iskân konutları için 700 milyon lira harcan
mıştır. 

Diğer yandan, yurt içindeki iskân hizmetleri, sosyal ve ekonomik tesis yapımı, köy altya
pısı için kırsal alan planlaması hizmetleri kapsamında, 1993 yılında 186 milyar 940 milyon li
ralık harcama yapılması planlanmıştır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, yukarıda belirtilen sorunların üstesinden gelebilmesi için, 
• oldukça yüklü ödeneğe gereksinmesi olduğu açıktır. Tarım, hayvancılık, ulaşım, su kaynakla
rının kullanımıyla köy altyapısı ve kanalizasyonu gibi, çözümü mutlaka kısa vadede gerekli 
sorunların ertelenmesi, köyden kente göç olgusunu gündeme getirmiştir. Çarpık kentleşme, çö
zümü olanaksız bir sorun olarak ülkemiz gündemine girmiştir. Çarpık kentleşmeyi de önle
mek düşüncesiyle kentten köye göç olgusunu gerçekleştirmek amacıyla köylere, kırsal alana 
mutlaka hükümetimiz döneminde önem verilmeli, köy yollan asfaltlamaları, köprüleri, stabi
lizeleri, içme suyu ve sulama suyu konuları hızla gerçekleştirilerek, kırsal kesim hem verimli 
hale getirilmeli, hem kent görüntüsüne kavuşturularak, insanların şehirlere akını, yani göç ol
gusu önlenmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Tkrım ve Köyişleri Bakanlığına 1993 yılı genel bütçesinden ayrılan 
ödenek toplamı 17 trilyon 559 milyar 100 milyon liraya ulaşmaktadır. Bunun 4 trilyon 813 mil
yar 600 milyon lirası Bakanlık ödeneğidir. Sözü edilen ödeneğin 3 trilyon 950 milyar 500 mil
yon lirası cari harcamalara, 718 milyar 400 milyonu yatınm harcamalarına, 144 milyar 700 milyon 
lirası da transfer harcamalarına ayrılmıştır. 

Bakanlığın 1993 yılı bütçesinde, 1992 yılına göre yatırımlarda ortalama yüzde 50, cari har
camalarda yüzde 47, transfer harcamalarında yüzde 60 artış görülmektedir. Bakanlığın, 1993 
yılı katma bütçesi için 12 trilyon 745 milyar 500 milyon liralık bir ödenek aynlmıştır. Bu tuta
rın 5 trilyon 732 milyar 500 milyon lirası cari, 6 trilyon 873 milyar 300 milyon lirası yatınm 
ve 139 milyar 700 milyon lirası da transfer harcamalanna tahsis edilmiştir. 

Tanm ve Köyişleri Bakanlığının, genel ve katma bütçe ödeneklerinde bir önceki yıla göre 
cari harcamalarda yüzde 54, yatırım harcamalarında yüzde 71, transfer harcamalarında yüzde 
60 oranında bir artış gözlenmektedir. 

Bakanlık, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunduğu raporda, anılan ödenekleri kalkınmada 
öncelikli yörelere, dış kaynaklı kredilere ve önceki yıllardan devam eden tamamlanabilir proje
lere ağırlık vererek kullanacağını belirtmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, beş dakikanız kalmıştır. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının büyüklüğü, dağınıklığı ve yatırımcı özelliği göz önünde 

tutulduğunda, genel bütçeden ayrılan bu meblağın yeterli olduğunu söylemek zordur. 

Değerli arkadaşlarım, kanımıza göre, geniş çaplı ve oldukça büyük hacimli olan bu Ba
kanlığa, genel bütçeden çok daha yüklü bir kaynak ayrılmalıydı. Son yıllarda, ülkemizde bazı 
yetkili ağızlardan, sosyal devletin işlevini yitirdiği, destekleme alımlarının ve sübvansiyonların, 
tarım ve hayvancılık sektörüne yapılmaması gerektiği konusunda görüşler ortaya atılmaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, Partimizin politikası, sosyal devlet ilkesinin, geliştirilerek güçlendi
rilmesi yönündedir. Çağımızda, günümüzde, özellikle Doğu Blokunun dağıldığı şu ortamda, 
sosyal devlet, işlevini yitirme yerine, daha da etkinlik kazanmaya başlamıştır; işlevi daha da 
ağırlaşmıştır. 

Hizmet götürülmesi gerekir diye saydığımız şu alanlara, sosyal devlet, işlevini yitirmişse, 
kim hizmet götürecektir değerli arkadaşlarım? Oralara kim yatırım yapacaktır? Otuz bini aş
kın köyün, yerleşim biriminin içme suyu bulunmamaktadır; eğer sosyal devlet, işlevini yitirir-
se, oralara hangi özel sektör temsilcisi hizmet götürecektir, bu gereği yerine getirecektir? 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Süt Endüstrisi Kurumunu niye satıyorsunuz o zaman? 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, o bakımdan, kanımıza göre, 

sosyal devletin önemi giderek artmaktadır ye Hükümetimiz, destekleme politikalarına mutla
ka devam etmelidir, 

Sonuç olarak, Bakanlığın, anılan ödeneği, ülkemizin şimdiye kadar hizmet götürülmemiş, 
geri kalmış yörelerine öncelik vererek kullanacağına inanıyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Bakanlık bütçesinin ülkemize, halkımıza, Bakanlık personeli
ne yararlar getirmesi dileğiyle tümünüze içten saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, teşekkür ederim. . 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) — Ben de teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına ilk konuşmacı Sayın Gazi Barut'tur. 
Sayın Barut, Grubunuza ait 45 dakikalık süreyi 3 değerli arkadaşımız nasıl bölüştünüz?.. 
M. GAZt BARUT (Malatya) — 15'er dakika olarak SAyın Başkan. 
BAŞKAN —- ANAP Grubu adına Malatya Milletvekili Sayın Gazi Barut, buyurun efen

dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA M. GAZİ BARUT (Malatya) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1993 yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisinin görüşle
rini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla 
selamlarım. , 

Sayın milletvekilleri, ekonomisinin durumu hangi seviyede olursa olsun, tarım sektörü*-
nün.bütün dünya ülkelerinde ve özellikle de kendi ülkemizde önemi büyüktür. Yaşamak için 
zorunlu olan, başta yiyecek ve giyecek maddeleri olmak üzere, diğer önemli tarım 'ürünleri, 
bu sektör tarafından üretilir. 

Dünya ülkelerini incelediğimiz zaman, sanayide ileri gitmiş ülkelerin aynı zamanda tarım
da da çok ileri olduklarını görürüz. Almanya, Amerika, Fransa hem sanayide hem tarımda 
ileri gitmiş olan ülkelerdir. Bu ülkeler, sanayileşiyoruz diye tarımı geri plana itmemişlerdir. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) tarafından yapılan tespitlere göre, hızla 
artan dünya nüfusu 2000 yılına kadar 1 milyar artarak 6,4 milyara, 2025 yılında ise, 8,5 milya
ra ulaşacaktır. Hızlı nüfus artışına rağmen, tarımsal üretimdeki yetersiz gelişmenin bir sonucu 
olarak, günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde,500 milyon insan, şimdiden, açlıkla ve dengesiz 
beslenmeyle karşı karşıya bulunmaktadır. 
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Dünyada tarımdaki bu menfi duruma rağmen, çiftçilerimizin gayretli çalışmaları, ANAP 
İktidarının tarım sektöründe uyguladığı politikalar, alınan tedbirler ve teşvikler sonucu son 
yıllarda tarım sektöründe hızlı gelişme ve değişmeler olduğu bir gerçektir. 

Ülkemiz toplumunun sosyal ve ekonomik yaşantısında önemli bir yeri olan tarım sektö
ründeki gelişme hızı 1963-1983 yılları arasında yılda ortalama yüzde 3, 1984-1990 yılları ara
sında yüzde 3,4 olmuştur; bu yıl ise, tarımdaki katma değerin yüzde 3,5 olacağı tahmin edil
mektedir. Tarım konusunda yeni bir karar veya tedbir alınmadığına göre, bu gelişme, Hükü
metin uyguladığı tarım politikasından dolayı değil, sadece iklime bağlı olarak gerçekleşeceğin
den, bir başarı olarak gösterilemez. Bakınız.Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1992 yılı bütçe ra
porunun (C) bölümünde, "devam eden ve yarım kalmış hizmetlerin tamamlanması için öde
nek ayrılmıştır" denilmektedir. 1993 yılı bütçe raporuna baktığımız zaman aynı cümleyi harfi 
harfine görürüz. Bunun mânası, Bakanlığa, yeni yatırımlar için ödenek verilmemiş demektir. 
1993 yılı ödeneklerine baktığımızda ise, Bakanlığın 1992 yılı yatırım ödeneği 417 milyar liray
ken, 1993 yılı yatırım ödeneğinin , proje yatırımları hariç, 593 milyar lira olduğunu görürüz. 
Yine ayrı raporda, Bakanlığın, 1993 yılında 3,6 milyon dolar FAO ve İpek Böcekçiliği Komis
yonuna, 12 milyar lira personel giderlerine, 70 milyar lira TÜYAP için alınan taşıt ve tarım 
aletleri gümrük, resim, harç ve KDV giderlerine, 115 milyar lira TÜYAP için ihaleleri yapılan 
malzemelerin gümrük masraflarına olmak üzere toplam 227 milyar lira borcu olduğu yazılı
dır; ayrıca, kullanmadığı dış kaynaklı krediler için binde 7,5 oranında bir hizmet komisyonu 
Ödemek durumundadır. Bakanlık, bu borcunu yatırım ödeneklerinden keseceğine göre, 1993 
yılı bütçesi, yazıldığı gibi, 1992 yılına göre yüzde 42 artmamış, yüzde 9 eksilmiştir. 

Netice olafak, bu bütçeyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, Türk köylü ve çiftçisine vere
bileceği hiçbir şeyi olamaz. 

SAyıri Başkan, sayın milletvekilleri; tarımsal üretimin artırılması birim alandaki verimin 
artırılmasına, verimin artırılması ise, girdi kullanımına bağlıdır. Bu Hükümet zamanında ise, 
tarımsal girdilerin fiyatları bir roket gibi yükseldiğinden, memleketimizin yarıya yakın bir ço
ğunluğunu teşkil eden çiftçi vatandaşlarımız mağdur olmuştur. Bakınız, biz iktidardan ayrıldı
ğımız zaman Türkiye'de mazotun litresi ortalama 2 300 liraydı, bugün mazotun litresi yüzde 
100 artmıştır, Ziraî ilaçlardaki fiyatlar ise bir yıl öncesine göre 3 kat artmıştır; gübrenin kilosu 
790 lirayken, 1 150 liraya çıkmıştır. Çiftçimizin yüzde 80'i, pahalılıktan veya DAP gübresini 
bulamadığı için, ekim ayında ekinini ekememiştir; haziran ayında ise çiftçinin ürünü tarlada 
bırakılmış ve buna karşılık, enflasyonu düşürdük demek için çiftçimiz perişan edilmiştir. Ana
vatan Partisi iktidarı devrettiği zaman, orta büyüklükteki bir Massey-Ferguson traktör, 50 mil
yon liraydı. Bugün ise, aynı traktör 120 milyon liraya satılmaktadır. 

Bu mukayeseleri mal bazında yapacak olursak, bir sene önce 2,5 kilogram buğdayla 1 lit
re mazot alınırken, bugün çiftçimiz, 4 kilogram buğdayla 1 litre mazot alabilmektedir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kesinlikle yanlış. 

M. GAZİ BARUT (Devamla) — Biz iktidarı devrettiğimizde, 10 kilogram pamuk satan 
üretici, 16 litre mazot alabiliyordu; bugün ise, 10 kilogram pamuk satan üretici, sadece 12 litre 
mazot alabilmektedir. 

Netice olarak: Bu Hükümet, bir yılda reel olarak, pamuk üreticisini yüzde 25, buğday 
üreticisini ise, daha yüksek oranda fakirleştirmiştir. 
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Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin geçen sene Türkiye genelinde alınan ürün bedelle
rinin yüzde 80'ini zamanında Ödemesine rağmen, bu sene bunun tamamen tersi olmuş ve ürün 
bedelinin yüzde 80'ini ödememiştir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Aslında senin söylediğinin tamamen tersi. 
M. GAZİ BARUT (Devamla) — Bu Hükümetin destekleme politikasıyla, çiftçimiz, üret

tiğini satamaz, sattığının parasını alamaz duruma gelmiştir. 
Malatya'da bu sene Kayısı - Birlik kuruldu ve kurukayısınm kilosuna 14 ile 17 bin lira 

arasında taban fiyat verildi. 
Hükümet, kayısı alımları için 175 milyar lira göndereceğini ilan etmesine rağmen, bir ku

ruş göndermedi. Kayısı-Birlik, Ziraat Bankasından yüzde 70 faizle aldığı 7 milyar lirayla Ma
latya'da yetişen ve yüzde 95'i ihraç ürünü olan kurukayısınm ancak yüzde l'ini satın alabildi. 
Kayısı-Birlik, ilkel metotlarla hazırlanan ve yaptığı masrafla fiyatı yüzde 100 artan kurukayı-
sından, maalesef, bugüne kadar bir kilo dahi ihraç edememiştir. Son dört yılda 300 milyon 
dolar döviz getiren Malatya'nın bu altın meyvesi, Hükümetin yanlış politikası yüzünden tüc
car tarafından ucuza satınalınmış ve üreticisi mağdur edilmiştir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Cumhurbaşkanı halleder o işi! 
M. GAZİ BARUT (Devamla) — Şu anda tnönü Üniversitesi, TÜBİTAK Meyvecilik Araş

tırma Enstitüsü ve tarım il müdürlüğü, kayısıcılık dalında araştırma ve geliştirme çalışmaları 
yapmaktadır. Halbuki, ülke ekonomisine önemli döviz kazandıran kayısının üretim safhasın
dan müşteriye sunuş safhasına kadar geçen süre içerisinde karşılaştığı sorunların çözümünü 
bir bütünlük içinde ele alacak, bilgili, görgü ve deneyimi olan bir koordinatör kuruluşa ihtiyaç 
vardır. Kanaatimce, bu koordinatörlüğü de, Tarım ve Köyışleri Bakanlığı yapmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, çiftçilerimizin önemli birkaç sorununu sizlere arz etmek istiyorum. 
Ziraat Bankasınca çiftçiye verilen tarımsal kredi karşılığında çiftçinin tüm arazisinin ipo

tek edilmesi yerine, gerçek değerinin esas alınması suretiyle, krediye karşılık olabilecek arazi
nin ipotek edilmesi ve borcun tamamının ödenmesi beklenmeksizin, ödenen borç oranında ipo
teğin kaldırılması, ipotek dışı kalan arazinin yeni krediler için kullanılması olanağı sağlanmalıdır. 

Ziraat Bankası, yatırım işletme kredilerinde uyguladığı aşırı formalite uygulamasını kal
dırmalı, kirayla tutulan araziden elde edilecek ürüne de kredi vermelidir. 

Üründe kayıplara neden olan, hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı mücadelede başarılı 
olabilmek için, bölgesel erken uyarı sistemleri kurulmalı; olumsuz etkilere sebep olan ruhsat
sız ilaçların kullandırılmasını engelleyen tedbirler alınmalı; ANAP zamanında geliştirilen to
humculuk politikası devam ettirilmeli, mümkünse daha da iyileştirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Barut, 5 dakikanız kaldı. 
M. GAZİ BARUT (Devamla) — Ayrıca, piyasada "kaliteli tohum" adı altında, kaynağı 

belli olmayan ve yüksek fiyatlara satılan tohumların satışları denetim altına alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde gıda maddeleri üretiminin büyük bölümü ilkel koşullarda 
veya sağlıksız katkı maddeleriyle gerçekleşmektedir. Buna karşılık, bakanlıklararası yetki tar
tışmaları ve sürtüşmeler nedeniyle, gıda yasası taslağı, yıllardır Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve 
Köyİşleri Bakanlığı arasında gidip gelmektedir. Bugün Türkiye'de hayvan yeminin kanunu var; 
fakat, insan gıdasının kanunu yoktur! Avrupa ülkeleri arasında gıda kanunu olmayan tek ülke 
ise, Türkiye'dir. 
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Ülkemiz insanının sağlığını olumsuz yönde etkileyen hormonlar, besi hayvanlarında yay
gın bir şekilde kullanılmaktadır. Yediğiniz ellerdeki hormon miktarının, Avrupa ülkelerinin kabul 
ettiği tehlike sınırının çok üstünde olduğu bilinmesine rağmen, yetkililer bu konuda hiçbir ted
bir almadıkları gibi, Türkiye'de et tüketimi düşük olduğu için, bu sınırın aşılmasının tehlike 
yaratmayacağı kanaatindedirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz bugün, değişen ve gelişen dünya ekonomisin
de yeni bir yere sahip olmak ihtiyacındadır. Bilindiği gibi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir
liğinin dağılmasıyla, yeni bağmısız devletler ortaya çıkmıştır. 

Böyle bir gelişmeye hazırlıklı olmayan Hükümet, olayların arkasından romantik bir poli
tika izlemektedir. Gelişen ve değişen dünyada 21 inci Asrın yeni düzeni konuşulur ve buna göre 
yeni siyasî ve ekonomik dengeler kurulurken, maalesef, Hükümet, meseleye duygusal bir heye
canla yaklaşmaktadır. Zaman büyük bir hızla akmakta; fakat kalıcı, sürekli ve rasyonel karar
lar alınmamaktadır. 

Kafkasya ve Orta Asya cumhuriyetlerinin ekonomik bünyeleri hammadde ihraç edebilen 
tarımsal karakterdedirler. Arazilerinin tamamı toplulaştırılmış ve aşırı büyüklükte tarımsal iş
letmeler teşekkül etmiştir. Bu işletmelerde üretilen ürünlerin, yarı mamul ve malul madde ola
rak işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili mekanizmalar, ilgili ülkelerin dışında kurulmuştur. Bu 
ülkeler büyük bir gıda açığıyla karşı karşıyadır. Bütün üretim planlaması Moskova'dan yapıl-

1 dığından, şimdi ülkesel bazda planlama ve organizasyon yapmakta güçlük çekmektedirler. 
Buna benzer çok problemleri olan bu ülkelerde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız acaba 

ne yapmıştır? Uzmanlar görevlendirmiş midir? Bu ülkelerden elemanlar getirerek, kurslarla 
eğitmiş midir? Geleceğe dönük, tarım meslek, veteriner ve ev ekonomisi liselerine öğrenci ka
bulü sağlamış mıdır? Bakanlık, tarımsal ürünlerin, muhafaza, depolama ve işletilmesiyle ilgili 
tesislerin kurulması, iç ve dış pazarlama kurallarının serbest piyasa ekonomisi şartlarına uy
gun olarak düzenlenmesi gibi konularda herhangi bir şey yapmış mıdır? Keza, Bakanlık, bu 
ülkeler hakkında bilgi ve yerel dillerle veya Rus alfabesiyle yazılmış yayınları takip edebilecek 
elemanlara sahip midir? Bu konularda çalışmaları var mıdır? v 

Şunu üzülerek belirteyim ki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı da, Hükümet gibi, bu konuda 
ciddî bir çalışma yapmamıştır. Bakanlığın yaptığı tek şey, bu ülkelere bir heyet göndermiştir; 
bu heyet, yerinde tetkik ve görüşmeler yapmış, muhataplara bir sürü vaatte bulunmuştur; fa
kat Temmuz 1992 tarihinden bu yana, hiç kimse, parmağını dahi oynatmamıştır. 

ilgili cumhuriyetlerde tarım müşavirlikleri süratle kurulmalı ve bunlara siyasî tayin değil, 
bölgeye adapte olabilecek, bölge hakkında, az da olsa bilgi sahibi kişiler bir an önce gönderil
melidir. Yoksa, konuyla ilgili olmayanların tarım müşaviri olarak tayin edilmesinin, ne gidece
ği yere, ne de bize faydası olur. ' 

Netice olarak: Bu cumhuriyetlerin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yardımına ihtiyacı vardır; 
bu yardım da bizim menfaatımızadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kırsal kesime çok mühim altyapı hizmetleri götüren 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1993 yılı için 5 trilyon 900 milyar lira net yatırım ödeneği 
talebinde bulundu; buna karşılık, ancak, 1 trilyon 900 milyar lira yatırım ödeneği aldı. Bu ise, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1993 yılında kapasitesinin yüzde 32'sini kullanacağı ma
nasına gelir. Yatırım ödeneğinin bütçe içerisindeki payı, zaten yüzde 15'tir. Ulaştırma sektörü
ne, tarım sektörüne ve diğer kamu hizmetleri sektörüne ayrılan ödenekler yetersizdir. Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğünün... A , 
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BAŞKAN — Süreniz dolmuştur, bir dakikanız kalmıştır... 
M. GAZİ BARUT (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
BAŞKAN — Toparlama yok. 
M. GAZİ BARUT (Devamla) — Tamam, bir dakika efendim. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün en mühim görevlerinden biri, yerleşim ünitelerine, 

sağlıklı ve yeterli içme suyu götürmektir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 6 083 ünite 
yapımı için istediği 1 trilyon 500 milyar lira ödeneğe karşılık, 2 328 ünitenin yapımı için bütçe
den 521 milyar lira ödenek ayrılmıştır. Bu ise, istenenin yüzde 33'üdür. 

İnsanların en doğal hakkı olan su sorununu bir an önce çözmek, devletin en önemli gö
revlerinden biridir. Açıkça ve üzülerek belirtmek isterim ki, göreve gelen her bakan, "bu yıl, 
içme suları yılı olacaktır" demiştir; fakat 21 inci asra girerken, hâlâ 20 bin ünitenin, yani 3 
milyon insanın sağlıklı içme suyu yoktur. 

Türk köylüsüne, içme suyu gibi, kutsal bir hizmet götürebilmek için, ödenekler mutlaka 
artırılmalıdır. Aksi takdirde, bunun hesabını, ne bu dünyada, ne de öbür dünyada, "benim 
köylüm, benim çiftçim" dediklerinize verebilirsiniz. 

Sözlerime son verirken, büyük gayret ve başarıyla çalışan Tarım ve Köyişleri personeline 
teşekkür eder, 1993 yılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin memleketimize, milletimize, 
Bakanlığımıza ve fedakâr çiftçimize faydalı ve bereketli olmasını diler, Yüce Heyete saygılar 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barut. 
Anavatan Partisi Grubu adına, İçel Milletvekili Sayın Ali Er, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA ALİ ER (İçel) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyo
rum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye'nin nüfusunun yüzde 50'ye yakını tarımla uğraşır; onun için, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı bütçesinin yüzde 50 nüfusa hitap ettiğini göz önüne alırsak, daha uzun bir süre tar
tışılmasında fayda vardı; diğer birçok bakanlıkların bütçelerinde olduğu gibi, Tarım ve Köyiş- -
leri Bakanlığı bütçesini de her gruba 45 dakika bir zaman vererek sınırlamış oluyoruz; ama 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçenin hitap ettiği insan topluluğu da Türkiye nüfusunun yarı
sına yakınıdır. 

Bütçede ayrılan ödeneklere baktığımızda, Türk insanının yarısına hitap eden Tarım ve Kö
yişleri Bakanlığının bütçesinde, geçen yıllara nazaran pek fazla bir artış göremiyoruz; bu artış
larla hiçbir şey yapılamaz. Tarım Bakanlığı bütçesinde yüzde 45, Köy Hizmetlerinde yüzde 15 
gibi, yatırıma ayrılan artışlar var; tabiî, enflasyonun yüzde 70 olduğu bir ülkede, bu artışlarla 
neler yapabileceğimizi hep beraber düşünmemiz lazım. 

Burada konuşurken, bu bütçeyi tartışırken, kâğıt üzerine yazarken, şunu yapacağız, bunu 
yapacağız dememiz, tarım kesimine sadece kürsülerden hitap etmekten başka bir şey değildir; 
mühim olan, burada yazılanların aşağıda icraatıdır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1992 yılında Türkiye genelindeki yatırımlarının fevkalade 
kötü durumda olduğunu tespit ediyoruz; Yani, bunu, genelde burada, kürsülerde parayla de
ğerlendirmemek lazım; yerinde, mahallinde icraata bakmak lazım. Benim seçim bölgemde, 
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yapım sahasına giren 1991 yılında başlayan birçok proje 
1992 yılında, maalesef, durmuştur, hiçbir şey yapılmamıştır, mesela, Erdemli ve Silifke'yi ilgi
lendiren Aksıfat Projesine bu yıl 100 milyon lira ayrılmıştır; bu para bekçi parasıdır, Karakız 
Deresi Göletine 1 milyon lira ayrılmıştır; o da ödeneğin kapanmaması için. Yani, 1 milyon lira 
ayrılması, 1993 yılına erteleyelim demektir. Türkiye genelindeki birçok yatırım, buna benzer 
şekilde durmuştur; maalesef 1992 yılında icraata geçirilememiştir. 

Tabiî, burada tartışacağız. Biz İktidarken, Yüce Meclisin muhalefet milletvekilleri bizleri 
sürekli eleştiriyorlardı; eleştirmede de mutlaka fayda yar; birbirimizin eksikliğini söylemede 
fayda var. Bugün bizim de buraya çıktığımız zaman, herhalde sizlere gül uzatacağımızı, çiçek 
uzatacağımızı zannetmemelisiniz; biz de yanlışları bu kürsülerde eleştirmek durumundayız; ama 
birbirimizi eleştirirken bazı gerçekleri de hep beraber Anavatan iktidarından devraldığınız Türk
iye'de, seçim meydanlarında her birimizin çıkıp bir şey söylediği Türkiye'de, bugüne bakıyor
sunuz, geçmişte olduğu gibi, daha evvel olduğu gibi, elli yıldır olduğu gibi, Türk çiftçisi her 
geçen gün geriye doğru gitmekte. Yani, birbirimizi eleştiriyoruz da, hepimiz de birbirimizden 
pek farklı değiliz. Bakın, meydanlarda verilmiş meşhur sözler vardır. Aslında, ben, buralarda 
bu sözleri hatırlatmak istemiyorum; ama "ey yüce millet, mazotu 800 liraya alıp 2 200 liraya 
size satan bu zalim iktidarı artık göndermeyecek misiniz?" denmiştir. Bir de öbür tarafa bakıp 
kıyaslıyorsunuz, sekiz yıllık iktidarımızda ve 70 yıllık cumhuriyet tarihinde, 2 200 liraya satı
lan mazotun fiyatı, bir yıllık iktidarınızda 4 500 liraya ulaşmıştır! 

Şimdi, biz de çıkıp konuşacağız meydanlarda ve "bunlar daha zalim, 70 yılda yapılan zammı 
bir yılda yaptılar" diyeceğiz. Müsaade edin bunları da biz söyleyelim. 

Muhterem arkadaşlar, iktidarı devraldığınız günle, bugünkü fiyatların bir kıyaslamasını 
yaptım. İnanın, durum, iç açıcı olmadığı gibi, Türk çiftçisi de artık tükenmiş, perişan olmuş
tur. Mazotun fiyatına bakıyorsunuz, "2 200 liraya satılmaz" denirken, bugün 4 500 liraya sa
tılıyor! 

Sayın Başbakana birinci gün burada, ısrarla "şu mazota bir gel; gel şu mazota" dedim; 
ama ses çıkarmadı. Sonra, yine, "gel hele şu 800 liraya satacağın mazota" deyince, sonunda 
dayanamadı ve "ben ona gelmem" dedi. 

Niye gelmezsin?.. Canım, oradaki sözüm yalan çıktı da ondan gelmem!.. Tamam da, ya- / 
ni, mazottaki sözü yalan çıkıp da, öbürleri doğru çıkmış olsa, mazotta verdiğiniz o sözü biz 
affedelim; ama hepsi yalan çıktı. Neden? Ölçüsüz attın meydanlarda da, ondan. İktidara gele
ceğin hesabında bile yoktu, denk geldi de, ondan ölçüsüz attın. 

İşte, bu ölçüsüz atışlar, neticede, kürsüye her çıkan insanı dinleyen Türk çiftçisini hüsrana 
uğratıyor, perişan ediyor. Tabiî, meydanlarda konuşmak çok güzel, atarken desteği de yoktur; 
her şey, pembe tablolarla çok güzel gösterilebilir, "ben gelirsem bunu böyle yapacağım" diye
bilirsiniz; ama ardından "ya gelirsem ne yaparım diye düşünürseniz, işte o zaman, Türk Mille
tine, Türk çiftçisine Türk insanına, kürsülerde söz verirken, dikkatli konuşmak mecburiyetin
de olduğumuzu anlarız. 

Muhterem arkadaşlar, bakın, ekmeğin fiyatını bizden 700 liraya devralmışsınız, bugün ek
mek 1 800 lira; tüp gazı bizden 27 bin liraya devralmışsınız, bugün tüp gaz fiyatı 58 bin lira; 
sera naylonunun fiyatınıö bin liradan devralmışsınız, bugün 12 bin lira; çimentoyu 13 bin lira
dan devralmışsınız, bugün 33 bin lira; şekeri 2 500 liradan devralmışsınız, bugün 7 500 lira; 
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bir mide ilacı, adı Ranitab, 27 bin liradan devralmışsınız, şimdi 75 bin lira olmuş. Şinidi ben 
sizlere soruyorum, bunun neresi iyi? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Yani hayat pahalı mı?! 
ALİ ER (Devamla) —Şimdi, bir Allah'ın kulu çıkar, sizlere bu rakamları okur ve ondan 

sonra da, "bunların hangisi büyük?" der. Yani, şimdi,."bizim bıraktığımız zaman mı büyük
tü, şimdiki fiyatlar mı büyük?" diye sorar. Bu, "büyük" lafı Sayın Demirel'in sözleridir, on-1 

dan öğrendik ya!.. 
Şimdi, demek ki bugünkü fiyatlar çok büyük. 
Bakın, özellikle tarım kesiminden gelen milletvekilleri, şunu çok iyi bilelim ki, çiftçi her 

geçen gün kötüye gitmektedir. Bakın, fiyatların böyle artışına rağmen, 1991 yılında bölgemde 
kışlık domatesin kilosunun ortalama fiyatı 3 500 liraydı. Bu yılkı kışlık sera domatesin ortala
ma fiyatı ise 500 lira. Günlük domatesin 1991 yılındaki ortalama fiyatı 2 bin lira, bu yılkı fiyatı 
1 000 lira... Allahtan korkmak lazım! 

Şimdi, ben, siz gelince bunu yaptınız; ama biz gelirsek daha iyi yaparız demek istemiyo
rum; fakat bir şeyi de tespit ediyorum: Yüce Allah şahit olsun ki, biz çiftçi için sizden çok 
iyiydik; olay bu. (ANAP sıralarından "Brayo" sesleri, alkışlar) 

AZİMET KÖYLÜOöLU (Sivas) — Niye bırakıp kaçtınız o zaman? 
ALİ ER (Devamla) — Biz kaçmadık. Türk Milleti bizi seçmedi. Neden seçmedi, biliyor 

musunuz? "Bu adamlar meydanda o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki, bu adamlar meydanda 
o kadar desteksiz atıyorlar ki, olur da tutar mı!., diye seçtiler; ama şimdi gördüler ki, siz biz
den çok perişan oldunuz. Sizi bir daha seçmeyecekler; ama kimi seçecekler, onu da bilemiyo
rum. O, milletin vereceği desteğe bağlıdır. 

İSMAİL KALKANDELEN (Kocaeli) — Siz de mazi oldunuz... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Beyefendi, tabiî bizi seçecekler. 
ALİ ER (Devamla) — Yalnız, ben bir şeyden korkuyorum. Seçimden önce Sayın Başba

kanımız, zaman zaman, benim bölgeme gelir, "Tencerende aş kaynamıyor, tenceren perişan, 
tenceren yandı; düşün arkama" derdi... 

BAŞKAN — Sayın Er, 5 dakikanız kaldı. 
ÂLİ ER (devamla) — "Karnınız aç mı, sırtınız pek değil mi; düşün arkama. Benim köy

lüm, benim çiftçim, benim esnafım, benim dulum, benim yetimim" derdi... 
Şimdi, ben bir şeyden kuşku duyuyorum: Sayın Başbakan, kime, "benim" dediyse, batır

dı. Şimdi de, Adriyatik'ten Orta Asya'ya kadar, "benim" demeye başladı; korkuyorum, bura
ları da batıracak, Allah muhafaza! (ANAP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bu, alkışa değer. 
ALİ ER (Devamla) —- Muhterem arkadaşlar, aslında bu kürsüden 15 dakikada bir şey 

söylenmez; demagoji yapılır, başka bir şey de söylenmez. Söyleyecek çok söz var. Hele şu mev
cut iktidara söyleyecek o kadar söz var ki, insan saatlerce saysa bitmez. Efendim, ondan önce 
biz iktidardık; bize de söyleyecek çok söz vardı, siz söylediniz; ama size, bizden çok söylenecek 
söz var. İnsan isterdi ki, bu kürsüde biraz zamqnı olsun, böyle zaman kısıtlılığıyla hiçbir şey 
söyleyemememin endişesi içinde kalmasın. Uzun bir süre olsaydı, söyleyecek çok söz 
vardı. 

— 454 —. 



T.B.M.M. B : 47 20 . 1 2 . 1992 0 : 1 

Ortada bir gerçek var. Yüce Meclisin huzurunda, yüce Türk Milletinin huzurunda, bası
nın, TRT'nin huzurunda bir şeyi söylemek istiyorum burada; doğruyu... Gelin, hiçbirimiz po
litika için, oy için milleti perişan etmeyelim; hiçbirimiz çıkıp da "işte bunlar kötü yaptı, yaktı 
yıktı; ben daha iyi yaptım" yahut "ben daha iyi yapacağım" diye, meydanlarda, olmayan ya
lanları atmayalım muhterem arkadaşlar. 

TARİM VE KÖYtŞLERt BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Olanları at. 

ALİ ER (Devamla) — Olmayacak yalanları atmayalım. 

Arkadaşlar, şimdi, gerek tarımda, -tarımın gelecek bir yeri kalmadı, her tarafı çürüdü, 
her tarafı kopuk- gerek diğer meselelerde -Türk siyasî partilerinin liderlerine ben şu kürsüde 
bir şey teklif ediyorum- Türkiye'nin meselelerinde, geliniz, hep beraber oturalım, doğruları te
spit edelim -doğrular bellidir- yanlışları da tespit edelim -yanlışlar da bellidir- ve bu doğrulan 
yanlışları tespit.ettikten sonra liderlerimiz çıksınlar -bütün liderlere gene sesleniyorum- yürek
leri yetiyorsa, televizyonda yüce millete şunu desinler: "Ey millet, şunlar doğrudur, bunlar da 
yanlıştır. Biz bir seçime gidiyoruz. Hangimizi seçerseniz seçin, bu doğruyu yapacağız, bu yan
lışı yapmayacağız." İşte bu memleketin tek kurtuluş çaresi budur, işin doğrusu da budur; yok
sa birbirimizi suçlayarak bir yere varmamız mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bakınız, Sayın Başbakana bir yazılı soru önergesi verdim; dedim 
ki, "Bu Ermenistan'a giden buğdaydan haberiniz var mı, siz de o kararın altına imza attınız 
mı?" Daha başka sorular da sordum, bu buğdayı da sordum, verdiği cevap şu: "İnsanîyardım 
konularında vebal yüklenmek söz konusu değildir" Doğrudur; ama hangi insana yardım eder
ken vebal yüklenmek söz konusu değildir; insan olan insana yardım ederken vebal yüklenmek 
söz konusu değildir. Orada, Azerbaycan Türklerinin çocuklarını, kızlarını, hanımlarını, insaf
sızca öldüren, hunharca öldüren insanlara, insanî yardım söz konusu değildir. Onun için, eğer 
bir kabahat işliyorsak, buna da kılıf bulmayacağız. < 

Hepimizin, bu kürsülerde, bu milletin karşısında, Türkiye'nin kalkınması için, Türkiye'
nin kurtulması, bir yere varabilmesi için, artık, doğruyu söylememizin zamanı geldi, geçiyor; 
hep beraber doğruyu söyleyeceğiz. Doğruları söyleyelim ki, yüce millet bir yere varsın. Mey
danlarda yalan söylenmesinden bıkmış olan bu millet, politikacıya güveni kaçmış olan bu mil
let de, artık, politikacının doğruyu söylediğini, politikacının bu memlekette doğruyu söyleye
bileceğini bilsin, ona göre bizlere güvensin. 

BAŞKAN — Sayın Er, süreniz dolmuştur. -

ALİ ER (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, biraz önce de söylediğim gibi, zamanımız 
çok kısadır. İnşallah, önümüzdeki günlerde, biraz önce söylediğim gibi, tüm siyasî parti lider
leri bir araya gelir, doğruları ve eğrileri tespit eder, memleketin meselelerinin doğrusunu, eğri
sini kamuoyuna açıklar ve bu suretle memleketimizin kalkınmasını ve kalkınmış ülkeler seviye
sine gelmesini hep beraber temin ederiz diyor, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin, yüce 
miletimize, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çalışanlarına ve hepimize hayırlı olmasını temenni ediyor; 
Yüce Heyetinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

• BAŞKAN—Sayın Er, teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Kastamonu Milletvekili Sayın Refik Arslan, buyurun 

efendim. > ' 
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ANAP GRUBU ADINA REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Tarım ve Köyişleri Bakanhğı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüş ve 
düşüncelerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle Grubum ve şah
sım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiyemizde, halen, nüfusun yüzde 50'si, yani 30 milyona yakın 
insanımız tarımla uğraşmaktadır. Genel nüfusumuz içinde, tarımla geçimini sağlayan, kırsal 
kesimde yaşamını devam ettiren insanlarımız çok önemli yer tutmaktadır. Bu bakımdan, tarım 
sektörümüzün, ekonomimiz içinde önemli bir yer işgal ettiği bir gerçektir; bu sektör gerek sos
yal ve gerekse ekonomik yönden önemini daima korumaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde, tarımdaki nüfusun genel nüfusa oranı yüzde 3 ila yüzde 5 oranında 
değişmektedir. Türkiye olarak, tarım sektöründe çalışan, kırsal alanda yaşayan insanları güç-1 

lendirmeye ve onlara imkânlar yaratmaya,tutarlı politikalar uygulamaya mecburuz. 
Temel hedeflerimize ulaşmak için, su ve toprak kaynaklarından istifade etmek, ilk basa

mak olarak görülmektedir. Anavatan Partisi olarak, GAP, Atatürk Barajı ve Urfa tünellerini 
gerçekleştirmiş olmamızdan, her zaman gurur duyduğumuzu burada ifade ediyorum. İktidar
dan da, Türkiye için hayatî önem taşıyan bu projelerin, bir an evvel, bizim bıraktığımız yerden 
devam ederek, gerçekleştirilmelerini ve Harran Ovasının bir an evvel sulanmasını beklediğimi
zi burada ifade ediyorum; fakat şu anda esefle müşahede ediyoruz ki, işler burada çok yavaş 
yürümektedir. Anavatan döneminde 8,5 milyon hektar sulanabilir arazinin, 4 milyon hektarı 
sulanabilir hale getirilmiştir. Dönemimiz içinde 57 baraj ve 114 gölet tamamlanmış ve 57 baraj 
da devam eder durumda devredilmiştir. 

Bu arada GAP ve Atatürk Barajından da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Ülkemizin 
bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük ve dünyanın da sayılı projelerinden biridir. Entegre 
bir proje olan bu dev eser, barajlar, santrali ar, sulama tesisleri ve tarım ve ulaştırma, konut, 
eğitim ve sağlık sektörünü kapsayan bir niteliktedir. Bu projeler, ülkemiz ve bölgemiz için ha
yatiyet taşımaktadır. 

Hükümetten, bizim bıraktığımız yerden, barajları, GAP ve projelerini bir an evvel devam 
ettirmelerini ve bunları neticeye bağlamalarını beklemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, maalesef, 1992 yılı çalışmaları, 
geçmiş yıllara göre çok gerilerde kalmıştır. "Yapılan çalışmalara örnekler vermek istiyorsak, şöyle 
bir bakmamız lazım. Benden evvel konuşan SHP konuşmacısının verdiği rakamlar, sadece bu 
sene yapılanlarla ilgili rakamlardı. Geçmiş yıllarda yapılanlara baktığımızda, bunlar, çok geri
lerde kalmıştır. 

İçme suyu uygulamalarında 1991'de 7 800 ünite suya kavuşmuş iken, 1992'de 4 bin ünite
de kalmıştır. 

•X; i ' 
Yeni yol yapımı: Bu sene 6 bin kilometre yol yapılmıştır. Bu rakam, 1990 yılında 10 bin 

kilometre, 1991 yılında da 7 bin kilometre idi. 
Stabilize yol: Bu sene 6 900 kilometre yapılmış, geçmiş yıllarda bu 9 bin, 1990 yılında da 

12 bin kilometreyi bulmuştu. 
Asfalt yollar da, keza, yine öyle. 
Toprak muhafaza ve tarla içi geliştirme konularında da pek fazla ilerleme olduğu söy

lenemez. 
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Görülüyor ki, geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde, köye giden hizmetlerde çok büyük ge
rilemeler vardır. 1992 yılında yapılan hizmetler, bizim yaptıklarımızın yanında cüce kalmaktadır. 

Bıraktığımız makine parkına göre, yaptıklarınız, hiçbir şey değildir. Bugün Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğüne devredilen 2 126 dozer, 1989 grayder, 800 yükleyici, 4 200 kamyon, 
3 600 binek aracı; yani, kısaca 28 bin adet vasıta ANAP İktidarından devralınmıştır. 

Bunları çalıştırıp, hizmete dönüştürmek gerekirdi. Maalesef, bu makineler gerektiği gibi 
çalıştırılmamıştır. 

ALİ ESER (Samsun) — Hurda bıraktınız, hurda, Seçim için araçları dağlara vurdunuz 
hurda bıraktınız. 

ALÎ GÜNAYDIN (Konya) — En yenisi onbeş, yirmi yıllık... 

REFİK ARSLAN (Devamla) — Oraya da geleceğiz şimdi. 
Sayın Bakan da, bizzat Kastamonu'ya geldiklerinde bunu ifade etmişlerdir. Bakınız, ma

hallî basında Sayın Bakanın ifadesi var: "Bu kadar dozerle bu kadar mı yol yapılır? 48 dozerle 
60 kilometre yol yapılmış.'' Sayın Bakanımın itirafı. 

Bizim dönemimizde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesindeki yatırımların payı yüzde 
28 idi, şimdi ise, yüzde 14-15 civarındadır. 

Açtığımız yollara, grayder gönderip, kardan ve çamurdan temizletemediğiniz bir gerçektir. 
.Hizmetlerin verilemeyişinin önemli sebeplerinden biri de, partizanca yapılan, tayin ve ka

yırmalardan kaynaklanmaktadır. Ehil olmayan kişiler idarî kadrolara getirilmişler ye Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığında büyük bir partizanlık örneği yaşanmıştır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bravo... İşte bu doğru. Sayın Bakanım, bu 
doğru. 

REFİK ARSLAN (Devamla) — Mevsimlik işçilerin alımlarında bu konuda birçok olayla
ra rastlanmıştır. 1991-1992'de geçici işçi sayısı 41 binlere yükselirken, yaptığınız hizmetler de 
cüce kalmaktadır. 

Şimdi soruyorum; bizim bıraktığımız makine parkına -artık dediğiniz gibi belki eskimeye 
yüz tutmuştur- Hükümet olarak ne kadar yeni makine ilave ettiniz? 

Orman Bakanlığında devredilen makineler, köy yollarının yapımında fazlaca bir aksaklık 
yaratmamıştır; çünkü, zaten bu makineler, orman yollarının yapımında kullanılmaktaydı. 

Mademki, "makineler eski" diyorsunuz, o halde, Hükümetin, yenilemeye süratle geçme
si gereklidir; çünkü, iktisadî ömrünü tamamlayan makinelerin verimli olması asla mümkün 
değildir. 

Makinelerin illere göre dağıtımı ve ödeneklerin tevziatında da büyük haksızlıklar vardır; 
Vilayetler, köy sayısı, nüfus durumu, arazi yapısı, tabiat şartları ve yerleşim birimlerinin özel
liklerine göre dağıtım yapılmalıdır. 

Üç vilayet büyüklüğünde ve seçim bölgem olan Kastamonu'nun 1 076 köyü, 20 ilçesi ve 
6 bin civarında yerleşim yeri vardır ve çok büyük sorunları çözüm beklemektedir. 

Sayın Bakanımdan, lütfen Kastamonu'yla ilgilenmesini ve çözüm bekleyen konulara çö
züm getirmesini burada önemle rica ediyorum. 
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, Değerli milletvekilleri, işbaşına çok büyük vaatlerle gelen Koalisyon Hükümeti, "benim 
çiftçim, benim köylüm" dediği kırsal kesimde yaşayan bu insanlara hiçbir şey vermemiştir, ak
sine hüsrana uğratmıştır. 

700 lira maliyeti olan mazot 2 200 liraya satılıyor. "Bizden sadece 500 lira vergi alınıyor" 
diyenler, bugün mazotu 4 500 liraya çıkarmışlardır; köylümüz, deposunu 300 bin liraya dol
durmak zorunda bırakılmıştır. l , 

Çiftçinin cebinden trilyonlar vergi olarak alınmış ve alınmaya da devam edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Tarım Bakanımız gübreye zam yapılmayacağını bizzat açık
lamıştır; fakat bugün gübreye büyük zamlar yapılmıştır. 

Gübre fiyatlarına baktığımızda, kompoze gübrenin eski fiyatı 31 bin lira iken bugün 51 
bin liraya, DAP gübre 38 bin lira iken bugün 69-70 bin liraya, sülfat 23 bin lira iken 34-35 bin 
liraya çıkmıştır. Bu aşırı zamlara rağmen, gübre karaborsadadır. 

Yem fiyatları da, yine aşırı derecede artmıştır. 35 bin lira olan yem, bugün 9İ bin liradan 
satılmaktadır. Süt ise hâlâ 1 500-1 700 liradır ve sudan ucuzdur. 

Ziraî Donatım Kurumu traktör üretmemiştir. Köylümüzün geçmiş yıllarda olduğu gibi, 
senede 100 bin traktöre ihtiyacı olduğu halde bu sayı bu sene 15 binde kalmıştır; zira, çiftçide 
satın alma gücü kalmamıştır. Sulama şebekeleri açıldığı halde Türkiye'de traktör sayısı anma
maktadır, ekipmanlar da aynı şekilde kalmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Arslan, 5 dakikanız kaldı. 
REFİK ARSLAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buğday konusuna 

da değinmek istiyorum. 20 Ekim 1991 tarihinde iktidarı devrettiğimizde 7,5 milyon ton buğ
day stokumuz vardı; bugün ise, bu stok, 1,8 milyon tondur. Üstelik şu anda stoktaki buğdaylar 
da ikinci sınıftır ve kaliteli değildir. 

Bırakmış olduğumuz 5,5 milyon ton buğdayın tonunu 126 dolardan sattınız. 
Birinci sınıf makarnalık ve ekmeklik buğdayı ihraç etmiş bulunmaktasınız. Sonra, rekol

teyi yanlış hesap edip, yeniden buğday ithal etme yolları aranmıştır. Hükümetçe. 
Hiç kimse şu anda dışarı un satmamaktadır; çünkü bu Hükümet, iç piyasayı daha cazip 

hale sokmuştur. Halk bundan büyük zarar görmüştür, ekmek 1 500-2 000 liraya çıkmıştır. 
Maalesef, bu Hükümet, komşumuz olan Ermenistan'ı da ihmal etmemiş ve ,100 bin ton 

buğday verilmek suretiyle, Ermenistan'ı aç ve açıkta bırakmamıştır. Şimdi de karanlıkta bırak
mamak için elektrik verme gayreti içine girmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çiftçinin mahsul bedelinin, alın teri kurumadan, Hükümetçe radyo 
ve televizyonlarda ilan edilerek, tiko para verileceği sözleri, maalesef, askılarda kalmıştır. 

Ağır kış şartlarında geçim mücadelesi veren köylümüzün alacağının, bir an önce ödenme
sini Hükümetten bekliyoruzr 

İSMALÎL KALKANDELEN (Kocaeli) — Siz iki sene ödemediniz. 

BAŞKAN — Efendim, Grubunuzun biraz sonra, dört değerli üyesi konuşacaktır. Rica 
ederim... 
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REFÎK ARSLAN (Devamla) — Orman köylüsü bu Hükümetçe ihmal edilmiş ve hatta 
unutulmuş durumdadır. Orman köylüsüne enflasyonun yarısı kadar bile, kesim, çekim, sürüt
me ücretlerine zam verilmemiş, enflasyona ezdirilmiştir. 

, Pancar çiftçisinin borçlarından ve yüzde 5 apel kesintilerinden birikmiş ve halen şeker şir
ketinden kalan, pancar ekicileri kooperatifleri paralarının acilen ödenmesi gereklidir; zira çift
çi zor durumda kalmıştır. 

Kendi çiftçimizin durumu da pek iç açıcı değildir; 800 liradan alım yapılmaktadır. 
Hükümet mensupları, kürsülerde, meydanlarda "Bir kilo kendirle üç kilo mazot alına

caktır, biz iktidara gelirsek bunu gerçekleştireceğiz" demişlerdi. 
Şimdi bir litre mazot 4 500 lira olduğuna göre, kendire de 13 500 lira verilmesi gereklidir. 

bu bakımdan, kendir üreticisi de mağdur edilmektedir. 
Hükümetten, sözünü yerine getirmeye ve kendir fiyatlarını buna göre ayarlamaya ve ada

lete davet ettiğimi burada ifade ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1993 bütçesine baktığımız zaman, 1992'den farksız ol
duğunu müşahede etmekteyiz. Bu bütçede hedefler 1992 bütçesinde olduğu gibi, köylümüzü, 
çiftçimizi mağdur edecektir. Kendi kendine yeterli üretimi olan Türkiye, dışarıdan tarım ürün
leri ve gıda maddeleri ithal etmek durumunda kalacaktır. 1993 yılı Tarım ve Köyişleri Bakanlı
ğı bütçesinin bu durumuyla yetersiz kalacağı görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi olarak, Türkiye'mizin, köylüsüne, çiftçisine ve hiz
metine cevap vermekten uzak olan bütçenin, yine de ülkemize Ve milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını "temenni ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arslan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Osman Özbek, buyurun Sayın 

Özbek. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA OSMAN ÖZBEK (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1993 bütçesi üzerinde Grubum adına birinci konuşmacı olarak 
konuşmamı yapmak üzere huzurlarınızdayım; sözlerime başlamadan evvel saygılarımı arz 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, diğer partilerimizin konuşmacılarını dinledik; tarımınönemini size 
arz edecek değilim; tarımla yatıp tarımla kalkıyoruz, onsuz da bir Türkiye düşünülemez. Ben, 
bazı tespitlerimi, Grubum adına sizlere arz etmek istiyorum. 

1993 yılı Tarım Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içindeki ödenek yönünden yüzde 1,2 ra
kamını kapsadığını, Bakanlık katma bütçesinin de, keza genel bütçemiz içinde yüzde 3,2 ni
spetinde olduğunu ve bunun toplamının katma ve bakanlık bütçeleriyle genel bütçeye oranının 
yüzde 4.4 olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Bu paranın yatırıma ayrılan miktarının, genel bütçenin yüzde 1,8 olduğunu; yalnız, Altın
cı Beş Yıllık Planda yıllık üretim artış hedefinin, hayvancılık artı bitkisel üretim ortalamasının 
yüzde 4,3 olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Türkiye, son üç yıldır bu ortalamayı tutturmuştur. Ümit ediyorum ki, 1993 yılında da, 
Bakanlığın azamî gayretleri ve hava şartlarının bize verdiği imkânlar derecesinde bu oranları 
geçeceğimiz tahmin edilmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, 1993 yılı Bakanlık bütçesinde, öncelikle, kalkınmada öncelikli yö
relere, dış kaynaklı projelere ve önceki yıllardan devam eden ve tamamlanabilir nitelikteki pro
jelere ağırlık verilmiştir. 

Tarımın katma değeri 1990 yılında yüzde 10.8 artmış, 1991 yılında ise binde 8 azalmıştır. 
1992 yılında ise, tarım sektörü katma değerinin yüzde 3,5 artacağı tahmin edilmiştir. Bu ger
çekleşecektir. 

1990 ve 1992 yıllarında plan hedeflerine göre ihracat ise, yüzde 17 gibi plan hedeflerinin 
çok üzerinde gerçekleşmiştir. Çünkü, plan hedefi yüzde 4.4.'tür. Gerçekleşme ise, yüzde 17.1'dir. 

Kısa zaman süresi içinde sizlere şunu söylemek, benim için en kaçınılmaz bir husustur: 
Daha hızlı katlanabilmek, Avrupa Topluluğuna entegre olabilmek, rekabet gücümüzü artıra
bilmek için tarımsal potansiyeli geliştirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. 

Hızla artan nüfusumuzun gıda talebini, giyinme ve barınma ihtiyaçlarını karşılama ya
nında, tarım ürünleri ve tarımsal sanayi ürünlerinin ihracatının artırılması, ülkemizde mevcut 
doğal kaynaklardan azamî ekonomik fayda sağlamak mecburiyetinde olduğumuz aşikârdır. 

Entansif tarım ve hayvancılık, projeli üretim, taze sebze ve meyve üretimindeki süreklilik, 
özellikle yeni gelişen üretim dallarında; (mesela, çiçekçilik, balıkçılık konularında,, ormancılık 
konularında) tarımımızı geleneksel yapıdan, modern bir yapıya kavuşturmak, kaçınılmazdır. 

tşte, Koalisyon iktidarımız, bu konulara ağırlık verme yönünde bütçesini ayarlamıştır ve 
tedbirlerini alma yolundadır. Netice, ülkemiz tarımına, bünyemize uygun yeni bir tarım politi
kasıyla hız vereceğimize inanıyorum. Bunun için hazırlıklarımız var. 

Bu ne demektir? Değerli arkadaşlarım, tarımda temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin bir prog
ram veya plan içinde teşvikiyle üretiminin artırılması, tüketicilerin daha ucuz mal almalarını 
sağlayacaktır. Bu, beslenme, barınma ve giyinme yönünden olduğu kadar, tarımsal sanayinin 
de hammaddesinin ucuzluğu, dar gelirlinin geçiminde rahatlık sağladığı gibi, ortadireğin fazla 
ücret talebini stabl bir duruma sokacak, ucuz hammaddeyle, mamulün maliyetini düşürecek 
ve enflasyon artışını önleme imkânı doğuracaktır. 

Kırsal alanda bu konu istihdam yaratacaktır. Şehirler, göç olgusuyla daha az karşılaşa
caktır. tşte bunun için, yeni bir tarım politikası ve planı yapacağımıza inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hedeflerimiz olarak, tarımda kendine yeterli duruma gelme ve ye
terliliği devam ettirme yanında, ihracata dönük çalışmaları artırmaktayız. Bunun şartları, ön
ce üretimi ve üretimde verimi artırmak, girdi kullanımını kolaylaştırmak ve kullanımını artır
mak, destekleme politikalarını memleket ihtiyacına göre yapmak, sübvansiyon politikalarını 
gözden geçirmek, teknolojik gelişmeye sahip olmak ve üretileni, iç ve dışta pazarlamak, müş
teri talebini araştırarak, dış piyasaları takip etmek mecburiyetindeyiz. 

Vergi politikasını tekrar gözden geçirmek durumundayız ve bunu gözden geçireceğiz. 
Çiftçilerimizi eğitmek en önemli hedefimizdir. Tarım Bakanlığının giriştiği bu politikayı, 

biz, çiftçiler olarak sevinçle karşılıyoruz. 
Tabiî, bunun yanında, mekanizasyonda yeterli seviyeye ulaşmak en arzu ettiğimiz hedeftir. 

Meslek kuruluşlarımızla diyalog ve tarımda altyapıyı tamamlayacak tedbirleri almak ve 
kooperatiflere yeniden bir şekil vermek, hedeflerimizdir ve bunlara başlanmış bulunul
maktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, tarımsal destekleme politikasından bir nebze bahsetmek istiyorum. 
Burada en önde, destekleme fiyatları geliyor. 1991 yılına kadar, eskiden desteklenen 32 ürün, 
10 ürüne düşürülmüştü; 1991 yılında bu rakam 24 ürüne çıkarıldı, tçinde bulunduğumuz 1992 
yılında 26 ürün desteklenmektedir. 

Destekleme fiyatları ortalaması 1991 yılında, 1990 yılına nazaran yüzde 58,5 idi; 1992 yı
lında ise, yani 26 üründe -tütün hariç- yüzde 67.2'dir. 1991 yılına göre Hükümetimizin verdiği 
destek fiyat oranı. 

Buna mukabil, girdilerde, 1990 yılına nazaran, 1991 yılında yüzde 66 fiyat artışı vardı; ama 
1992 yılında bu oran yüzde 62'ye düşmüştür. 

Mubayaa konusuna girmek istiyorum: Toprak Mahsulleri Ofisimiz, yüzünün akı büyük 
bir'hizmetle, şimdiye kadar yalnız seçim yıllarında yapılan bir alımı gerçekleştirdi: "iyi fiyat, 
peşin bedel" dedi -demin, arkadaşlarım da bunun rakamlarını söylediler- 3,5 milyon/ton hu
bubat alımı ve 4 trilyonluk bir peşin ödeme yaptı. 

işte bu peşin ödeme, çiftçiyi kurtardı. Çiftçi, geçmiş zararlarını kapatmış değildir; ama 
bu peşin ödemeyle, kilosu 1 200 lira olarak ilan edilen buğday, serbest piyasada tüccar tarafın
dan 1,300 -1 400 liraya alıcı buldu. Eğer Toprak Mahsulleri Ofisi bu parayı peşin ödemeseydi, 
geçen seneki gibi, çiftçi, yarı yarıya fiyat düşüklüğüne muhatap olacaktı. 

Bir arkadaşım ürün alışlarının bedelini 14 trilyon olarak ifade ettiler. Ben şunu söylemek 
istiyorum: Bunun 4 trilyon liralık kısmını peşin olarak Toprak Mahsulleri Ofisinin aldığı ürün 
var. Halihazırda 8 trilyon lira civarında Tarım Satış Kooperatiflerinin satın aldığı ürünler var; 
bunların toplamı 12 trilyon lira eder. Aslında, arkadan 5 trilyon liralık pancar geliyor... Panca
rımızı da aldılar... Arkasından, belki bu ay sonunda, belki ocak ayı başında, 10 trilyon liralık, 
sadece Tekelin alacağı tütün var ve bugün takriben, çiftçinin Tarım Satış Kooperatiflerinden 
1.7 trilyon civarında alacağı vardır. Bunun da ay sonuna kadar ödeneceğini ümit ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, çiftçi borçları konusunda kısa bir malumat arz etmek istiyorum. 
Küçük Çiftçilerin Ziraat Bankası ve kooperatiflere olan borçlarının bir kısmının faizlerinin si
linmesine dair kanundan, -demin arkadaşım da izah ettiler- 330 617 çiftçi istifade etmek için 
müracaat etmiş ve bunlar, 649 milyar lira -kendileri- ödeyerek, 451 milyar lira da Hazineden 
yapılacak destekle, ilk yarının taksidi 1 trilyon 100 milyar lira olarak hesaplara geçirilmiştir. 
Şimdi, bu ayın sonunda ikinci etap yarısı da ödenerek, 2.2. trilyonluk bir çiftçi borcu bankaya 
ve kooperatiflere akacaktır. Bunun 1.3 trilyonunu çiftçi bizzat verecektir, vermektedir, 900 mil
yarı da Hazineden, bu banka ve kooperatiflere ödenecektir. 

BAŞKAN — Sayın Özbek, 12 dakika oldu. 

OSMAN NURÎ ÖZBEK (Devamla) — Peki, Sayın Başkanım; bir noktayı daha arz etmek 
istiyorum. 

Sübvansiyon politikası devam ediyor, devam edecektir. Sübvansiyon politikasında 7 yılda, 
1985'le 1991 arasında Türk çiftçisi 10 kalemde, gübre gibi, tohumluk, ilaç, hayvancılık konula
rında 5.7 trilyonluk bir sübvansiyon almıştır; ama 1992'de halihazırda 11 aylık 2.2 trilyonluk 
bir sübvansiyon almıştır. 300 milyara yakın beklemesi vardır; ama 1 aylık daha ilave ettiğiniz 
vakit, 2.7 trilyonluk bir sübvansiyonla çiftçi desteklenmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, 1992 tarım yılı, üretim yönünden bazı ürünlerde, ki, üç dört ürün 
fazlamız var, tütünde yüzde 40 artış, ayçiçeğinde yüzde 19 artış, zeytinde -periyodiktir-
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yüzde 48.5 artış, çayda da yüzde 7 bir artış vardır. Diğer bütün ürünlerde hava şartlarından 
kaynaklanan nedenlerle azalma vardır. Türk tarımı, gündemde olan yeni Tarım Bakanlığı ka
nununun çıkması halinde, yeni bir şekle bürünecektir, bakanlık, yeni bir üretim hızına, yeni 
bir formülle'kavuşacaktır; buna inanıyoruz; ama komisyonlarda bekleyen iki tasan var, bunlar 
da biliyorsunuz, YSE ve Toprak Su Teşkilatıdır. Bunlara da müstakil olarak kavuşacağız ve 
Türk tarımını daha iyi bir seviyeye getirmek için elimizden gelen gayreti, Hükümet olarak, ik
tidar olarak, çiftçi olarak bütünleştireceğiz. 

Saygılar arz ediyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbek. 
, Doğru Yol Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Ümit Canuyar, buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ÜMİT CANUYAR (Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesi münasebetiyle Doğru Yol Partisi Gru
bu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Türk çiftçisi, köylüsü, ekonomiye büyük kaynak sağlayan, sanayi ve ticarete güç veren, 
ayakta tutan, ektnomiyi sağlam temellere oturtan, en büyük ve en fedakâr kitledir. 

Tarım sektörünün, ekonomik gelişmeye yaptığı katkı kabul edilmedikçe, tarım lehinde gözle 
görülür ve dengeli değişiklikler yapılmadıkça, ekonomik gelişmenin, arzu edilen düzeye vara-
yamayacağı çok açık bir gerçektir. 

Bir yandan ihracat ve sanayiye girdi sağlayarak yurdumuza döviz kazandıran, öte yandan, 
sanayide ve üretilen mallar içinde büyük bir pazar oluşturan tarım sektörü, ürettiği ürünler 
itibariyle çok yönlü bir sektördür. 

Ayrıca, ülkemizde çalışan nüfusun yüzde 60'ının tarım sektöründe istihdam edildiği ger
çeği göz önüne alındığında, ülke nüfusunun yansından çoğunu teşkil eden üreticinin istihda
ma yaptığı katkının ne kadar önemli olduğu gayet açık görülür. 

Türkiyemiz, sanayileşmekte olan bir ülkedir. Türk ekonomisi son kırk yılda sanayileşme 
ve gelişme yönünde önemli mesafeler almıştır. Bu süre içerisinde tanm sektörü, zaman zaman 
önemini korumuş, zaman zaman ihmale uğramış ve özellikle 1980 yılından sonra, önemini ta
mamen kaybetmiş ve egemen sektör olmaktan çıkmıştır. 1980'den sonra uygulanan yanlış ta
rım politikalarıyla, çiftçimizin ve köylümüzün 1991 yılında hangi noktaya geldiğini gördüğü
müzde, üretici adına üzülmemek, ne yazık ki, mümkün değildir. 

1980 öncesinde üretim için her türlü imkâna sahip olan çiftçimiz, 1980'den sonra, üretici
yi bilmeyen, tanımayan ve önemini kavrayamayan iktidarların hatalı politikalarıyla 11 yıldır, 
âdeta, erimiş, küçülmüş, büyük bir sıkıntı ve yoksulluğun içine düşürülmüştür. Tarımdaki millî 
gelir çok azalmış, dolayısıyla, köyden kente göç hızlanmış ve kentlerimizin de yapısında bo
zuklukların meydana gelmesine sebep olunmuştur. 

Fevkalade verimli topraklara sahip, her türlü ürün elde edilen ülkemiz, bu süre içerisinde 
dışarıdan tarım ürünü ithal eden hale, maalesef, getirilmiştir. Halbuki, bırakınız dış ülkeler
den tarım ürünü ithal etmeyi bu verimli topraklardan, ihtiyacımızdan fazla ürünler üretilmeli, 
ihtiyaç fazlası ürünler dış pazarlara akılcı bir şekilde pazarlanmalı, böylece, ülkemizin çok ih
tiyaç duyduğu döviz konusunda tarım gibi bir büyük potansiyeli kullanılmalı idi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarımın fevkalade büyük önemine değindikten sonra, 
şimdi de bir yıllık iktidarımızdaki anlayışımızdan bahsetmek istiyorum. 
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Türkiye'mizin, sanayileşerek şehirleşmesi temel hedefimiz olmakla beraber, zengin tarım 
ülkesi hüviyetini de koruması gerektiğine inanan Hükümetimiz, son 11 yılın tahribatlarını gi- ' 
dermek amacıyla, elindeki bütün imkânlarını kullanma çabalarına başlamıştır, 

Tarım ve hayvancılığımızın sanayileştirilmesi, modern üretim teknik ve imkânlarıyla mü
cehhez kılınması çalışmalarına ağırlık vererek, kırsal kesimin ihtiyaçlarına öncelik tanımıştır. 
İleri seviyede sanayileşip de, tarımlarını ihmal eden bazı ülkelerin, tarım ürünlerinde ithalata 
bağımlı hale geldiklerini dikkate alan Hükümetimizin, bu konudaki hassasiyetini takdirle 
anıyoruz. 

Ayrıca, tarım ve hayvancılıkta önemli bir ihracat potansiyeline sahip tarım sektörümü
zün, desteklenerek geliştirilmesi inancına sahip ve bu konuda devletin bütün imkânlarını, öl
çülü ve akıllı bir şekilde tarım sektörü için kullanmaya kararlı Hükümetimizin çok doğru bir 
atılım yaptığına içtenlikle inanıyoruz. 

Geçen bir yıl içerisinde toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmaları çerçevesinde 
10 407 hektar alana sulama, 12 680 hektar alana tarla içi geliştirme, 3 522 hektar alana drenaj 
hizmetleri götürülmüş ve tarım alanlarımızda erozyonu kontrol etmek amacıyla, 4 642 hektar 
alana toprak muhafaza tesisi inşa edilmiştir. 

Son bir yılda, tarımsal üretimi geliştirme çabalarına ağırlık verilmiş, bu kapsamda verim 
ve kaliteye önemli etkisi bulunan kimyevî gübre kullanımının artırılması ve yaygınlaştırılması 

> amacıyla, ürün maliyetlerindeki çiftçi yükünü azaltmak için, gübre fiyatları yüzde 40 oranın
da sübvanse edilmiştir. 

Verim ve kalitesi yüksek, iç ve dış pazar taleplerine uygun, hastalıklara mukavim tohum
luk üretimine önem verilmiş, herhangi bir tohum sıkıntısı çekilmemiştir. 1992 yılında, çiftçi
mizin kendi kullanacağı 500 bin ton dolayında buğday tohumluğu, bedelsiz olarak temizlenip, 
ilaçlanmış ve ayrıca meyveciliği geliştirmek amacıyla, 6 milyon 300 bin asma ve meyve fidanı 
üretilerek, çiftçimize dağıtılmıştır. 

Bitki hastalık ve zararlılarına karşı, uçak ve yer aletleriyle mücadele yapılmıştır. 
Ülkemiz sığırcılığının geliştirilmesi, yerli ve melez sığırlarımızın ıslahı amacıyla, 10 294 

köyümüzde, 749 bin baş ineğe suni 122 bin ineğe tabiî dölleme yapılmıştır. 
Kültür ırklarını artırma yolunda büyük çabalar harcanmıştır. 
Başta sığır vebası olmak üzere, çeşitli hayvan hastalıklarına karşı acil ve planlı tedbirler 

alınmıştın 
Su ürünlerinde yetiştiriciliğe önem verilmiş, üreticilerimize 14 bin ton kapasiteli, toplam 

402 proje onaylanmış, çeşitli tesislere, 5,7 milyon balık yavurusu bırakılmıştır. 
Ayrıca, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu çerçevesinde 1,1 trilyon liralık değerde hay

vancılık, su ürünleri, fidancılık, seracılık ve bahçe tesisi için 7 249 proje onaylanmıştır. 
Tabiî afetlerden zarar gören Kars, Adana, Muğla ve Batman illerindeki çiftçilerimize, to

humluk kredisi verilmiştir. 
Bundan başka, 55 valilik emrine 102 612 ton hububat tohumluğu gönderilmiş ve bunların 

bedeli olarak 227 milyar 300 milyon liralık, bir yılı faizsiz, kredi sağlanmıştır. 
En önemlisi, Hükümetimiz, tarım ve hayvancılığımızı modernleştirerek geliştirilmesine her 

türlü desteği vermiş; geçmiş dönemlerde yaşanan, üreticiyle devlet arasındaki ilişkileri, güven
sizlik ve soğukluktan kurtarmış; bir yandan, çiftçimize, birikmiş eski devlet borçlarını ödemiş, 
diğer yandan da peşin ödemeye önem vermiştir. 
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Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçiye 1 trilyon 200 milyar lira borcun tamamını ödemiştir. 
Çiftçimizin ürettiği bütün ürünlerde, destekleme fiyatlarıyla, üreticimiz enflasyona ezdi

rilmemiş; peşin para ödeme uygulamasına, devletin bütün imkânlarıyla devam edilmiştir. 
Daha da önemlisi, Türk köylüsünü ve çiftçisini gerçek manada tanıyan, sıkıntılarını bi

len, 11 yıldır izlenen politikalarla üreticimizi yokluğu ve sefalete iten politikaların artık bitmesi 
gerektiğine inanan Hükümetimiz, işbaşına geldiği günden bu yana izlediği bilinçli ve akıllı ta
rım politikasıyla, azalan verim ve üretimin artırılmasına gayret göstermiştir. 1991 yılında nega
tif, olan tarımsal büyüme hızı, 1992 yılında 3,5 seviyesinde çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Canuyar, 10 dakikanız doldu. 
ÜMİT CANUYAR (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bu suretle, çiftçimiz, eskiye oranla büyük bir rahatlama devresine girmiştir. 
Bu arada, Anavatan Partisi sözcüleri, burada, "Çiftçimizi, köylümüzü, Doğru Yol Partisi 

İktidarı ezmiştir, perişanlığa itmiştir, enflasyona ezdirmiştir" dediler. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Koalisyon Hükümeti... 
ÜMİT CANUYAR (Devamla) — özür dilerim, evet Koalisyon İktidarımız... 
Açıklıkla ifade ediyorum; ben, çiftçi bir milletvekiliyim, bağcıyım, pamukçuyum ve sera

cıyım. Eğer, şu anda, burada bir Anavatan Partisi milletvekili olarak konuşsaydım, en azından 
sıkılırdım, ezilirdim, büzülürdüm, hatta utanırdım. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bir yıl gibi lasa bir zamanda, köylümüzün rahatlaması için gece gündüz çalışan Sayın Ba
kanımıza, Bakanlık personelimize ve Hükümetimize sonsuz minnet ve teşekkürlerimi sunma
yı, bir çiftçi milletvekili olarak borç telakki ediyorum. 

Yeni yılda, öyle ümit ve temenni ediyorum ki, Hükümetimiz ve Sayın Bakanımız, üretici
ye daha çok hizmet vererek, çok daha büyük rahatlık ve ferahlık sağlayacaktır. 

Bu inançla, Tarım Bakanlığı bütçesinin, Bakanlığımıza, ülkemize ve milletimize hayırlar 
getirmesini Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Canuyar, teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Halit Dağlı, buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerin
de, Doğru Yol Partisinin Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz aldım. Bu vesileyle, Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1992 yılı çalışmaları ve 1993 yılı hedefleriyle ilgili 
çalışmalannı anlatmadan önce, biraz önce konuşan Anavatan Partisinin sözcüsü Kastamonu 

;, Milletvekili Sayın Refik Arslan'ın eleştirilerine birkaç cümleyle cevap vermek istiyorum. Ger
çi, Sayın Bakanımız, biraz sonra bu eleştirilere cevap verecektir; ama, ben, bu cevaplamayı yap
madan geçemeyeceğimi ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, Türkçede "hem suçlu, hem güçlü" diye güzel bir tabir vardır. ANAP 
sözcüsü arkadaşımız, hem suçlu hem güçlü... 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde ne kadar kötü unsurlar varsa, tamamının müsebbi
bi kendi iktidarlarıdır. 1980 yılında teslim ettiğimiz YSE teşkilatını, o kadar değişik 
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bir şekilde bulduk ki, Adalet Partisi Hükümeti olarak 1980'de teslim ettiğimiz Yol, Su Elektrik 
teşkilatı bütçesinin yüzde 75'i yatırımlara, yüzde 25'i de cari harcamalara gidiyordu. Maale
sef, bugün, bu iş tamamen tersine dönmüştür; yüzde 20 yatırım, yüzde 80 cari harcamalar... 

Değerli arkadaşlarım, politika, imkân sanatıdır. Kendilerinin söylediği gibi, bir koyup üç 
alma sihirbazlığı falan değildir. 

Sayın Bakanımız, engin devlet tecrübesi olan çok değerli bir ağabeyimizdir; ama, imkân 
yoksa ne yapsın... 12,5 trilyonluk bütçenin 10,5 trilyonu cari harcamalara, 2 trilyonu da yatı
rımlara... Elbette ki, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, köylümüzün kendisinden bekledi
ği hizmetleri vermekte birtakım sıkıntıları olacaktır. 

Program gerçekleşmesi : Program, daha aralık ayı başında yüzde 100 gerçekleşmiştir. 
"Partizanlık" dedi; o da doğru. 
partizanlığı kendileri yaptılar ve belediye seçimlerinde seçimi kaybeden ne kadar belediye 

başkanı varsa, tamamını genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölge müdürü yaptılar; biz de 
iktidara gelir gelmez bunları yerlerine iade ettik. Yaptığımız budur. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin malumları olduğu üzere, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü, köylümüze, yol, içme suyu, tarım hizmetleri, sosyal tesisler, altyapı tesisleriyle, iskân hiz
metlerini götürmektedir. Ayrıca, ülkemizde meydana gelen doğal afetlere de, Genel Müdür
lük, anında müdahale etmektedir. 

Irak'tan yurdumuza sığınan Peşmergelerin yerleştirilmesi; Yugoslavya'dan, Bulgaristan'
dan, Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden yurdumuza gelen göçmen ve soydaşlarımızın iskân 
edilmeleri Erzincan depremi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen çığ felaketi, Sa
karya, Zonguldak ve Trabzon bölgelerindeki sel ve heyelan felaketi, Köy Hizmetleri Genel Mü
dürlüğünün anında müdahale ettiği ve yaraların sarılması için azamî gayret gösterdiği olaylar
dan bazılarıdır. Bu olaylar da gösteriyor ki, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, görevi dahi ol
masa, nerede kendine ihtiyaç duyulursa, orada mutlaka bulunmaktadır. 

Kış başladı, yurdumuzun büyük bölümü karla kaplı... Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
personeli, köy yollarımızın açık kalması için, gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bugün, ül
kemizde 308 bin kilometrelik köy yolu ağı vardır. Bu yolların yapımı, bakımı, onarım ve stan
dartlarının yükseltilmesi hiç de kolay değildir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, köy yolu 
hizmeti götürmekle görevli olduğu, 32 338 adedi köy ve 44 238'i de bağlısı olmak üzere, top
lam 76 576 üniteye hizmet götürmektedir. 

Bu ünitelere hizmet götürecek olan toplam köy yolu 308 602 kilometredir. 
Bu yolun 23 397 kilometresi asfalt kaplama yol, 158 910 kilometresi stabilize kaplama yol, 

73 679 kilometresi tesviyeli yol olup, 52 612 kilometresi ham yol hüviyetindedir. 
1991 yılında 6 997 kilometre tesviyeli yol, 8 797 kilometre stabilize kaplama yol, 3 447 

kilometre asfalt kaplama yol, 6 734 kilometre de yol onarımı yapılarak hizmete açılmıştır. 
Orman Genel Müdürlüğüne devredilen iş makinelerine rağmen, ülkemizde yolu olmayan 

yerleşim birimi bırakmamak, mevcut yolların standardını yükseltmek üzere yoğun bir tempo 
içerisinde bulunan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1992 yılında bütçeden sağlanan 1.7 tril
yon lira ödenekle, 1 Aralık 1992 tarihi itibariyle 6 854 kilometre köy yolu tesviyesi, 7 925 kilo
metre stabilize kaplama, 3 306 kilometre asfalt kaplama ve 6 196 kilometre yol onarımı yapa
rak hizmete açmıştır. Yıl sonu itibariyle programlanan yol yapım hizmetleri yüzde 100'ü 

— 465 — 



T.B.M.M. B : 47 20 . 12 . 1992 O : 1 

aşarak gerçekleştirileceği gibi, sağlanan imkânlarla, 7 500 kilometre köy yolu tesviyesi, 8 500 
kilometre stabilize kaplama, 3 350 kilometre asfalt kaplama ve 6 900 kilometre yol onarımı 
yapımı gerçekleştirilecektir. 

Diğer yandan, ülkemiz insanı için hayatî önem taşıyan içme suyu yapım hizmetleri de ara
lıksız sürdürülmektedir. 1.1.1992 tarihi itibariyle envanter kayıtlarına baktığımızda, ülkemizde 
mevcut 78 675 yerleşim biriminin 49 167 adedinin sağlıklı ve yeterli içme suyu varken, 10 593 
adedinin suyu yetersiz olup, 18 915 adedinin i'se yeterli ve sağlıklı içme suyu yoktur. 

1991 yılında 2 377 adedi yeni yapım, 5 371 adedi de limit ve ikmal onarım olmak üzere 
toplam 7 748 Üniteye içme suyu götürülmüştür. 

Yeterli ve sağlıklı içme suyu olmayan ünitelerimize bir an önce hizmet götürmek üzere önemli 
projeler devreye sokulmuştur. Finansmanının bir kısmı dış krediden sağlanacak olan kırsal ke
sime içme suyu temini projesiyle 1992 yılına kadar 7880 üniteye içme suyu götürülmesi plan
lanmış ve proje uygulamaya konulmuştur. 

İçme suyu yapımında, geriye,, coğrafî şartlar nedeniyle yapılması çok zor olan işlerin kal
mış olması, yeterli miktarda yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının bulunmayışı, hizmetleri olum
suz yönde etkilemektedir. 

Bu sorunun bir an önce halli için yeraltı su kaynaklarından yararlanmak üzere sondaj ça
lışmalarına ağırlık verilmiştir. 

1992 yılında yapım kapasitesi yüksek 10 bin adet sondaj makinesi alımı planlanmış, ağus
tos ayı itibariyle ihaleleri yapılmıştır. Yıl sonuna kadar bu makineler teslim alınarak hizmete 
sokulacaktır. 

1992 yılında bütçeden sağlanan 712 milyar liralık ödenekle, 2 065 üniteye içme suyu götü
rülmesi planlanmıştır. Ancak, bu sorunun çözümü için yoğun bir çalışma temposu içinde olan 
Köy Hizmetleri, yıl içerisinde sağladığı imkânlarla, 1 Aralık 1992 tarihi itibariyle, program he
deflerinin üzerinde uygulama yaparak, 5 450 üniteye içme suyu götürmüş, 640 adet sondaj ku
yusu açmıştır. Yıl sonu itibariyle 6 bin üniteye içme suyu götürülecek, yaklaşık bin adet sondaj 
kuyusu daha açılmış olacaktır. 

Ülkemizde diğer bir önemli hizmet sahası da, iskân hizmetleridir. Devlet eliyle yapılan 
kamulaştırmalar sonucu yerlerini kaybeden hak sahibi aileler ile, dış ülkelerden göç yoluyla 
gelen soydaşlarımızın, ülkemizde göçebe olarak yaşayan insanımızın, yeni yerleşim birimlerin
de iskân edilerek, üretken bir toplum haline getirilmeleri, kendi evini yapmak isteyen verilen 
kredilerle konut yapımı ve köyün, sosyal, kültürel, ekonomik yönden kalkınmasının sağlan
ması için sosyal ve ekonomik tesis yapımı hizmetleri de sürdürülmektedir. 

İ.1.1992 tarihi itibariyle, 6893 ailenin iskânı sağlanmış, 7904 aileye kredi vermek suretiyle 
konut yapılmış. 7 200 adet sosyal ve ekonomik tesis hizmete açılmış, 541 adet kanalizasyonun 
yapımı tamamlanmıştır. 

Son yıllarda, Bulgaristan'dan ve Türk cumhuriyetlerinden gelen soydaşlarımızla, Yugos
lavya'dan yurdumuza göçmen olarak gelenlerin iskân edilmeleri için gerekli önlemler alınmış 
olup, çalışmalar sürdürülmektedir. 

Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımızdan 150 ailenin Gökçeada'da iskân edilmeleri çalış
maları sürdürülmektedir. 

Ahıska Türkleri olarak adlandırılan soydaşlarımızdan Türkiye'ye gelmek isteyenlerden 500 
ailenin iskân edilmeleri çalışmalarıyla Bosna-Hersek'ten yurdumuza gelen 2 bin kişinin ba
rındırılması çalışmaları da sürdürülmektedir. 
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Diğer yandan, yurt içindeki iskân hizmetleri, sosyal ve ekonomik tesis yapımı, köy altyapı 
tesisleri için çalışmalar da sürdürülmektedir. , 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kırsal alana götürülen hizmetleri dolayısıyla çevre
de olabilecek bozulmaları önlemek, mevcut doğa yapısını korumak, kırsal alanda yaşayan in
sanımıza daha sağlıklı hizmetler götürebilmek için, çevre faktörü de ön planda tutulmaktadır. 
1992 yılı yatırım projeleriyle devreye giren çevre teknolojik araştırma sektörlerinde araştırma, 
iyileştirme ve deneme çalışmaları da sürdürülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, kırsal kesimin kalkındırılmasında, ekilebilir alanlardaki üretimin ar
tırılması, ürünün kalitesinin iyileştirilmesi ana hedeftir. 

BAŞKAN — Sayın Dağlı, 10 dakikanız doldu. 

HALİT DAĞLI (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bunun için, mevcut toprak varlığımızın iyi analiz edilerek, kullanılabilirlik oranlarının ar

tırılması gerekmektedir. 
Ülkemiz topraklarının 1.5 milyon hektarında çoraklık, 2.8 milyon hektarında drenaj, 28.5 ' 

milyon hektarında taşlılık, 57 milyon hektarında su erozyonu ve 500 bin hektarında da rüzgâr 
erozyonu vardır. îşte bu nedenledir ki, Köy Hizmetlerinin bu sahadaki çalışmaları özel önem 
arz etmektedir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1.1.1992 tarihi itibariyle 705 955 hektar alana tarla içi 
geliştirme hizmeti götürerek, çiftçimizin hizmetine sunmuştur. 

Ülkemizde tarım arazilerinin 12.5 milyon hektarı sulanabilir özelliktedir; ancak havzala
rın su imkânları göz önüne alındığında, teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek toplam arazi 
miktarı 8.5 milyon hektardır. 

8.5 milyon hektar sulamaya müsait alanın 4.6 milyon hektarını, Devlet Su tşleri Genel 
Müdürlüğü, barajlarıyla sulamayı öngörmektedir. Halen 1 milyon hektara yakın sahanın, halk 
sulamaları yoluyla sulandığı kabul edilirse, geriye kalan 2.9 milyon hektarı, gölet, p'ompajlı 
sulama, küçük su kaynaklarının geliştirilmesi gibi yollarla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından sulanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, elindeki mevcut imkânları en ekonomik şekilde kullanarak hizmete 
ihtiyaç duyulan yörelerimize, hizmetin en iyisini götüren Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
nün 1993 yılı hedeflerinden de bahsetmek istiyorum. 

Orman Genel Müdürlüğüne devredilen iş makinelerine rağmen, hizmetlerin aksamaması 
için, 1993 yılında bütçeden sağlanan 3.4 trilyon ödenekle, 700 kilometre tesviyeli yol yapımı, 
7 500 kilometre stabilize kaplamalı yol, 2 bin kilometre asfalt ve 6 bin kilometre yol onarımı 
yapımı programlanmıştır. 

Diğer yandan 1 trilyon 153 milyar, 60 milyon liralık ödenekle, 2 322 üniteye içme suyu 
yapımı, 186 milyar 940 milyon liralık ödenekle, iskân hizmetlerinin yapımı, 2 milyar 800 mil
yon lira ödenekle, çevre sektörü çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

1993 yılında tarımsal altyapı hizmetlerini iyileştirmek ve bu sahadan beklenilen faydanın 
alınabilmesi için, 2 trilyon 71 milyar liralık ödenekle, 81 260 hektar alana hizmet götürülmesi 
planlanmış; Genel Müdürlükte çalışan personelin sosyal durumlarını iyileştirmek için 10 mil-
yor lira ödenekle, 300 adet lojman yapımı programlanmıştır. 
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Böylece, 1993 yılı yatırımları için bütçeden 6 823 800 000 liralık ödenek sağlanmış ol
maktadır. 

Akaryakıt Tüketim Fonundan sağlanacak 500 milyar 797 milyon liralık ödenekle, toplam 
yatırım ödeneği 7 324 597 000 000 lira olmaktadır. 

Yatırım hizmetlerinin yürütülmesinde gerek duyulan cari giderler için 5 trilyon 687 milyar 
lira, transferler için ayrılan 114 milyar 469 milyon lira ödenekle, 1993 yılı bütçesi toplam 13 
trilyon 126 milyar 66 milyon lira olarak bağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sizlere, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalış
maları hakkında bilgiler sundum. Köyde yaşayan vatandaşlarımıza, gece gündüz demeden, kar 
kış demeden, büyük bir şevk ve vatanseverlik duygusuyla hizmet götüren Köy Hizmetleri per
soneline huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. 

Yine, başta, Sayın Bakan ve Genel Müdürlük personeline, işçisinden mühendisine kadar, 
kırsal kesimde yaşayan köylümüze hizmet götürmek için gece gündüz demeden, gayretli çalış
malarından dolayı teşekkür ediyor, 1993 yılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin çalışanla
rına, yüce Türk Milletine hayırlara vesile olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyo
rum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağlı. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Balıkesir Milletvekili Sayın Sami Sözat, buyurun efen

dim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SAMÎ SÖZAT (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Doğru Yol Partimizin, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşlerini arz et
mek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, şahmım ve Grubum adına, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Konuşmama başlamadan evvel, benden önce, Anavatan Partisi Grubu adına konuşan iki 
arkadaşımın konuşmasıyla ilgili olarak bir iki şey söylemek istiyorum. 

Bir arkadaşım, kendirin kilogramının 800 liraya alındığını söyleyerek bir yanlışlık yaptılar 
sanıyorum. Bildiğim kadarıyla, kendir fiyatlarında, 1991 yılına kadar -üç sene geriye giderek-
fiyat artışı olmamış; ancak, 1992 yılı içerisinde bu fiyatın 800 lira değil, 8 ila 9 bin lira arasında 
olduğunu ifade etmek istiyorum. Üzüldüğüm şey şudur: Burada dile getirilen konular, sadece 
kulaktan dolma değil, araştırılarak ifade edilmesi gereken konular olmalıdır. 

Bir diğer konuşmacı arkadaşım'da, "Geçenlerde, Sayın Başbakanımız burada bütçe üze
rinde konuşurken "petrole gel diye seslendi; ama, gelmedi, hatta gelmiyorum dedi" şeklinde 
ifade ettiler. Sayın Başbakanımızın niçin "gelmiyorum" dediğini arkadaşımız anlayamamış ol
malı. Ben, şimdi, bunu, buradan bir iki cümleyle ifade etmek istiyorum: 

Sayın Başbakanımızın o konuya gelmemiş olmasının nedeni, o sorunun sahibinin, Ana
vatan Partisine mensup olmasından kaynaklanmaktadır. O soruyu soran, diğer bir parti gru
buna mensup olsaydı, mutlaka gelirdi. 

Türk çiftçisinin gönlünde her zaman taht kuran, memleket tarımının gelişmesinde -eğer 
bir nebze refaha ulaşmışsa- tek lider olan Sayın Demirel, bunun cevabını verirdi; ancak, o so
ruyu soran arkadaşımın partisi sekiz sene iktidarda iken, petrole, sanki Peygamber buyruğuy-
muş gibi, her ay periyodik olarak beş altı kez, hatta haftada iki kez zam yapan kendisinin men
subu olduğu parti değil miydi? Ve yine petrolün fiyatı 30-31 dolardan, 9 dolara düştüğü 
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zaman bile, kendisini zam yapmaktan alıkoyamayan, o parti değil miydi? Acaba sekiz sene 
içerisinde, çok az da olsa, sembolik de olsa, fiyatlarda 1 lira gibi bir indirim yaptıklarını hiç 
hatırlayabiliyorlar mı? Ama, biz, çok az da olsa, bu ay içerisinde, petrol fiyatında indirim yap
tığımızı hatırlatmak istiyorum. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Enflasyon yükselmesin diye... Yuttuğumuzu 
zannetme!.. 

SAMİ SÖZAT (Devamla) — Siz, sekiz sene içerisinde, keşke o sebeple bir defa da olsa 
indirim yapabilseydiniz, bi2 de sizi alkışlardık. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Biz milleti kandırmak için indirim yapmayız; yalnız, 
sen tutarlı ol. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Biz "indireceğiz" demedik, "zam yapacağız" dedik. 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — O nedenle cevap verilmediğini burada ifade ettikten sonra 

•asıl konuma geçiyorum. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Geç, sen kendi konuna geç, yanlış rakamlar kullanma. 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Ülkemiz, uzun yıllar, kendi kendisine yeterli ülkeler arasında 

yer almasına rağmen, maalesef, son yıllarda, tarım ürünü ithal eder durumu getirilmiştir. Bu 
noktadan hareketle, Hükümetimiz, takip ettiği politikalarla, tarımın ağırlaşan sorunlarını çöz
meye ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmaya çalışmaktadır; çalışmaya da devam edecektir. Çün
kü, tarım, istihdamın yüzde-50'ye yakın bir kısmını bünyesinde barındığı gibi, millî gelirimizin 
yüzde 16,7'sini ve ihracatımızın yüzde 19.7'sini teşkil etmektedir. 

Hükümetimiz, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal sorunlarını 
çözmek için, bir taraftan, destekleme politikalarıyla çiftçilerimizin gelirlerini artırmaya çalı-

. sırken, diğer taraftan da, köye götürülen hizmetleri artırmak ve tarımsal yatırımları geliştir
mek suretiyle çiftçilerin refah düzeyini yükseltmek, tarımın ekonomiye katkısını artırma ve di
ğer kesimlerle gelir farklılıklarını asgarî düzeye indirmek yolunda her türlü gayreti göstermektedir. 

BAŞKAN — Sayın Sözat, süreniz dolmuştur. 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Sayın Başkan, benim de Adana'da akrabalarım var... 
BAŞKAN — Efendim?.. 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Benim de Adana'da akrabalarım var, hemşeri sayılırım! 
BAŞKAN — İşitemedim... 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Biraz müsamahanıza sığınmak istiyorum. 
BAŞKAN — Estağfurullah efendim, süreniz dolmuştur, bir dakika müsamahamız olacaktır. 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Allah Allah!.. 
BAŞKAN — Takdir sizin. Açık konuştum; hiçbir değerli arkadışımın.beni, huzurunuzda

ki beyanımı çiğnemeye davet etmeye hakkı olamaz. 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Sayın Başkanım, peki, eğer "on dakika doldu" diyorsanız 

bir iki dakika içerisinde toparlamaya çalışıyorum. 
BAŞKAN — "Toparlarım" yok efendim... 
SAMİ SÖZAT (Devamla) — Reformun hedefi, üretimi artırmak, kaliteyi yükseltmek, ma

liyeti düşürmek ve tarımda çalışan nüfusu azaltmak için, tarım işletmeleri sayısını kısa zaman
da aşağılara çekmek olmalıdır. 
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Değerli arkadaşlarım, sürem dolduğu için, asıl tarım reformunun özünü anlatmak imkâ
nına şu anda sahip değilim; ama 1992 yılının, son on yılın ezikliği .içerisinde umudunu yitiren, 
gülmeyi unutan Türk çiftçisine tekrar umut verdiğini ve yüzünü güldürdüğünü ifade etmek is
tiyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Bu arada, 1992 yılında oluşturulan çok önemli olan bir hususu da burada arz etmek isti
yorum. Üretici kooperatiflerinde demokratikleşme hareketinin başlatılmış olması, bizi sevin
diren bir husustur. Bilindiği gibi, tarım kredi ve tanm satış kooperatifleri, 1984 yılında çıkarı
lan yasalarla çiftçinin elinden alınmıştır. Yönetimde, üretici ortaklar saf dışı edilirken, liyakat
li, tecrübeli ve ehil kadrolar da, genelde yönetimden ve idareden ya uzaklaştırılmış ya da pasi-
fize edilerek, yerlerine siyasî kadrolar getirilmiştir. 

' Tarım kredi kooperatiflerinin durumunu daha açık ve daha net olarak anlatmak istiyor
dum; ancak, imkânım elvermediği için bu konuda Sayın bakanımdan bir ricada bulunmak is
tiyorum: Buram buram alın teri kokan, çiftçinin bu öz malında, siyasî karargâh kurarak, salta
nata devam edenlerden, tarım kredi kooperatiflerini kurtarmak ve sahibi aslisi olan üreticiye 
teslim edecek kanun değişikliğini bir an evvel Büyük Millet Meclisine sunmak ve çıkarmak, 
1993 yılının en büyük ve en acil reform hareketi olacaktır. Sayın Bakanım, üretici, bunu, siz
den dört gözle beklemektedir. 

Bakınız, 1984 yılında yapılan bu değişiklikten sonra tarım kredi kooperatifleri ne hale ge
tirilmiştir: 1985'te 4 700 olan personel sayısı 1991'de 7 600'e çıkarılmıştır; acaba bunun sebebi 
nedir? Bunun sebebini araştırdım; ama, maalesef, makul bir sebep bulma imkânım olmadı. 
Ortak sayısı mı artmıştı acaba? Bakıyorum, hayır, artmamış; kooperatif sayısı mı artmış? Ha
yır, artmamış, bilakis azalmış; peki, iş hacmi mi artmış? Hayır, artmamış. 1988'de gübre paza
rındaki payı yüzde 83 iken, 1991'de, üç sene sonra bu pay yüzde ll'e inmiş, Öyleyse iş hacmi 
de artmamış, azalmış. Peki, kârı mı artmış? Hayır, kârı da artmamış; ya ne olmuş? 1988'de 
zarar eden kooperatif sayısı 93 iken, 1991'de bu rakam 454 olmuş. Peki kârı ne olmuş? 1988Me 
zararı 850 milyon iken 1991'de bu zarar 19,5 - 20 milyara ulaşmış, öyleyse, kâr da etmemiş. 
peki, bu kadro şişkinliğinin sebebi nedir? Bu, keyfî bir yönetim ve iktidar uygulaması değil 
midir; siyasî bir saltanat değil de nedir?.. v 

Değerli arkadaşlarım, bu reform anlayışımız içerisinde, tarımın, iklim şartlanna olan ba
ğımlılığı da azaltılarak, Tarım Bakanlığımızın yeniden teşkilatlandırılmasında, üretimin artı
rılması ve kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacak nitelikte olması dikkate alına
rak, Bakanlığa yeni bir ruh getirilmesi sağlanmalıdır. 

Burada, ifade etmek istediklerimin ancak onda birini söylemek suretiyle konuşrtiamı nok
talarken, Tarım Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Toprak ve Tarım Reformu Ge
nel Müdürlüğü bütçelerinin ülkemize, milletimize, Türk çiftçisine ve Bakanlık mensuplarına 
hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP ve CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN ~ Teşekkür ederim Sayın Sözat. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Kars Milletvekili Sayın Zeki Nacitarhan, buyurun 

efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Nacitarhan, Grubunuza ait 45 dakikalık süreyi nasıl bölüştüğünüzü öğrenebilir 

miyim? ' 
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ZEKÎ NACİTARHAN (Kars) — Yarı yarıya Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki. 
Buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA ZEKİ NACİTARHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi-

. nin görüşlerini sunmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye'de tarım sektörünün, ülke ekonomisinin itici gücü olduğu ve Türkiye'nin, kendi
sine yeten 7 ülke içerisinde bulunduğu söylenegelmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, yeni 
kurulmuş bir devlet için doğru kabul edilecek bu değerlendirmelerin, günümüzde geçerliliği 
azaltılmıştır. Artık, Türkiye, tarımsal üretim bakımından kendi kendine yeten bir ülke değildir. 
Türkiye'de, millî gelir içerisinde tarımın payı sürekli azalmıştır. Bu azalmada, sanayinin, ta
rımdan daha hızlı gelişmesinin etkisi olmakla birlikte, tarımda beklenilen gelişmenin sağlana
mamış olmasının payı çok daha büyüktür. Türkiye tarımının millî gelir içerisindeki payının 
hızla düşerek, yüzde 20'lerin altına inmesi, hiçbir zaman, tarımsal üretimin, önemini yitirdiği 
anlamına gelmemelidir; Türkiye'nin, sanayi ülkesi olduğu biçiminde algılanmamalıdır. Çün
kü, bugün bile ülke nüfusunun yüzde 40'ından fazlası, geçimini doğrudan tarımla sağlamak
tadır. Bunun yanında, ülke sanayiinin büyük bölümünü de, tarıma dayalı sanayi oluşturmaktadır. 

Görüldüğü gibi, millî gelire katkısı, nüfusun büyük bölümünün istihdamını ve geçimini 
sağlaması, sanayie, hammadde ve insan beslenmesi için gerekli temel ürünleri üretmesi nede
niyle, tarım, vazgeçilmez bir sektördür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin sosyoekonomik yapısında bu denli önem
li olan tarım sektörü, üretiminin önemli bir bölümünü hayvancılıktan sağlar. Hayvancılıktan 
sağlanan bu bölümün miktarı, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle yakından ilişkilidir, örneğin, 
dünyanın gelişmiş ülkelerinde, tarımdan sağlanan gelirin yüzde 75'Iere varan kısmı hayvancı
lıktan sağlanırken, Türkiye'de bu oran, yüzde 30'lar dolayındadır. 

Gelişmiş ülkeler arasına girme iddiasında olan Türkiye'nin, tarımdaki bu çarpıklığın ne
denini doğru olarak saptayıp, uygun ve acil çözümler üretmesi zorunludur. Aksi halde, geç
mişte hayvansal ürünler ihraç eden Türkiye, büyük bir ithalatçı ülke olma durumunda kala
caktır. Kaldı ki, günümüzde, bu gerçeğin önemli işaretleri mevcuttur. 

Hayvansal üretim doğal olarak, Tarım İşletmeleri içerisinde gerçekleştirilir. Türkiye'de yak
laşık 4 milyon tarım işletmesi vardır; bunların büyük, çoğunluğu, tarımın iki unsuru olan hay
vansal üretimle bitkisel üretimi bir arada yürüten bu işletmelerin en tipik özellikleri, küçük 
ölçekli aile işletmeleri olmalarıdır. Gerçekten de, Türkiye'de işletme başına ortalama arazi bü
yüklüğü 52 dekar civarındadır; fakat, toplam işletmeler içerisinde 50 dekardan daha az arazisi 
olanların payı yüzde 60 kadardır. Ayrıca, küçüklük, sadece arazi varlığı içinde geçerli değildir. 

Türkiye'de tarımsal işletme başına düşen ortalama sığır sayısı 3 iken, koyun ve keçi sayısı 
ancak 15 kadardır. Bu verilerden, Türkiye'de hayvan sayısının az olduğu sonucu çıkarılmama
lıdır; aksine, Türkiye, hayvan varlığı bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir, ör
neğin, sığır sayısı bakımından dünyada 16 ncı, Avrupa'da 4 üncü sırada olan Türkiye, koyun 
ve keçi varlığı bakımından dünyada 4 üncü, Avrupa'da 1 inci sıradadır; fakat, hayvansal ürün
ler Üretimi, hayvan başına verim ve kişi başına hayvansal ürünler tüketimi söz konusu 
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olduğunda, bu sıralama tersine dönmekte ve Türkiye, dünya ortalamasını bile tutturmakta güçlük 
çekmektedir. Çünkü, yıllardan beri, Türkiye hayvancılığının en önemli gündem maddesi olan 
verim düşüklüğü sorununa bugüne kadar gerçekçi bir çözüm stratejisi oluşturulamamıştır. Di
ğer alanlarda olduğu gibi, günlük politikalarla durum geçiştirilmeye çalışılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bunun doğal sonucu olarak da, artan talebin karşılanmasında, sayı
sal artış öncelik almıştır. Bugün gelinen noktada, düşük verimli hayvan popülasyonu ile, ülke
nin doğal kaynakları ve yem potansiyelinin etkin kullanımına olanak kalmamıştır. Sonuçta, 
mera ve kısmen de orman alanları tahrip olmuş ve bu alanların etkin kullanım şansı da yitiril
miş veya yitirilmektedir. Bütün bunların ötesinde, tarımda çalışanların refah seviyesi yükselti-
lememiş, diğer sosyal tabakalarla bu kesim arasındaki fark iyice açılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye hayvancılığının en önemli sorunları olarak görülen verim 
düşüklüğü, hayvan sayısının fazlalığı ve buna bağlı olarak yem kaynaklarının etkin bir biçim
de kullanılmamasının birçok farklı nedeni vardır. Bunlar, başta hayvan ıslahı, yem üretimi ve 
hayvan sağlığı olmak üzere, teknik bilgilerin bu sahaya aktarılamaması, örgütlenme konusun
da uygun politikaların geliştirilip yürütülememesi kredi, pazarlama ve destekleme konuların
daki yetersizliklerle, ülke gerçeklerine uygun ithalat ve ihracat politikalarının oluşturulama-
masıdır. 

Tarım-sanayi ilişkisinde, tarımdan sanayie kaynak aktarımının tercihi olarak özetlenebilir. 
Bu sorunların varlığı öteden beri bilinmekle birlikte, çözümleri için doğru politikalar üre

tilmediği veya üretilmek istenmediğinden, hâlâ bunlar üzerinde durmak zorunda kalıyoruz. 
Bu konuların çözümüne ilişkin önerileri kısaca özetlersek: 

Verim düşüklüğünün önemli iki nedeninden birisi, hayvanlarımızın büyük çoğunluğunu 
düşük verimli ırkların oluşturmasıdır. Diğeri de, bakım ve beslenme yetersizliğidir. Bu iki ne
denden, bakım ve beslenmeyle ilgili olanlara daha sonra değineceğim. 

Sayın milletvekilleri, yerli ırkların verimlerinin artırılması amacıyla, yapay tohumlama ve 
nitelikli erkek damızlıkların etkin bir biçimde kullanımı gibi, ucuz ve etkili yollar bulunması
na karşılık, son zamanlarda, özellikle sığırcılık konusunda, dişi materyal dış alımına ağırlık 
verilmiştir. 

Oldukça pahalı bir yol olan bu uygulamanın etkileri de son derece sınırlıdır; çünkü, ithal 
edilen hayvanlar, kendilerine uygun koşullar sağlanmadığında, kendilerinden beklenen*vere
memekte, hatta bazı üreticilerin, iflas ederek işi. bırakmalarına yol açmaktadır. 

• • / ' • • ' . • ' . . ' 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, hayvan ihracatı yapmak zorunda ve arzusunda olan ülkele
rin telkin ve teşviklerine kanarak, bu uygulamaya sarılmak yerine, kendi kaynaklarına dayalı 
ıslah programı geliştirmelidir; bunun da en etkili yolu, şüphesiz, yıllardır uygulanmakta olan 

"< yapay tohumlamayı bugünkünden çok daha yaygın ve etkin hale getirmektir. 
Eğer, kullanılmak istenirse, Türkiye'nin insan ve maddî kaynaklan bunu sağlayacak ka

pasitede ve güçtedir. ICaldı ki, sığır ithalatına ödenen dövizin bu alana aktarılması ve mevcut 
yapının iyi değerlendirilmesi halinde, bugün yapıldığı ileri sürülen tohumlanan 900 bin baş inek 
sayısının, kısa sürede en az iki, üç katına çıkarılması mümkündür. 

Yapay tohumlama için koşulların henüz yeterli görülmediği bölgelerde ise, geçmişte daha 
yaygın olarak kullanıldığı halde, anlaşılmayan nedenlerle uygulama alanı gittikçe daraltılan ta
biî tohumlama, etkin ve yaygın hale getirilmelidir. 
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Yerli hayvanların ıslahı amacıyla, yoğun biçimde yürütülen ve yürütülecek olan melezle-
me çalışmalarının sonucunda, kendi öz varlığımız olan ırkların yok olabileceğini unutmamak 
gerekir. Bu nedenle, söz konusu ırklardan uygun sayılarda sürülerin, saf olarak elde tutulması, 
yani, hayvan gen kaynaklarımızın acilen koruma altına alınması için her türlü fedakârlık ya
pılmalıdır. 

Türkiye'de henüz, darhızlıkçı nitelik kazanmış işletmeler kurulamamıştır. Bunların kısa 
sürede hayata geçirilmemesi, yapılan çalışmaların verimliliğini azaltmaktadır. 

Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak ve Türkiye'yi damızlık hayvan ithalatından kurtarıp, 
ihracatçı duruma getirilmesi hedeflenmelidir. Bu da, ancak özel damızlıkçı nüve işletmelerinin 
kurulması ve geliştirilmesiyle mümkündür. 

Ülke koşullarına ve muhtemel dış pazarlara uygun damızlık hayvanlar üretmeleri bekle
nen nüve işletmelerin, kuruluş ve pazarlama aşmalarında teşvik edilmeleri ve desteklenmeleri 
esas olmalıdır. Yoksa, bugün olduğu gibi, bu işi ithal hayvanlarla karşılamayı hedeflemek so
nuç vermeyecektir. Kaldı ki, bugünkü uygulama, amaçlandığı gibi, nüve işletmelerin kurulma
sını, sağlayacak Özelliklere de sahip değildir. Damızlık gebe düve ithalinde, öngörüldüğü halde, 
ithal edilen hayvanların takibi yapılamamaktadır. Bunun sonucu olarak da, bu hayvanların 
ve bu hayvanlardan elde edilen döllerin verimleri bir yana, akıbetleri hakkında bile yeterli bilgi 
sağlanamamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, eğer bakım ve beslenme koşulları yeterli değilse, yüksek verim yete
neğinde olan hayvanlardan umulan seviyede verim elde etmek bir yana, onları yaşatmak bile 
güçtür. Türkiye, bugün, ithal ettiği hayvanlarla bu gerçeği yaşamaktadır; fakat, Bakanlık bu
nu bir eksiklik olarak görmeme çabasını ısrarla sürdürmektedir. 

Bu aşamada, Bakanlık, meraların etkin kullanımını sağlayacak önlemler geliştirmeli, me
raların mülkiyet sorununu çözmeli, nitelikli yem ve yem bitkisi üretimini teşvik etmeli ve des
teklemelidir. Ayrıca, sulamaya açılmış ve açılacak alanların üretim deseninde; yem bitkilerinin 
de yer almasını sağlayacak zorlayıcı ve teşvik, edici önlemler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, yem üretiminin artırılmasının ve elde edilen yemin etkin biçimde kul
lanılabilmesinin koşullarından biri de üreticilerin yeterli bilgiye sahip olmasıdır. Bu konuda, 
Bakanlık, ne yazık ki, üzerine düşen çiftçi eğitimi görevini yeterince yerine getirmemektedir. 
Bunda, eleman ve araç gereç eksikliği yanında, mevcut kaynakları etkin biçimde kullanacak 
dinamik bir yapının oluşturulmayışı da etkilidir. 

Hayvan sağlığıyla ilgili problemler, üretim yanında, insan sağlığını da doğrudan etkiler. 
Türkiye'de, hayvan sağlığı hizmetlerinin ne ölçüde yapıldığını, geçmiş yıllarda görülen sığır ve
bası ve hiç eksik olmayan şap salgınları gayet iyi açıklamaktadır. 

Hayvan sağlığına ilişkin hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesi için en kestirme yol, 
koruyucu hekimliğin geliştirilmesidir. 

Nakit temini, iç pazarda ve ihracatta destekleme politikaları, pazarlama, hayvancılığı ve 
hayvan yetiştiricilerini etkileyen önemli unsurlardır. 

Tarımsal kredilerdeki ikraz birimlerinin günün koşullarına göre düzenlenmesi ve kredi baş
vurularının kısa sürede sonuçlandırılması gereklidir. Ayrıca, belirli miktarların üzerinde kre-
dilendirilen yetiştiricilerin ziraat mühendisi çalıştırması veya özel kuruluşlardan teknik danış
manlık hizmeti sağlamaları şartı getirilmelidir. Böylece, birtaraftan, sağlıklı bir üretim ve kre
di artışı sağlanırken, diğer taraftan da kredinin geri dönüşü güvence altına alınmış olacaktır. 
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Sayın milletvekilleri,'son yıllarda, özellikle besiciliği geliştirmek amacıyla uygulanan teş
viklerin, üretici, besici ve tüketiciyi korumaktan çok, az sayıdaki sanayicinin desteklendiği bir 
programa dönüştüğü gözlenmektedir. Oysa, bu tip uygulamaların temel ilkesi, öncelikle üreti
ci ve tüketiciyi gözetmek olmalıdır. İç pazarda yetersiz ve hedefini bulmayan bir destekleme 
söz konusuyken, ithalatın teşvik edilmesi ve kontrolsüz biçimde sürdürülmesi, üreticinin duru
munu daha da güçlendirmektedir. 

Bu amaçla; başta yasal düzenlemelerin yapılması olmak üzere, örgütlenmeye önderlik et
mek ve destek sağlamak, devletin aslî ve önemli görevlerindendir. Bu bağlmada, son on yılda, 
yasalar ve yanlış uygulamalarla önemli ölçüde zarara uğratılan kooperatifçilik ruhu ve koope
ratifleşme anlayışının yeniden gözden geçirilerek günün koşullarına uydurulması öncelikle sağ
lanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz hayvancılığının bugünkü durumunu huzurla
rınıza getirdim. Bu duruma, içinizden, "iyi durumdayız" diyecek sayın üyenin olacağını tah
min etmiyorum, öyleyse ne yapmamız gerekmektedir? 

Şimdi, müsaadenizle, Hükümet Programında ele alınan, ülkemizin tarım kesimini ilgilen
diren önemli konularda olumlu gördüğümüz hususları, aksaklıkları ve önerilerimizi sıralamak 
istiyorum. 

Hükümet Programının 31 inci sayfasında, gelişimine özel önem verileceği belirtilen hay
vancılığın durumu ortadadır. Hayvancılık sektöründe istenilen atılımın yapılabilmesi için makro 
düzeyde hiçbir ciddî çaba görülmediği gibi, bu konuda ufak bir kıpırdanma dahi yoktur. 

Hayvancılığın ve besiciliğin geliştirilmesi için ayrıldığı söylenen ve bu konuda besicileri
mizi umutlandıran ve 500 milyar lira tahsisat ayrıldığı duyurulan, yüzde 20 faizli, besicilik proje 
çalışmaları çerçevesinde tespitlerimize göre, besicilerin, 470 milyar liralık proje hazırlayıp ida
reye vermesine rağmen, bugüne kadar uygulamaya konamamıştır. Bu konuya mutlaka işlerlik 
kazandırılmalıdır. Bunu bekliyoruz ve takip edeceğiz. 

Çok olumlu bulduğumuz çiftçi borçlarının faiz uygulaması, kusura bakmayın ama, ka
muoyunu ve çiftçilerimizi aldatmıştır. Koalisyonu oluşturan siyasî parti yetkililerinin, hem se
çim meydanlarında hem de Hükümet Programında, çiftçi borçlarının affına ilişkin ciddî vaat
leri olmasına rağmen, sonuç, Türk çiftçisine beklenen faydayı sağlamadığı gibi, bir kargaşa 
ortamını da beraberinde getirmiştir. Bu uygulamayı yeterli bulmadığımızı ifade etmek istiyo
rum. Çiftçiler, zaman zaman, telefonla veya Ankara'ya gelerek ya da bizler seçim bölgelerimi
ze gittiğimiz zaman, Ziraat Bankası yetkililerinin bu yasayı doğru uygulamadıklarını iddia edi
yorlar. 

BAŞKAN — Sayın Nacitarhan, 5 dakikamız var. 
ZEKİ NACİTARHAN (Devamla) — Çünkü, çiftçiler, Hükümetin Programında ve lider

lerin seçim meydanlarındaki vaatleriyle, Ziraat Bankası yetkililerinin, çiftçi borçlarıyla ilgili 
uygulamaları arasında ciddî farklılıklar görüyorlar. Bu farklılıktan ötürü de, Ziraat Bankası 
yetkililerinin yasayı gereği gibi uygulamadıklarının zannediyorlar, bundan yakınıyorlar ve biz
den de banka yetkililerini uyarmamızı istiyorlar. 

Yukarıda anlattığım konudan çok daha can alıcı bir hususu da arz etmek istiyorum: Çift
çiler, aftan yararlanmak için, borçlarının birinci taksidini ödemek amacıyla, devletin verdiği 
bir aylık süreye güvenerek ellerinde bulunan hayvanlarını et kombinalarına kestiriyorlar; 
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fakat, bir ay içinde, devletçe bu hayvanların parası ödenmediği için, birinci taksitlerini yatıra-
mıyorlar ve Hükümetin, ürün bedelini vaktinde ödememe gibi bir yanlışından ötürü de, bu 
haklarını kaybetmiş oluyorlar. Bunu yetkililerin bilmesini istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, bitkisle ve hayvansal üretimin geliştirilmesinde fren rolü 
oynayan tutarsız ithal politikasına bazı tedbirler getirilmesi söz konusuyken, bu konu, hayvan
cılıkta ters işletilmiştir, tthalat kısıtlaması bir yana, canlı hayvan ve et ithalatı artmıştır, örne
ğin, 1991 yılında 22 734 adet büyükbaş damızlık ithal edilmiş ve buna 21 550 694 dolar öden
miştir. Yine, 1991 yılında 15 930 adet büyükbaş kasaplık sığır ithal edilmiş, karşılığında 80 914 918 
dolar ödenmiştir. Geliyoruz 1992 yılına; 1992 yılının sekiz ayında 21916 büyükbaş damızlık 
hayvan ithal edilmiş, karşılığında 21 076 993 dolar bedel-ödenmiştir. Yine, 1992 yılının sekiz 
aylık süresinde 74 176 büyükbaş kasaplık hayvan ithal edilmiş, buna karşılık da 31 696 623 
dolar ödenmiştir. Görüldüğü gibi, ithalat, bir yılda yüzde 100 artmıştır. Hayvancılığımız için 
ciddî sorunlar yaratacak bu uygulamaya acilen son verilmelidir. 

Doğru bulduğumuz ve uygulanmasını candan desteklediğimiz, üreticinin mahsul değeri
nin peşin ödenmesi vaatleri, buğday dışında, diğer ürünlerde gerçekleştirilememiştir. Pamuk, 
fındık, hayvan ve ürünlerinde,- devletin, üreticiye borcu trilyonlara ulaşmıştır. 

30 Kasım 1991 tarihi itibariyle, tarım satış koopiratiflerinin üreticilere borcu yaklaşık 6.8 
trilyon lira iken, üreticiye alacağını peşin ödeyeceğini vaat ederek işbaşına gelen Koalisyon Hü
kümetinin, 30 Kasım 1992 tarihi itibariyle bu birliklere olan borcu 12.7 trilyon liraya yüksel
miş, yani, Hükümet, üreticiye olan borcunu peşin ödemek bir yana, ikiye katlamış ve ödeme
miştir. 

Süt destekleme primi ödemesinin geliştirilerek devam ettirilmesini desteklediğimizi ifade 
etmek istiyorum. Hatta, bu konuda hazırladığımız Para Kredi Kurulu karar taslağını Sayın Ba
kanıma, geçtiğimiz yıl Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülürken de takdim etmiştim, yine aynı tasladı 
tekrar takdim etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nacitarhan, süreniz dolmuştur. 
ZEKİ NACİTARHAN (Devamla) — Ancak, bu uygulamada bazı aksaklıkların olduğu

nu da vurgulamadan geçemeyeceğim. 
Sayın üyeler, bakınız, 1991 yılında Türkiye genelinde 130.6 milyar lira süt destekleme pri

mi ödenmiştir ve birinci derecede kalkınmada öncelikli 18 ile ödenen bu destekleme priminin 
oranı 1/130 ciyarındadır; 1 milyar ödenmiştir, 1/130 oranına tekabül etmektedir. Ağustos 1992 
itibariyle ödenen süt teşvik priminin tamamı 95.7 milyar lira olmasına rağmen, bu 18 ilin aldı
ğı 963 riıilyon liradır ve yaklaşık 1/100'e tekabül etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Nacitarhan, son cümlenizi söyleyin efendim. 
ZEKİ NACİTARHAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. , 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen. 
ZEKİ NACİTARHAN (Devamla) — Efendim, birazcık müsamahahızı istiyorum. 

' BAŞKAN — Efendim, müsamaha imkânım yok, çalışma süremiz doluyorı 

ZEKİ NACİTARHAN (Devamla) — Sayın üyeler, hayvancılığımızın durumu, kısaca alın
ması gereken tedbirleri huzurlarınıza getirdim. s 
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Şimdi, müsaade ederseniz, birkaç cümleyle, milletvekili olduğum Kars tlinin sorunların
dan bahsetmek istiyorum. 

Kars, cumhuriyet döneminde, çeşitli nedenlerle ihmale uğramıştır ve devlet imkânların
dan en az yararlanan illerin başında gelmektedir. Gerek bir hudut şehri olması, gerekse bağım
sızlığına yeni kavuşan Türk devletlerine açılan kapı durumunda olması nedeniyle, ilimizin ta
rım, sanayi ve ticaret konularında geliştirilmesi gerekmekte olup, özellikle bu sektörlere ait hiz
metlerin hızlı bir şekilde getirilebilmesi için bunlarla ilgili altyapı hizmetlerinin mutlaka ta
mamlanması gerekmektedir. Bunun da, ancak, bu bölgeye ve ilimize gereken özel ehemmiyet 
ve önemin verilmesiyle mümkün olacağına inanıyorum. 

Bölgesel gelişme farkının, her geçen gün aleyhine döndüğü Doğu Anadolu Bölgesinin bir 
ili olan Kars'ta, maalesef, sosyoekonomik ve sosyokültürel sorunlar büyük boyutlara ulaşmış
tır. Doğuya açılan kapıda Türkiye'nin aynası durumunda olması gereken Kars'ta işsizlik ve göç, 
iyileşmek bilmeyen bir yara gibi kanamaktadır. Bu yaranın mutlaka tedavi edilmesini bekliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nacitarhan, son cümlenizi söyleyin lütfen. 

ZEKİ NACİTARHAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Ben de kesiyorum efendim. 

ZEKİ NACİTARHAN (Devamla) — Bu duygularla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1993 
yılı bütçesinin, üreticimize, köylümüze ve tüm ulusumuza hayırlı olmasını diler, hepinize Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına saygılar sunarım. 

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Nacitarhan. 
Sayın milletvekilleri, saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

e 

— 476 — 



T.B.M.M. B : 47 2 0 . 1 2 . 1 9 9 2 0 : 2 

İKtNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN — Başkanvcküi Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Ali Günaydın (Konya) 

; _ o • ' ' • ••'• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 47 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212, 223, 219) (Devam) 

A) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1991 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere, bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sözcüsü 

Sayın Zeki Naci Tarhan konuşmasını tamamlamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına ikinci 
konuşmayı yapmak üzere, Kırşehir Milletvekili Sayın Coşkun Gökalp; buyurun. (CHP sırala
rından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesi nedeniyle, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Bu sebeple, 
Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin tarımı, özellikle 1980'den günümüze dek, önemli ve ciddi. 
sıkıntılar içine düşürülmüştür. Tarıma ayrılan kaynaklar, planlı dönemler içerisinde en az düzeye 
indirilmiş; on yılda, gayri safî hâsılanın üçte ikisi oranında gerçekleşmiştir, ihracat dört kat yük
selirken, tarım ürünlerinin ihracattaki artışı üçte biri geçememiştir. Tarımın, millî gelirdeki payı
nın azalması, kırsal kesimlerden şehire göçü hızlandırmıştır. Gıdası kendine yeter olan Türkiye, 
gıda ithal eden konuma gelmiştir. İç ticaret hadleri sürekli tarım kesimi aleyhine çalışmış ve sek
törden ayrılan kaynak, sanayiin gelişmesi yerine, ticarî katmanların yararına yönelmiştir. 
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Tarım için gerekli olan girdiler fiyat artışlarının ilerisinde seyretmiş, tarım için gerekli olan kre
dilerin yetersizliği ve faizlerin yüksekliği, tarım kesimini tefeci faizlerine mahkûm etmiş, böy
lece maliyet artmış ve verim düşüklüğüne sebebiyet verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, son on yılın, millî gelir dağılımına bakıldığında, millî gelirin; tarım 
kesiminin aleyhine gerçekleştiği görülecektir : 

1980 yılında millî gelirin yüzde 24̂ ü tarıma ayrılırken, ücretli ve maaşlı kesime yüzde 24, 
faiz ve rantla uğraşan kesime yüzde 50; 

1982 yılında millî gelirin yüzde 22'si tarıma ayrılırken, ücretli kesim için yüzde 24, faiz 
ve rantla uğraşan kesim için yüzde 53; 

, , 1984 yılında millî gelirin yüzde 20'si tarıma ayrılırken, ücretli ve maaşlı kesim için yüzde 
24, faiz ve rant geliriyle uğraşan kesim için yüzde 56; 

1986 yılında millî gelirin yüzde 18'i tarıma ayrılırken, ücretli ve maaşlı kesim için yüzde 
19, faiz ve rantla uğraşan kesim için yüzde 62; 

1988 yılında millî gelirin yüzde 17'si tarıma ayrılırken, ücretli ve maaşlı kesim için yüzde 
17, faiz ve rantla uğraşan kesim için yüzde 65; 

1990 yılında millî gelirin yüzde 15'i tarıma ayrılırken, ücretli ve maaşlı kesim için yüzde 
13, faiz ve rantla uğraşan kesim için yüzde 71 oranında pay ayrılmıştır. 

Bu acı ve çarpıcı rakamlar gösteriyor ki, tarım kesimi ile ücretli ve maaşlı grubun millî 
gelirden aldığı pay, geçtiğimiz on yıldan bu yana periyodik olarak azalmış; buna karşın, faiz, 
rant ve kârla uğraşan ve emek harcamayanların gelirleri ise, önemli oranda artarak gerçekleş
miştir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programının 28 inci ve müteakip sayfalarında şöyle den
mektedir. 

"Tarım, genel ekonomi içinde iktisadî bir faaliyet alanı olmakla beraber, tanmsal yapımız . 
nedeniyle 24 milyon insanımızın sosyal hayatını da şekillendiren önemli bir sektördür. Bu ne
denle, tarım sektörü, çiftçinin ve köylünün sosyal refahının artırılmasını temin etmek üzere 
desteklenmeye devam edilecektir. Bu alanda çalışan, ülke ekonomisine katkıda bulunan çiftçi 
ve köylü; toprak, su ve iklim faktörlerini, en yeni ve modern teknolojilerle kullanarak üretim 
yapabilecek imkânlara kavuşturulacaktır... 

Bu politikalarla Hükümetimiz, tarım kesimini kendi kaderine terk edilmişlikten kurtara
caktır. 

Çiftçi gelirlerini artırmak^ üzere Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisinde düzenlemelere 
gidilecektir. 

Tarım kesiminin koşullarının iyileştirilmesi ve ülke kalkınmasının köyden başlatılarak ger
çekleştirilmesi için gereken önlemler alınacaktır... 

Besici ve küçük çiftçi borçlarının faiz ve cezalarının makul bir bölümü, bir defaya mahsus 
olmak üzere affedilecektir." 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 18 inci Genel Kurulunun açılışında (18 Mayıs 1992 günü) 
Başbakan Sayın Süleyman Demirel, geçmiş iktidarı eleştirerek aynen şöyle diyor : 

"1984, 1988 ve 1990 olmak üzere üç kez vergi affı çıkardınız. Ne olurdu* 5 milyon liralık 
çiftçi faizini affederken 'iyiydi' deseydiniz... Tam iki kez Çankaya yokuşunu inip çıkarken, 
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keşke o zaman '5 milyon lira az, 10 milyon lira yap' deseydiniz... Eğer köylünün silinen borcu
nu az buluyorsanız, kanun teklifi getirin..." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; küçük çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan bir kısım borç faizlerinin silinmesine dair 3782 sayılı 
Kanun, 18.3.1992 günü çıkarıldı. Çiftçilerin Ziraat Bankasına yüzde 43, yüzde 34, Tarım Kredi 
Kooperatiflerine yüzde 45, yüzde 36 veya faizi bunlardan daha düşük oranlarda ve toplamı 
5 milyon liraya kadar açılmış tüm tarımsal krediler, bu kanun hükmünden yararlandırıldı. 

Bu kanunla, idarî ve kanunî takipteki hesaplara intikal etmiş olan tarımsal borçların, ida
rî takipten bir yıl sonraki faizini ve bundan sonra meydana gelecek faizin yarısını; ayrıca, ka
nunî takibe alınmış borçların bu takipten sonraki faiz ve masraflarını affetmektedir. Buna ila
veten, affa konu olan bu alacakların birinci taksitinin süresi 18.9.1992, ikinci taksitinin süresi 
31.12.1992 gününde sona ermektedir. Anadolu'da, "Kapı kar, içeri dar" diye bir deyim vardır. 
İkinci taksitin günü geldi çattı, çiftçilere Allah kolaylık versin (!..) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; seçim meydanlarında, tarım kesimi lehine, iktidarda 
bulunan her iki parti, önemli vaatlerde bulunuyorlardı. Bu vaatler Hükümet Programında da 
yazılıdır. Doğru Yol Partisi, çiftçilerin tüm borçlarının anaparalarıyla birlikte affedileceğini, 
SHP ise, çiftçilerin borçlarının faizlerinin affedileceğini seçim meydanlarında çiftçilere vaat edi
yorlardı, söz veriyorlardı. Geliniz, görünüz ki, bu vaatler yerine getirilmedi. Çiftçi borçlarının 
faizleriyle ilgili çıkarılan kanunda umulan fayda bulunmadı. Tabiri caizse, bu husustaki bütün 
ümitler karamsarlığa dönüştü ve dağ, fare doğurdu. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, Koalisyon Hükümetinin verdiği sözlerin yerine 
getirilmesini istemekteyiz; ama Koalisyon Hükümetini temsil eden,partiler, "biz muhalefettey
ken ayrı, iktidardayken ayrı düşünürüz" diyorlarsa, bunu, siyaset anlayışına yakışmayan dav
ranışlar olarak kabul etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programında olmamasına rağmen, işverenlere sınırsız prim 
borcu affı getirildi. Bunun yanında, yine, "Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının 
Hızlandırılması" adıyla çıkarılan 3787 sayılı Yasayla, anapara hariç, vergi cezaları ve.faizleri 
de sınırsız olarak affedildi. 

Eğer Hükümet gerçekten verdiği sözü yerine getirmek istiyorsa, küçük çiftçiler lehine ha
zırladığım kanun teklifim şu anda Plan ve Bütçe Komisyonunda beklemektedir. Bu teklif hü
kümlerine göre, tüm çiftçilerin, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Koope
ratiflerine olan borçlarının, ayırım yapılmaksızın, 10 milyon Türk Lirasına kadar olan faiz ve 
masraflarının affı öngörülmektedir. Bu teklif kanunlaşırsa, Hükümet de verdiği sözü yerine 
getirmiş olacak, gadre uğrayan çiftçiler de rahat bir nefes alma imkânına kavuşacaklardır. 

Bu hususta, ülkenin dört bir yanından gelen telgraf ve mektupları okumak istemiyorum. 
Bu kanun teklifimi hazırladıktan sonra bu konuda yüzlerce mektup ve telgraf aldım. 

Bozulan ekonomik dengeleri düzeltmek ve tarım kesimiyle diğer bazı kesimlerin geçmiş
teki kayıplarını telafi etmek için, dengeleme ve onarım programlarının uygulanması kaçınıl
maz bir hal almıştır. ' > ' 

Tarım sektörü, ekonomik ve sosyal açıdan, ülkemizde önemini korumaktadır. Tarımda belirli 
gelişmelere karşı verimlilik seviyesi düşüktür, tarımsal yapı düzenli değildir, işletmelerde ser
mayeler yetersizdir, modern girdi ve tarımsal teknoloji seviyesi düşüktür. 
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Modern girdi kullanımının ve tarımda kullanılan teknolojinin yeterince geliştirilememesi, 
çiftçi gelirleriyle ve çiftçilerimizin satın alma güçlerinin azalmasıyla yakından ilgilidir. 

1980-1990 döneminde, iç ticaret hadleri, tarımsal girdi ve ürün fiyatları tespitlerine göre, 
tarımsal ürün fiyatları 69 kat, tarımsal girdi fiyatları 107 kat artmış ve çiftçilerimizin satın al
ma gücü ise yüzde 35 oranında azalmış bulunmaktadır. 

Uygulanacak politikalarla, kayıplar ve dengesizlikler giderilmeli, tarımın taşığıdı yük ha-
fifletilmeli, tarıma daha yüksek destek ve kaynak aktarılmalıdır. 

Tarımsal girdilere ve bazı tarım ürünlerine daha yüksek düzeyde sübvansiyon verilmeli, 
yem, motorin, tarım alet ve makineleri sübvansiyon kapsamına alınmalıdır. 

Ziraî kredi faizleri düşürülmeli, küçük çiftçi muafiyeti 25 milyondan 70 milyona çıkarıl
malıdır. -

Tarımsal girdilerden Katma Değer Vergisi alınmamalıdır. 
Tarımın ithalat yoluyla terbiye edilmesinden vazgeçilmelidir. 
Tarım yeterince korunmalı ve desteklenmelidir. 
Bu sektörün millî gelir payıyla istihdam payının dengeli hale getirilmesi, tarımda çalışan

ların geliriyle diğer kesimlerin gelirleri arasındaki farkın azaltılması, hedef olmalıdır. 
Bugün, küçük birimleri işleten küçük çiftçiden, zarar etse dahi vergi alınmaktadır. Bun

lardan, bitkisel ürünlerden yüzde 4, hayvansal ürünlerden ise yüzde 2 oranında vergi alınmak
tadır. Küçük çiftçilerden, CHP'nin felsefesine göre, hiç vergi alınmamalıdır. 

i Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk tarımını yakından ilgilendiren Ziraî Donatım Ku
rumu üzerinde de görüşlerimizi dile getirmek istiyorum. Bu Kurum, 1986 yılında kadar Türki
ye'nin gübre ihtiyacının yüzde 90'ını dağıtmıştın 1986 yılından sonra gübre ithal ve dağıtımı 
serbest bırakılmıştır. Kurumun dağıtımdaki payı ise şu anda iyice daralmıştır. Bu sene, Ziraî 
Donatım Kurumunun, zamanında ve gerektiğinde gübreyi getirmediğinin acı örneklerini, çift
çi kökenli tüm milletvekillerimiz, Sayın Bakanımızla birlikte yaşamıştır. Kendisine, huzurları
nızda, seçim bölgem olan Kırşehir'e, gübrenin kıt zamanında -kısmen de olsa- ihtiyacı karşıla
dığı için teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu sözlerimden sonra, bazı hususları da dile getirmek istiyorum. 
Sayın Tarım Bakanımız, 15.9.1992 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 

aynen şöyle diyor : "Hükümet olarak bizim beyanımızda, gerek Sayın Başbakanımızın gerek 
bizim Bakanlık olarak söylediğimiz, bu sonbahar tedarik döneminde çiftçiye zamlı gübre sat
mayacağız." 

Ancak, bu sözlerden 15 gün sonra, 30.9.1992 günü itibariyle resmî kurumlarda, TSP'nin 
fiyatı 525 liradan 780 liraya, DAP'ın fiyatı 770 liradan 1 150 liraya, 20.20. gübrenin fiyatı 625 
•liradan 885 liraya, CAN'ın fiyatı 605 liradan 800 liraya, ÜRE'nin fiyatı 825 liradan 950 liraya 
çıkarılmıştır. 

Bunun yanında, gübre bayii üyeler, gübreyi, bu fiyatların (resmî kurumlardaki fiyatların) 
yüzde 15-20 oranında yükseğiyle satarak, çiftçilerin gübre ihtiyacını gidermişlerdir. 

Buna ilaveten, 12 Kasım 1992 tarihinden itibaren, gübrede yüzde 1 olan Katma Değer Ver
gisi yüzde 12'ye çıkarılmıştır; yani bu fiyatlar şimdi, yüzde 11 daha zamlı olacaktır. 
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Ben burada, Sayın Başbakan ve Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanından soruyorum : "Bu 
sene gübreye zam yapılmayacak" deniliyor, zam yapılıyor! Bu nasıl siyaset anlayışı?.. Bunu 
anlamakta güçlük çekiyoruz... 

Sayın milletvekilleri, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller, 13.12.1992 
günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda aynen şöyle diyor : 

"Bizim dönemimizde ortadirek daha iyi durumdadır. Çünkü, tüketimini artırabilmiştir. 
Nereden mi?.. Çünkü, gerek desteklemede gerekse ücretlerde büyük reel artışlar olmuştur. Bu
nun anlamı da, ortadireğin daha iyi bir konuma gelmiş olmasıdır. 

1992 yılı, iktisadî dengelerde, özellikle ortadirek dediğimiz köylü ve işçinin nispeten daha 
iyi bir konuma geldiği bir yıl olmuştur. Destekleme fiyatlarındaki artışlar, yüzde 134'lerle yüz
de 70'ler arasında oynamıştır. Bu, uzunca zaman ihmal edilmiş olan ortadireğin ve köylü kesi
minin yeniden bir kaynak aktarmasına sahip olma meselesidir." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben burada işçi sorunlarına değinmeyeceğim; köylü 
kesiminin sıkıntılarını dile getirmeye çalışacağım. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 1991 yılında -vaktim olmadığı için rakamları tek tek 
açıklayamayacağım- 5 milyon 941 bin ton mal almış, karşılığında da 4 trilyon 362 milyar 48 
milyon lira para ödemiştir. 1992 yılında ise, tüm Türk çiftçisinden 3 milyon 473 bin ton mal 
almış, karşılığında ise 3 trilyon 986 milyar lira para ödemiştir. Yani, 1991 yılında ödenen para, 
1992 yılında ödenmiş olan paradan hayli fazladır. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, Toprak Mahsulleri Ofisinin ülke genelinde almış oldu
ğu hububat miktarı düştüğü gibi, karşılığında da, alım tutarı olarak, bir yıl öncesine oranla 
tüm çiftçilerin gelirlerinde yaklaşık yüzde 30 oranında bir gerileme olmuştur. 

Sayın Devlet Bakanı, bu konuşmalarını Orta Anadolu'nun herhangi bir ilçesinde, Kes-
kin'de, Bâlâ'da, Kaman'da yapmış olsa, kusura bakmasın, kendisine gülerler. 

Türkiye'de, bir yıl öncesine göre geliri çoğalmayıp, aksine azalan kesim, işte, kendi kade
rine terk edilmiş olan üreticiler ve çiftçilerdir. Çiftçilerden başka hiçbir kesim bu kadar mağ
dur edilmemiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle kuru ziraatle uğraşan, buğday ve arpa üreten 
kesim, oldukça zor şartlar altında yaşamaktadır. 1991 yılında buğday ortalama fiyatı 788 lira, 
1992 yılında ise.buğday ortalama fiyatı 1 213 lira; 1991 yılında arpa ortalama fiyatı 628 lira, 
1992 yılında ise arpa ortalama fiyatı 980 lira olarak gerçekleşmiştir. 

Görülüyor ki, çiftçinin bir sene öncesine göre ürününe yaklaşık yüzde 50 oranında değer 
artışı sağlanmış; ama buna karşılık, bu Hükümet döneminde, 1991 yılında 350 bin liraya satı
lan bir teneke (17 kilogramlık) ot ilacının (Ester veya Bayar'ın) yaklaşık fiyatı, bu sene, 650 
ilâ 700 bin lira arasında değişmektedir. 

Yine, 1991 yılında birinci grup buğdayın tohumluk fiyatı 1 230 lira artı yüzde 6 KDV iken, 
çitçilerimiz, bu Hükümet döneminde, tohumluk buğdayları, birinci grup için 2 250 lira artı 
yüzde 6 KDV olarak satın almak zorunda kalmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Gökalp, 5 dakikanız var... , 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Farkındayım Sayın Başkanım. 
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Yine, çiftçilerimiz, 1991 Eylülünde, 55-56 tip Fiat traktörü 63 milyon Türk Lirasına alır
ken, 1992 Eylülünde aynı marka ve aynı model traktörü 125 milyon Türk Lirasına almak zo
runda bırakılmışlardır. 

Bir de akaryakıt fiyatlarına değinmek istiyorum, 
Bu Hükümet, hükümeti devraldığında süper benzinin fiyatı 3 430 lira iken, 5 999 liraya, 

motorini de 2 320 Türk Lirasından 4 497 Türk Lirasına çıkarmıştır; ama iki gün Önce, çok 
kısmî de olsa, bir ucuzlama getirmiştir. 

Motorine, Hükümeti devraldığı günden bugüne kadar, yüzde 94 oranında zam yapılmıştır. 
Yine, çiftçilerin en çok kullandığı motor karter yağının 17 kilogramlık bir tenekesi, 85 bin 

Türk Lirasından satılırken, şimdi, şu anda, 198 bin Türk Lirasına çıkarılmıştır. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1992 yılı, çiftçi ve tarım için kayıp bir yıl olmuştur. 

Türkiye genelinde, 55 ilde kuraklık olmuş kuraklıktan dolayı zarar gören çiftçilerin durumları 
oldukça kötüye gitmiştir. Hükümet bu konuda çiftçiye bir yarar getirmemiştir, fayda sağlama
mıştır. 

Türkiye genelinde 120 bin ton hububat, yemlik olarak alınmıştır. Bu, üretimin yaklaşık 
olarak yüzde 5'ini kapsamaktadır. Yemlik hububat, Toprak Mahsulleri Ofisince, kilogramı 950 
Türk Lirasına alınmaktadır. 

özellikle Orta Anadolu'da yemlik olarak alman hububat oranı olan Kırşehir'de ise du
rum daha d|a acıdır. Kırşehir'de, Toprak Mahsulleri Ofisince 70 bin ton hububat alınmış, bu
nun 4 bin tonu yemlik olarak alınmıştır. 

Kaman İlçesine gelince durum daha da içler acısıdır. 29 bin ton hububattan 9 bin tonu 
yemlik olarak alınmıştır. Bu bölgenin çiftçileri, 1992 yılında, buğdayını, arpa fiyatının altında,, 
Toprak Mahsulleri Ofisine vermek zorunda kalmışlardır. Tarım Bakanlığının, ilgili genel mü
dürlüğü olan Koruma Genel Müdürlüğünü bu konuda şimdiden uyarıyoruz; bu konuya eğile
rek çalışmalarını artırarak sürdürmesini beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclise, çiftçilerin içinde bulunduğu durumları 
anlatmaya çalıştım. Şimdi, bu insanlar yokluk içinde olursa, ne yapsın?.. Uygulanan tarım po
litikaları, insanlarımızı, çiftçilerimizi yoksullaştıra yoksullaştıra Hint fakirine dönüştürmüş
tür. Geliniz, darda olan tarım kesimine birlikte el atalım. Bunun için, sözlerimin başında be
lirtmeye çalıştığım 3782 sayılı Kanunun bazı maddelerini çiftçiler lehine yeniden gözden geçi
relim. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisine düşen görevi, biz, her zaman yerine getirmeye 
hazırız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce sözünü ettiğim 3782 sayılı Kanunun bu şe
kilde çıkmasından rahatsız olmayan milletvekili yoktur; ama, İktidara mensup bazı milletve
killeri, topu bürokrasiye, yani Ziraat Bankası Genel Müdürüne atmaktadır. Bakınız, 12.11.1992 
günü, Doğru Yol Partisinin Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı Bey ne diyor : "Ziraat Bankası, 
üreticiye eziyet eden bir kuruluş haline geldi. Bankanın Genel Müdürü telefonlarımıza bile çık
mıyor. Bugüne kadar, Başbakana saygıdan sustuk; ama, artık yeter!" diye tepkilerini dile ge
tirmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkeyi kim idare ediyor?.. Ülke idaresinden -elbette-
siyasî iradeden sorumlu, Bakanlar Kuruludur. Bürokratlarda, elbette, bağlı olduğu kurumu, 
Bakan veya Bakanlar Kurulunun alacağı kararlarla yönetmek zorundadır. Ben burada Hükümete 
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ve Hükümeti meydana getiren partilere sesleniyorum : Seçimden önce vermiş olduğunuz sözle
ri yerine getirin. Bu vaatleri yerine getirmek yerine, ne yazık ki, Hükümet, kendi derdine düş
müştür. Eskiden amca, kardeş, yeğen vardı, şimdi bunlara yenileri eklendi, bacanaklar eklen
di, bacanaklar... Bakanlar kendileri eklendi... 

BAŞKAN — Sayın Gökalp, süreniz dolmuştur... 
COŞKUN GÖKALP. (Devamla) — Sürem dolduğu için, Sayın Başkanımın ikazına uyu

yorum ve konuşmamı kesiyorum. 
Tarım Bakanlığı bütçesinin, kışta, soğukta, dağda bayırda çalışan, emeğiyle geçinen tüm 

çiftçi kardeşlerimize, Sayın Tarım Bakanına ve Bakanlık yöneticilerine ve tüm ulusumuza ha
yırlı olmasını diliyor, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Refah Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Sayın Musa Demirci. 
Buyurun Sayın Demirci. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADİNA MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tarım 

ve Köyişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz edeceğim. Gru
bum adına, Yüksek Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

, Türkiye'de, 1990 yılında yapılan sayıma göre, 33,3 milyon şehirli, 23 milyon da köylü nü
fusu vardır; tarım sayımı bu şekilde tespit edilmiştir. Resmî ağızlar, köylü nüfusunu, genel nü
fusun yarısı olarak ifade etmektedirler. 1993 yılına girdiğimiz şu günlerde, köy kesimindeki nü
fusun 30 milyon olarak ifade edildiği, 30 milyon olduğu açıklanmaktadır. Hangi şekilde ifade 
edilirse edilsin, realite şudur : Nüfusumuzun hâlâ büyük bir parçası, hayatını köyde sürdür
mektedir. Bu görüntü de, ülkemizin bir tarım ülkesi olduğunu sergilemektedir. Zaten, göster
geler de bu şekildedir. 

Ülkemizde, tarım sektörü, toplumumuzun insanca beslenip yaşaması ve sanayie kaynak 
aktarması bakımından hâlâ önemini korumaktadır ve korumaya da devam edecektir. Bu ba
kımdan, sanayi-tarım entegrasyonunu kurmak lazımdır. Bunlardan birisine öncelik tanımak, 
bunları birbirine rakip göstermek, akılcı bir yaklaşım değildir. 

Sanayileşerek kalkınmakta olan ülkelerde tarımın payı azalacaktır; bu, doğaldır; ancak, 
dünya yüzünde, kalkınmış; ama tarımı geri bırakılmış hiçbir ülke gösterilemez, hiçbir ülke de 
yoktur. Bu hassas nokta ihmal edilip tarım geri bırakıldıgıtakdirde, telafisi zor, düzeltilmesi 
yıllar alacak problemleri, milletimizin başına kendi elimizle sarmış oluruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; insanımızın beslenmesi, neslimizin sağlıklı olabilmesi 
için tarım sektörünü ihmal edemeyiz. Hâlâ, süttozu, et ve mamullerini ithal ediyoruz. Yerli 
süt üreticisine, bugün, tatmin edici bir fiyat veremedik. Gazetelerde okuyorsunuz; süt fabrika
ları tek tek kapandı ve satışa çıkarıldı. 

Bitkisel yağ ithal ediyoruz; ancak, insanımıza, hem gıda hem ilaç olması bakımından zey
tinyağını ihmal ettik, yediremedik. Bugün, sağlıkçıların belirttikleri gibi, zeytinyağı, hem mide 
ve karaciğer hem de koroner kalp yetmezlikleri için tavsiye edilmektedir. * 

Biz, ülke olarak, dünyada, zeytin ağacı bakımından 4 üncü sıradayız; ama, gelin görün 
ki, ağaçlarımız verimsiz ve bakımından düşmüş durumdadır. Ege'de devam eden kuraklık, zey
tinciliğimizi de öldürmüştür. Hâlâ, continue sistem yağ fabrikası, Ege'de ve diğer bölgelerde, 
bir elin parmakları kadar azdır ve zeytinyağı üretimimiz 100 bin tondur. Bu bakımdan, bu sek
törde gerçekten tedbirler alınması lazım. 
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Nitekim, bakın, birkaç yıl öncesine kadar, yetkililer her vesileyle, "Ülkemiz, kendi kendi
sine yeten 7 ülkeden biridir" diye ilan ediyorlardı; ama, bugün ülkemiz, gıda ithal eden, canlı 
hayvan ithal eden bir konuma gelmiştir. 

Elbette bu durumdan Hükümetin ve Bakanlığın haberi olmuyor değil. Nitekim, bakın, 
Koalisyon Hükümeti kurulmadan önce, Koalisyon Protokolünün tarım bölümünde şu hedef
ler belirtilmiştir : "Tarım sektörünün, çiftçi ve köylünün kalkınması, Hükümetimizin yönlen
direceği temel destek politikalarımızın en Önemlilerinden biri olmaktadır. Bu nedenle, bu kesi
min koşullarının iyileştirilmesi ve ülke kalkınmasının köy ve köylüden başlatılarak gerçekleşti
rilmesi için gereken önlemler alınacak, bu bağlamda bir kırsal sanayi oluşturulacaktır." 

Yine, en son paragrafta, "Küçük çiftçi borçları, faiz, ve cezalarıyla birlikte konsolide edi
lecek ve makul bir bölümü, bir defaya mahsus olmak üzere affedilecektir" denilmektedir 

Tabiî, bu yapılmadı ve 1/3 rakamı da, gerçekten, burada ifade edildiği gibi, şu saate kadar 
iktidarı oluşturan parti sözcülerinin ifade ettikleri 1/3 çiftçilerinin borcunun ifade edilmesi 
sözü, gerçekten iyi rakamlardır. , • 

Ben inanıyorum ki, Ziraat Bankası, gerçekten, bu rakamları doğru olarak Tarım Bakanlı
ğına sunmamaktadır. Çünkü, çiftçiler gerçekten Ziraat Bankasından şikâyetçidir ve çiftçiler 
o kanalda ezilmektedir.* 

Koalisyon Protokolündeki bu isabetli karara rağmen, -1993 bütçesine bakıyoruz-1993 büt
çesi, 1992'ye göre yüzde 47 bir artış göstermiştir. 

Yüzde 75 enflasyonun olduğu bir ülkede yüzde 47 artışı öngörmek -bilemiyorum ve tak
dirlerinize arz ediyorum- Türkiye'de tarımın gelişmesi için yeterli bir kaynak değildir. 

Bunu şöyle ifade edebiliriz : Gerçekten, delik büyük; ama yama küçüktür.-
Bu Bakanlık, köyde, yani kaynakta tedbir almazsa -yine, tarımsal ifadeyle söylüyorum-

mansapta, tedavisi zor bir yıkıntı meydana gelir ve bunu biz ileride tedavi edemeyiz.' Bunun 
adına "göç" deyipde geçemeyiz, 

Yine, bir tarımsal ifadeyle söylüyorum, derenin önüne küçük küçük bentler yapmazsanız, 
aşağıda hasar meydana getirirsiniz. Hükümet Protokolünde, tedbirler bölümünde, gerçekten, 
kırsal sanayi belki bu gayeyle kurulmuş; ama, bugüne kadar bu tedbirlerden alınan da olmamıştır. 

Bitkisel üretimi artıran unsurlardan bazılarını sizlere aktarmak istiyorum ; 
Bunlardan en önemlisi gübrelerdir. 1992 güz döneminde, en önemli girdi olan gübrede sı

kıntı yaşanmıştır. Resmî fiyatlar ajrfmadı, bu doğrudur; ama, gübrede sıkıntı çekildi. 
1991 yılı genel seçimlerinden önce, gübredeki yüzde 12 olan KDV, yüzde l'e indirildi. An

cak, gübre girdisine yüzde 12 KDV ödeyen sanayici, gübreyi, kendisi imal etme yerine dışarı
dan ithal etmeyi daha cazip gördü. Böylece, gübre tüketiminin 1/3'ü ithal yoluyla karşılandı 
ve fabrikalar 2/3 kapasiteyle çalıştı. 

Ancak, bu arada şunu belirtmek istiyorum ki, seçimlerden önce bu tedbir alınmasına rağ
men, Ziraî Donatım Kurumu uyanık davranmak suretiyle tedbirini alamadığından, işte, gübre 
sıkıntısı 1992 yılında o şekliyle çekilmiş oldu. 

Girdilerden bir başkası da, tarım ilaçlandır. Türkiye'de şu anda aynı terkipte birçok ilacın 
olduğu söylenebilir. Birçok ilacında, Avrupa'da gündemden kaldırılmış olmasına rağmen, Tür
kiye'de satıldığı söylenmektedir. 
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Bize göre, tarım ilaçlarının ruhsat sistemi ivedilikle bir disiplin altına alınmalıdır, ithal 
edilen ilaçlar için firmaların denemeleriyle yetinilmemeli, Bakanlık, kendi deneme sistemini 
mutlaka kurmalıdır. Aksi halde, ilacın üretildiği ülkelerde yasak olan ilaçlar ülkemize girmek
te ve kanser riskini artırmaktadır, bizim insanımız kansere yakalanmaktadır. 

Tarım ilaçları artık bir reçete sistemine bağlanmalı ve bu başıbozukluğa son verilmektedir. 
Girdilerden bir başka unsur, tohumculuktur. Şu anda Türkiye'miz tohumculuğunun bir 

kısmı özel firmaların elindedir, özel firmaların ticarî boyutları daha cazip halde olduğu için, 
araştırmalarını kurmamışlardır. Bu bakımdan ülkemizde üretilen tohumlukların, mutlaka, it
hal edilmemesi lazımdır. 

Ayrıca, bazı illerimizde, ithal edilmek suretiyle getirilen patates tohumluklarında hastalık 
meydana gelmiştir. Bugün, Bolu, Erzurum, Niğde, Nevşehir illerinde, ithal edilen tohumluk
lardan dolayı gerçekten üretim artmıştır; ancak, bu sefer de, tedbir alınmadığı için, üretim ar-, 
tısının ne yapılacağı hesaplanmamış ve çiftçi, elindeki patatesi dökmek durumunda kalmıştır. 
Düşünün ki, hasat mevsiminde bile patatesin kilosu 300 liraya kadar düşmüştür. Bakanlığın, 
her şeyden önce, mutlaka bir pazarlama ünitesini kurması ve buna da çözümler getirmesi la
zımdır. 

Sebze tohumluklarından bazılarının yalnız 1 gramı 100 bin lira civarındadır... "Kini, i gram 
altından, 1 gram tohum daha pahalıdır. Serbest pazar ekonomisi diye çiftçilerimiz fazlaca ezil-
memelidir. 

Bir başka konu da su konusudur. Ülkemiz, su kaynakları yönünden zengin değil, fakirdir. 
Yurdumuz için suyun sosyal ve ekonomik önemi vardır; çünkü, su, üretim unsurudur. Son yıl
larda ülkemizde yüksek su ihtiyacı başlamıştır. Bunda, kuraklığın etkisi olduğu gibi, su kay
naklarını depolayacak baraj ve diğer tesislerin yetersizliğinin de etkisi olduğu söylenebilir. 

Ülkemiz için hayatî önemi haiz olan barış suyu projesinden de bahsetmek istiyorum. Sey
han ve Ceyhan Nehirlerinin sularının, başta İsrail olmak üzere, başka ülkelere para karşılığın
da satılması, ilk planda belki cazip görülebilir; denize dökülen suyun para karşılığında satıl
ması; ancak, dün, kültür hazinelerinden bazılarının, bilerek veya bilmeyerek elden çıkarılmış 
olması nedeniyle yıllar sonra nasıl ki birileri suçlanmaktadır; yarınki nesiller tarafından da su 
satışını yapacaklar suçlanabilir... 

Bazı bilim adamları, dünyamızın kurak periyoda girdiğini söylemektedirler. Bugünkü mevcut 
sularımız -ayrıca, artan nüfus ve gelişen tarım teknolojilerimiz karşısında- ihtiyacımızı karşıla
yamaz haldedir. Su, yarın belki de stratejik unsurlar.arasına girecektir. 

Yine, akarsularımızın döküldüğü lagünlerde ve körfezlerde çevre değişikliği meydana ge
lecektir.-

Akdeniz, tuzluluk bakımından yoğundur, bundan dolayı da balık türleri bakımından fa
kirdir; ama, Karadeniz Öyle değildir, daha zengindir. Çünkü, Tuna, Dinyestr, Dinyepr, Sakar
ya, Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirleri, bu denize akmaktadır. Bu nehirler, balık gıdası yönün
den zengin olduğu için, buraların balık potansiyeli daha fazladır. 

Bu konuda özet olarak şunu arz etmek istiyorum : Su satışı* Akdenizin doğal dengesini 
bozar. Bugünkü doğal denge içerisinde dahi az olan balık üretimi danada azalır. 

Yine, su satışı, gelecekte cazip görülse, bile, Konya Ovasının sulanma şansı yitirilebilir. 
Su satışı, toprağın derinliklerinden çıkarılarak satılan petrolden daha komplike sorun içer

mektedir. İleride, telafisi imkânsız politik sorunları meydana getirebilir. 
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Sayın Hükümetten ve özellikle Sayın Hırım Bakanımızdan ricamız şudur : Birilerinin öne 
sürdüğü bu projeyi mutlaka gündemden çıkarınız. Daha, doğru dürüst -Türkiyemizde- küçük 
su envanterini yapamadığımız ve görünen su kaynaklarına sahip çıkamadığımız bir yerde, biz, 
su satışını yapamayız. 

İleride, toprak-su teşkilatının yeniden kurulacak olması, belki, küçük su envanterinin ya
pılması bakımından büyük bir şans olacaktır. 

Ülkemizin doğal zenginliklerinden bir tanesi de jeotermal enerjidir. Ülkemiz, jeotermal 
enerji potansiyeli olarak dünyada 7 nci sırayı almaktadır. MTA verilerine göre, jeotermal ısı 
potansiyeli 31 500 megavattır. Bunun konut eşdeğeri şudur : Aşağı yukarı 5 milyon konut bu 
enerjiyle ısıtılabilir. Avantajlı bir enerjidir. 

Jeotermal enerji konusunu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü sıra
da niye getirdik?.. Çünkü, ülkemizde tarımın bir kolu olan seracılık, mutlaka bununla hayat 
bulabilir. Seracılıkta, sebzenin dışında yeni bir tarım kolu olan çiçekçilik, mutlaka bununla 
hayat bulabilir. 

Yurdumuzun aşağı yukarı 140 yerinde jeotermal enerji kaynağı olduğu tespit edilmiştir. 
Yine, ülkemizin, ekolojik olarak çeşitli bölgelerinin var olduğunu kabul ederseniz, tah

min ediyorum, ileride, hem sebze üretimi bakımından hem de çiçekçiliğimiz bakımından bu 
kaynağın kullanılması lazım. 

Ayrıca, Tarım ve Köyişleri Bakanı zaman zaman kürsülerden -doğru.olarak söylediği- ta
rımsal nüfusun aşağı çekilmesi gereğini ifade etmektedir, öyleyse, bu, bizim için bir şanstır. 
Gerçekten, tarımsal nüfusun yüzde 10'a çekilmesi lazımdır. 

Bu kaynakların etrafında seralar geliştirebiliriz, sera köyleri, sera kentleri geliştirebiliriz. 
Bugün, sadece çiçek seracılığında çalışan, aşağı yukarı 7 bin insanımız vardır. Bu çalışan 

insanı yüz kat artırmamız mümkündür ve bu takdirde 700 bin insana daha iş bulabiliriz. 
Ancak, çiçekçiliğin bazı sorunları var, bunları sizlere aktarmak istiyorum. 
Nakliye yönünden sorun vardır. Yetmiş senelik cumhuriyette şu anda kargo uçağı yoktur. 

îki tane kargo uçağı vardı, bunlar da hurdaya ayrıldı. Çiçekçilikte, tarım kolu olmasına rağ
men, sulama ve aydınlatma için kullanılan elektrik sübvanse edilmemektedir. 

Yine, çiçekçilikte ayrı bir konu, şudur : Her isteyen, önüne gelen bir türü üretmektedir. 
öyleyse, burada da, Bakanlığın mutlaka baskısı olmak suretiyle, üretim planlaması yapılması 
lazımdır. . 

Yine, Doğu, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde tabiat tahrip edilmekte ve oradaki yabanî 
soğanlar sökülmek suretiyle ülke dışına gönderilmektedir. Bunun da mutlaka bir disiplin altı
na alınması lazım. 

Tarım sektöründe hayvancılığın önemini elbette belirtmeden geçemeyiz. Hayvancılık, bir 
işletmede, o işletmenin her şeyden önce sigortasıdır. 

Bugüne kadar -rakamlar yanlışsa özür diliyorum- 150 bin civarında kültür ırkı düve, 600 
bine yakın da besi hayvanı ithal edilmiştir. Buna artık son verilmelidir. Damızlıkların yüzde 
10'u yüksek vasıflı damızlık olarak ayrılmalı ve hayvancılığımızın geleceği bunun üzerine bina 
edilmelidir. Bilhassa besi hayvanı ithaline hemen son verilmelidir; çünkü besiciliğimiz gerçek
ten öldürüldü, özelfirmalar gerçekten bu işin tadına varmış olmalılar ki, bir türlü doymak 
bilmiyorlar.. 
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Güneydoğu hayvancılığımızda, bilhassa küçükbaş hayvancılıkta bir problem yaşandı. Su
riye yolu şu anda kapalı. İlkbahardan bugüne kadar giden gemilerden İS tanesi geri gönderil
di. O günlerde, Güneydoğu Anadolu'nun besicileri, kilogramını 26 bin liraya teklif etmesine 
rağmen, Et ve Balık Kurumu bu hayvanları almadı. Yem parasını ödeyemeyen çiftçiler, ellerin
deki hayvanların kilosunu 12 liraya kadar sattılar, ama sonunda ne oldu?.. Bundan bir süre 
önce, Et ve Balık Kurumu, kilogramı 30 bin liradan bu hayvanlara talip oldu; ama iş işten geç
miş oldu... 

BAŞKAN — Sayın Demirci, 5 dakikanız var efendim... 
MUSA DEMÎRCÎ (Devamla) — Hayhay efendim. 
Bir tabir vardır, 'bade harabül Basra..." Bu bakımdan, Güneydoğu Anadolu'da mutlaka 

tedbir alınması lazım. 
28.3.1992'de Bakanlık bir kararname yayımladı. Gerçekten, fevkalade isabetle çıkarılmış 

bir kararnamedir, besiciliğimizi ve hayvancılığımızı kurtaracak bir kararnamedir. Yüzde 20 fa
izle çalışıyor; ama gel gör ki, bu kararname de her nedense çalışmadı. 

Bu kararnamedeki limitler de değiştirilmeli. Kararnamede "50 başa kadar" diye limit kon
muş. Oysaki, küçük çiftçilerin de istifade etmesi bakımından, bu limitin aşağı çekilerek, 10 
başa kadar indirilmesi lazım. 

Ayrıca, şunu söylüyorum : Sayın Bakanımız, 30 milyon insana hitap ediyorsunuz ve in
sanları orada tutmak mecburiyetindesiniz... öyleyse, Toplu Konut Fonu gibi kuvvetli bir fon 
kurulmalıdır, tthal edilen tarım ürünlerinden bu fona destek sağlamak suretiyle, tahmin edi
yorum ki hayvancılığımızın geleceği kurtarılmış olabilir. 

Yine hayvancılık konusunda ayrı bir konuya değinmek istiyorum. Bugün Doğu Anadolu 
Bölgesinde Doğu Anadolu kırmızısı sığırlarımız var, Güneydoğu Anadolu'da Güneydoğu Ana-

, dolu kırmızısı sığırlarımız var, Ankara'da Ankara Keçisi, Sivas'ta Kangal, Akkaraman Koyun
ları, Urfa civarında ivesi ve yine o civarda yetişen Kilis Keçisi ve Ak keçi var. Bu kaynaklar, 
bizim millî kaynaklarımızdır ve bu kaynaklar sahip çıkılmazsa, tahmin ediyorum ki, yarın bunları 
elden çıkarabiliriz. Bakın, Ankara Keçisinin ihracatı yasak olmasına rağmen -Tarım Bakanlığı
nın karşısında "Angora kazakları" diye bir reklam göreceksiniz... Demek ki, biz bu hayvanla
ra sahip çıkamamışız- yurt dışına götürülmüş ve bugün, "Angora kazakları" olarak ülkemize 
geri gelmiştir. Bunların mahsulleri satılıyor... Sayısı da 3 milyondan 1,7 milyona düşmüş... öy
leyse, burada mutlaka gün kaybetmeden tedbir almak lazım. 

Bakın, bugün İsrail'de, verimi fevkalade yüksek bir ırk var. Bizim, Güneydoğu Anadolu-
muzdan götürülen Güneydoğu Anadolu kırmızısı sığırımızdan yüzde 25 kan, Amerikan Hols-
teininden yüzde 75 kan almak suretiyle verimli ve sıcakta kan parazitlerine karşı ölmeyen bir 
ırk meydana getirilmiştir. Bakın, kaynaklarımızı elden çıkarmaya başlamışız... 

Suudî Arabistan bizden şu anda 25 bin ivesi koyunu istiyor : ama, veremiyoruz, elde yoktur... 
Tarımsal araştırmalar gerçekten desteklenmelidir. Üniversitelerle veTİGEM'Ie işbirliği yap

mak suretiyle mutlaka bunların geliştirilmesi lazımdır. 
Bir başka konuya değinmek istiyorum. Burada herkes Ziraat Bankasından şikâyet etti; 

biz de aynı şekilde Ziraat Bankasından şikâyet ediyoruz. Ziraat Bankası dört yıldır, tarıma,* 
hiçbir ciddî proje yapmamıştır, ciddî bir kaynak aktarımında bulunmamıştır, öyleyse, Ziraat 
Bankasının mutlaka çiftçi bankası haline getirilmesi, Ziraî Donatımın da bunun bünyesine it
hal edilmesi lazımdır. 
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Hâlâ, Bakanlık, Ziraat Bankasında etkili değildir; bu Bankanın mutlaka Bakanlığa bağ
lanması lazımdır. Ziraat Bankası 2 trilyon lira kâr ettiğini açıklamıştır. Bize göre, bu, kâr de
ğil, çiftçinin sömürülmesidir. 

Bir başka husus şudur : Maliye ve Gümrük Bakanlığı bünyesinde olan Tekel Genel Mü
dürlüğünün de, mutlaka, Tarım Bakanlığı bünyesine alınması lazımdır. 

Bütün milletvekillerimizi rahatsız eden bir husus da, ziraat mühendislerinin ve veteriner 
hekimlerin işsiz olması ve günde kapınıza hiç değilse birkaç tanesinin uğramış olmasıdır. 

Bakın, 1933'te 1 olan ziraat fakültesi sayısı 1982'de ll'e, 1988'de 14'e, 1992'de'22'ye yük
selmiştir. 1982'de 12 bin olan ziraat mühendisi sayısı bugün 24 bine çıkmıştır. On yılda yalnız 
kamu kesiminde istihdam edilen ziraat mühendisi sayısı 1 500'dür. Böyle giderse, 22 ziraat fa
kültesi mezun vermeye başladığında, 10 bin ziraat mühendisi açıkta kalacak ve bunlara iş bur 
lunamayacaktır. Bunun sorumluluğunu hiç kimse üzerine almıyor. Sayın Tarım Bakanının, ger
çekten bu sorunu üstlenmesi lazım. 

Ev ekonomisi teknisyenlerinin, ziraat teknisyenlerinin ve hayvan sağlığı teknisyenlerinin 
problemleri var; vaktim dolmak üzere olduğu için, bunları ben Sayın Bakanımıza daha sonra 
arz edeceğim. 

Bakın, burada bir veteriner hekimin, mektubu var; ama vakit yetersizliğinden okuya
mıyorum. 

Bakanlığımızın işlerini bazı kanunlarla yürüttüğünü biliyoruz. Bugün, 5254 sayılı Kanun 
var; bu kanun, yalnız Anadolu çiftçisine hitap eden bir kanun. Oysaki, 2090 sayılı Kanun, kay
nak bulunmadığı için uygulanamıyor. Bakın, Aralık ayının şu günlerinde herhangi bir köyde 
bir yangın, bir afet olsa, 5254 sayılı Kanunla çiftçilere yardım etmeniz mümkün değil; ama, 
2090 sayılı Kanunu uygulamak suretiyle çiftçilerimize hizmet edebiliriz. Nasıl olur, nasıl kay
nak bulabiliriz?.. 

BAŞKAN — Sayın Demirci, süreniz dolmuştur. 
MUSA DEMtRCt (Devamla) — Hayhay efendim; bitiriyorum. 
Buraya, Ziraat Bankasının kârından yüzde 10 aktarmak suretiyle. 
Ziraat odalarına bu Bakanlıktan 750 milyon lira gibi bir para aktarılmıştır. 
Bu, fevkalade yetersizdir. Bir yerde, teşkilatların sesini duymak istiyorsak, bu rakamın en 

az 10 milyara kadar artırılması lazımdır. 
Ayrıca, zeytinciliğin ıslahı bakımından, ilgili kanunun, günün şartlarına göre tanzim edil

mesi lazımdır. 
Sürem doldu... 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1993 yılı bütçesinin ülkemize ve Tarım Bakanlığı camiasına 

hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Demirci, teşekkür ederim. 

/ ) ' Refah Partisi Grubu adına, Karaman Milletvekili Sayın Zeki Ünal; buyurun. (RP sırala
rından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ZEKÎ ÜNAL (Karaman) ^ Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
«Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz etmek üze

re, Refah Partisi Grubu adına söz atmış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlar, 
bu görüşmelerin tarım camiasına, ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederim. 
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Değerli arkadaşlar; 2000'li yıllara girerken dünyada açlıktan ölen insanların bulunması, 
üzücü ve ürkütücü olduğu kadar, bir insanlık ayıbıdır. 

Açlık, sanılanın aksine, üretim kaynaklarının yetersizliğinden değil, dünyadaki mevcut kay-' 
nakların adil ve rasyonel bir şekilde değerlendirilmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca, gelişmiş ülkelerde ve onları taklide çalışan gelişmekte olan ülkelerde görülen ölçü
süz tüketim çılgınlığı, yani aşırı israf da, üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biridir. 

Bugün, 6 milyar nüfusa sahip dünyada 600 milyon insan, açlıkla karşı karşıya bulunmak
tadır. Demek ki, dünyamızın onda biri açlık tehdidi altındadır. Yetersiz beslenmeden dolayı, 
her yıl 10 milyon çocuk, 1 yaşını doldurmaktan ölmektedir... Ve bu dram yaşanırken, gelişmiş 
ülkelerde veya gelişmekte olan ülkelerde yaşayan belirli bir zümre, aşırı beslenmekten dolayı 
sıhhatini kaybetmekte, hatta bu durum başlıca ölüm sebebi olarak gösterilmektedir. 

Rabbimize şükürler olsun ki, ülkemizde şimdilik, açlık diye bir sorun yoktur. Bugün için 
ülkemiz, dünyada gıda yönünden kendi kendine yeterli 7 ülkeden biri olarak kabul edilmekte
dir. Şayet, ciddî tedbirler alınmazsa, 2000'li yıllarda ciddî bazı krizlerle karşı karşıya kalmak-
da mümkündür. 

Kaldı ki, ülkemiz, tarımsal yönden, birçok ülkeyle kıyaslanırsa, fevkalade avantajlara sa
hiptir. Üç tarafı denizlerle çevrili, 8 bin kilometreyi aşan sahil şeridi ve akarsu kıyılarıyla; 28 
milyon hektar tarım arazisi, 20,2 milyon hektar ormanıyla; genç insan gücüyle; yeraltı ve ye
rüstü kaynakları ve ekolojik şartlarıyla büyük bir üretim potansiyeline sahiptir; ancak, tarım' 
alanında yeterli teknolojik gelişme sağlanamadığı için, üretim faaliyetleri büyük çapta tabiat 
şartlarına bağlı olarak yapılmaktadır. Bu durum ise tarımsal üretimde anormal dalgalanmala
ra sebep olmakta, dolayısıyla bu da sos'yal, ekonomik ve ticarî hayatı olumsuz yönde etkile
mektedir. 

örneğin, 1989 yılında, iklim şartları kötü gittiği için tarımdaki büyüme hızı eksi yüzde 
10,8 iken, 1990 yılında bu oran, tam tersine, iklim durumuna bağlı olarak artı yüzde 11,6 ol
muştur. Hatta, tarım sektöründe görülen bu performans, gayri safî millî hâsılanın, yüzde 9,2 
gibi, hedefinin üstünde gerçekleşmesine sebep olmuştur. 

İnsanoğlu tabiî afetler karşısında âcizdir. Kısmî bazı tedbirlerin ötesinde yapılabilecek bir 
şey yoktur. Beklenmedik bir dolu, don veya sel felaketi karşısında, gelişmiş dediğimiz ülkeler 
bile çaresizdir. Burada önemli olan, irademizi aşmayan meselelerde, esbaba tevessül ederek, 
yapılması gereken işleri, hakkıyla yapmaktır, örneğin, afete maruz kalan müstahsile devlet desteği 
sağlamak, verim ve üretimi artırmak için zamanında yeterli ve ucuz girdi sağlamak, kırsal kal
kınma projelerini uygulamak gibi... 

Ucuz kredi, gübre, tohumluk, traktör, ilaç temini ve bunların üreticiye intikal ettirilmesi, 
hükümetlerin görevidir. Her hükümet bunları yaptığını ifade etmektedir; ancak, son on yıllık 
hükümetlerin, "tarım sektöründe çok büyük hamleler yaptık" diyebilmeleri oldukça güçtür. 

Resmî verilere göre, planlı döneme girildikten sonra, tarımda hedeflenen büyüme hızları 
-bazı yıllar hariç- gerçekleştirilememiştir. Ara dönemler de dahil olmak üzere, geçen beş plan 
dönemindeki hedef ve gerçekleşmeler şöyledir : 

Birinci Plan döneminde, yani 1963 ve 1967 yılları arasında tarımdaki büyüme yüzde 4,2 
olarak hedeflenmişken, gerçekleşme yüzde 3,1 olmuştur. 

İkinci plan döneminde 4,1 hedeflenmiş, gerçekleşme 3,5 olmuştur. 
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Üçüncü Plan döneminde 4,6 hedeflenmiş, gerçekleşme yine 3,5 olmuştur. 
1978 yılında, yani ara dönemde 4,1 hedeflendiği halde 2,7 gerçekleşme olmuştur. 
Dördüncü Plan döneminde 5,3 hedeflendiği halde 2,2 gerçekleşebilmiştir. 
1984 ara döneminde ise 3,5 hedeflenmiş, 3,5 gerçekleşmiştir. Beşinci Plan ortalaması ise, 

3,6 hedeflendiği halde, gerçekleşme 1,9 olmuştur. 
1991 yılında hedef yüzde 3,5 alınmışken, tarım sektörü katma değeri binde 8 gerilemiştir. 
1992 hedefi 3 alınmıştır; 1992 yılı sonu itibariyle de yüzde 3,5 büyüme tahmin edilmektedir. 
Diğer tarımsal göstergeleri de incelediğimiz zaman, tarım sektörünün üvey evlat muame

lesi gördüğünü söylemek mübalağa olmasa gerektir. . 
örnek vermek gerekirse, sabit sermaye yatırımlarını göstermek mümkündür. Tarım sektö

rünün, toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payları, 1991 yılında, kamu ve özel sektör 
olmak üzere, yüzde 7,5 iken, 1992 yılında, tahmini olarak, yüzde 6,6; 1993 programında ise 
yüzde 6,9 alınmıştır. Kamu itibariyle, 1991 yılında yüzde 11,3; 1992 yılında yüzde 9,6 olmuş, 
1993 yılında ise yüzde 10,7 hedeflenmiştir. Görüldüğü gibi, 1993 yılı programında, 1992'ye gö
re, binde 3'lük bir artış öngörülmüş, kamu yatırımlarında ise 1991 rakamının gerisinde kalın
mıştır. 

Bunun dışında, gayri safı yurt içi hâsıladaki tarım sektörünün payı gittikçe düşmüş, 1990 
yılında yüzde 18,1 iken, 1991 yılında yüzde 16,8 olmuştur. 1992'de -tahmini olarak- yüzde 16,5 

' olacaktır; 1993 yılı program hedefi ise yüzde 16,2'dir. 
Gayri safı millî hâsılada tarımın payı, cumhuriyetin ilk yıllarından 1950'li yılların sonları

na kadar -bazı yıllar hariç- yüzde 40 dolayında seyretmiş, 1959'dan itibaren düşme başlamış, 
1960'h yıllarda yüzde 27-38; 1970'li yıllarda yüzde 21-26; 1980'li yıllarda yüzde 15-20 arasında 
seyretmiştir; halen de yüzde 16-17 dolayında bulunmaktadır. 

Sanayiin gayri safî millî hilsıladaki payı ise devamlı yükselmiş, yüzde 30'Iara ulaşmıştır. 
Gelişen her ülkede olduğu gibi, ülkemizde de zamanla ekonominin yapısı değişmiş, gayri 

safî millî hâsılada tarımın payı azalırken, sanayiin payı artmıştır. Sanayileşen ülkelerin ekono
mik yapılarına baktığımız zaman bu gelişmeyi normal görmek, hatta "Türkiye de sanayileşiyor" 
diye sevinmek gerekir; ancak, bu oran azalırken, benzer bir düşme veya daha hızlı bir azalma
nın, tarımın istihdam payında da meydana gelmesi gerekir. Aksi halde, ülkenin sektörler arası 
mevcut gelir dengesizliği giderek artacaktır. 

Halihazırda, nüfusumuzun, en son verilere göre, yüzde 46'sı köylerde yaşamaktadır; bu 
da, 27 milyona tekabül etmektedir. 

1992'de cari fiyatlarla gayri safî millî hâsılanın değeri 774,3 trilyon lira, kırsal kesimin pa
yı ise 124 trilyon liradır. Kırsal kesimde fert başına düşen millî gelir 4,6 milyon liradır; bu mik
tar, Türkiye genelinde fert başına düşen millî gelirin üçte biri kadardır. 

Tarım kesiminin millî gelirden aldığı payın giderek küçülmesine mukabil, nüfusunda o nis
pette azalma olmadığı için tarım kesimi gittikçe fakirleşmekte," satın alma gücü düşmekte; do
layısıyla, sermaye birikimi meydana getiremediği gibi, yeni yatırımlara da yönetememektedir. 

örneğin, buğdayla traktör parkesini dikkate alacak olursak; bir köylü, 1975 yıllarında 44 
ton buğday bedeli karşılığı 1 traktör satın alabilirken, 1992'de aynı traktörü almak için yakla
şık 90 ton buğday satmak durumundadır. 
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Gayri safî millî hâsıladaki değişimle birlikte, ihracatın da yapısının değiştiğini görüyo
ruz.1978'de toplam 2,3 milyar dolarlık ihracatın yüzde 64'ünü tarım ürünleri, geri kalanını 
tarıma dayalı ve diğer sanayi ürünleri teşkil ederken; 1992'de gerçekleşeceği tahmin edilen 15,1 
milyar dolarlık ihracatın yüzde 9,3'ünü tarım ürünleri, yüzde 2'sini madencilik ve yüzde 88,7'sini 
de sanayi ürünleri teşkil etmektedir. Bu tablo bize, Türkiye'nin, sanayileşmiş bir ülke olduğu
nu gösterir mi? Göstermez; çünkü, ihraç edilen sanayi ürünlerinin katma değeri düşük, aynı 
zamanda imalat sanayii içinde tarıma dayalı sanayi ürünü nispeti ise oldukça yüksektir. 

İhracatın sektörel dağılımını incelediğimiz zaman, tarıma dayalı sanayi ürünleri ihracat 
tutarının yaklaşık 8 milyar dolar olduğu görülecektir. Bunun toplam ihracata oranı ise' yüzde 
54'tür. Bu oranla tarım ürünleri oranını toplayacak olursak, bu yüzde 63 eder ki, bu oran da
hi, tarım sektörünün ihracattaki ağırlığını göstermektedir. Bu durumda, 1992 yılında toplam 
ihracat içindeki sanayinin payı ise yüzde 35 olmaktadır. 

Bir ülkenin sanayileştiğini söyleyebilmek için, başlıca iki kriter kabul edilmektedir : Birin
cisi, tarım sektöründeki istihdam; ikincisi, ihracatta sanayi sektörünün payı. Eğer, tarım sek
töründeki istihdam, toplam istihdamın yüzde 25 üstünde ise, gelişmemiş; altındaysa, gelişmiş 
ülke olmaktadır. Toplam ihracat içindeki sanayi ürünü payı eğer yüzde 75'i geçerse, gelişmiş; 

" değilse, gelişmemiş ülke statüsüne tabi olmaktadır. 
Türkiye'nin ihracatında sanayi ürünlerinin payı yüzde 88 olarak görünmektedir. Gerçek 

ise, bu değildir; yukarıda belirttiğimiz gibi, yüzde 35'tir. 1990 yılı itibariyle sadece makine ih
racatı yönünden düşünecek olursak, Japonya'nın toplam ihracat içindeki makine ihracatının 
payı yüzde 66, Amerika'nın yüzde 47, Almanya'nın yüzde 49, Güney Kore'nin yüzde 37, Tür
kiye'nin ise sadece yüzde 7'dir. 

1991 yılı itibariyle tarım sektöründeki istihdamın durumu ise; Almanya'da yüzde 3,4, Fran
sa'da yüzde 5,8, İtalya'da yüzde 8,5 ve Türkiye'de ise yüzde 48'dir. 

İthalatın sektörel dağılımı ise şöyledir : Tarım ürünlerinin 1992 yılı itibariyle gerçekleşme 
tahmini 695 milyon dolar, madenciliğin, 3,5 milyar dolar, imalât sanayiinin 18,7 milyar dolar 
olup, toplam 23 milyar dolardır. 1992 yılındaki toplam ithalatın yüzde 3'ünü tarım ürünleri, 
yüzde 5,8'ini tarıma dayalı sanayi ürünleri ve yüzde 4,5'ini de tarıma dayalı diğer sanayi ürün
leri oluşturmakta olup, toplam olarak yüzde 13,3 tutmaktadır. Bunda, madenciliğin payı ise 
yüzde 15,4'tür. Bu durumda, tarım dışı sanayi ürünleri ithalatı ise yüzde 71,3 olmaktadır. Da
ha açık ifade etmek gerekirse, ithalatımızda sanayi ürünlerinin payı yüzde 70'lerde seyretmek
tedir. Bu bilgiler, bize, çağ atladığı sıkça vurgulanan Türkiye'nin, hâlâ sanayileşmediğini, sa
nayi ürünleri itibariyle dışa bağımlı olduğunu göstermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu girişten sonra, Bakanlık ve bağlı kuruluşların 1993 yılı bütçesi 
münasebetiyle kısa bir giriş yapmak istiyorum. t 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1993 yılı bütçe teklifi 13 trilyon olup, geçen yıla naza
ran yüzde 64'lük bir artış olmuştur. Bunda yatırımların payı ise yüzde 54'tür ve yatırımlardaki 
artış yüzde 73 olarak görülmektedir. 

Bakanlığın ise 1993 bütçe teklifi 4,8 trilyon lira olup, geçen yıla nazaran yüzde 47'lik bir-
artış sağlanmıştır. Bunun içerisindeki yatırımların payı yüzde 15 olup, geçen yıla nazaran artış 
nispeti yüzde 50'dir. 
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Tarım Reformu Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgili olarak da rakamlar vermek gerekirse, 
1993 yılı teklifi 120 milyar lira olup, geçen yıla nazaran yüzde 84'Iük bir artış sağlanmıştır. 
Yatırımların bütçe içindeki payı yüzde 41 olup, yatırımlardaki artış yüzde 73'tür. 

Tarım ye Köyişleri Bakanlığını, genel ve katma bütçe yönünden dikkate alacak olursak, 
1993 yılında toplam 17,5 trilyonluk bir bütçesi vardır; geçen yıl 10,8 trilyonmuş; geçen seneyle 
mukayese ettiğimiz takdirde, artış oranının yüzde 61 olduğunu görüyoruz. Enflasyonu dikkate 
aldığımızda, bütçede reel bir artış olmadığı da buradan görülmektedir. 

Nüfusumuzun yüzde 45'sını doğrudan, geri kalanını da dolaylı olarak ilgilendiren ve eko
nomimizin omurgasını teşkil eden tarım politikasını oluşturan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gi
bi büyük ve önemli bir balcanlıgın bütçesi bu olmamalıydı. Üstelik, bu bütçenin yüzde 55'i 
cari harcamalara, yüzde 2'si transfer harcamalarına, geri kalan yüzde 43'ü ise yatırım harca
malarına ayrılmıştır. 7,5 trilyon liralık yatırım harcamasının içinde personel harcamaları da 
dikkate alınacak olursa, fizikî yatırımlara fazla bir şey kalmıyor demektir. Halbuki, bugün, 
birçok lüzumsuz yere kaynak tahsisi yapılmaktadır. Diğer bazı bakanlıkların bütçeleri incelen
diğinde, bu durum görülecektir. Ben burada, sadece Kültür Bakanlığı bütçesindeki bazı israf
tan bahsetmek istiyorum. 

1993 yılı bütçe teklifinde, Kültür Bakanlığı, bale, opera ve~ tiyatro hizmetleri için hatırı 
sayılır bir ödenek koymuştur. Buralara giden seyirci sayısı Kültür Bakanlığı verilerine göre, toplam 
1,2 milyondur ve bu seyirciler genelde Ankara, İstanbul ve İzmir'dedir. Bu gibi yerlere gidenler 
hep aynı şahıslardır; yani, aynı şahıslar yılda 4 veya 5 kere.gitmektedir; dolayısıyla, tespit edi
len 1,2 milyon olan seyirci sayısı, bir kişi yılda ortalama 4 kere gitmiş olsa, gerçekte 300 bin 
civarında, belki daha da az olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ünal, beş dakikanız var, 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) — İşte, bu 300 bin kişinin eğlenmesi için ayrılan para ne kadar

dır biliyor musunuz? 744 milyar.Türk Lirasıdır. O halde, özel keyfi için buralara giden seyirci 
başına düşen para miktarı 2,5 milyar lirayken, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yatırımlarından 
kişi başına düşen miktar ise 250 bin liradır. 

Devletin baleyle, tiyatroyla ve operayla meşgul olmasını arzu etmiyoruz. Hükümetin şu 
andaki ana politikalarından bir tanesi de özelleştirmedir; bu gibi müesseseleri özelleştirebilir. 

Halbuki, Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında, 1 Kasım 1992 tari
hi itibariyle sağlıklı.ve yeterli içme suyu olmayan 18 915 ünetimizde 2 milyon kişinin yaşadığı
nı, ayrıca, 10 593 ünitenin suyunun yetersiz olduğunu beyan etmişlerdir. Bugün ülkemizde yo
lu olmayan köylerimiz vardır. Ülkemizdeki 104,5 milyar metreküp yeraltı ve yer üstü su rezer
vinin 34,5 milyar metreküpü, yani yüzde 33'ü kullanılmakta, yüzde 67'si ise değerlendirileme-
mektedir; değerlendirmek için mutlaka kaynağa ihtiyaç vardır. 

Bilindiği gibi, teknik, ve ekonomik olarak sulanabilecek toplam arazi miktarı 8,5 milyon 
hektardır; bunun 4,6 milyon hektarı DSÎ, 2,9 milyon hektarı Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğü tarafından, 1 milyon hektarı da halk sulamaları şeklinde olacaktır. Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, 1992 yılına kadar sulamakla görevli olduğu 2,9 milyon hektar alanın 1 milyon 
89 bin hektarını sulayarak çiftçimizin hizmetine sunmuştur. 1993 yılında 22 200 hektar alanda 
sulama yapılması öngörülmektedir. Bu hesaba göre, sulanması gereken 1 milyon 800 bin hek
tar alan 82 yılda bitirilecek demektir. Bunu misal olsun diye söylüyorum; daha, buna benzer, 
.yıllarımızı alacak hizmetler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığını beklemektedir. 
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Bugün, tarım sektörünün problemleri sadece bunlar değildir. Örneğin, arazilerin giderek 
küçük parçalara ayrılması başlıbaşına bir problemdir. Arazi toplulaştırmasına hız verilmesi ve 
bazı yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir. Tarımda kullanılan birinci sınıf araziler, başka 
maksatlar için tahsis edilmektedir; mutlaka bunun önüne geçilmesi lazımdır. Arazi iskân ve 
kadastro çalışmaları yetersizdir. 

Tarım ülkesi olmamız sebebiyle sürekli ziraat fakültesi açılmakta; ancak, mezunları istih
dam edecek imkânlar hazırlanmadığı için, şu anda 13 bin civarında ziraat mühendisi boşta 
gezmektedir. 

Bu teknik potansiyeli GAP için hazırlamak ve çalışmalara şimdiden başlamak lazımdır. 
Ayrıca, tarım girdileri pahalıdır ve zamanında temin edilememektedir; kredi faizleri yük

sektir; tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla 1993 yılında verilecek tarım kredileri miktarı 14,3 
trilyondur; bunun tamamının verileceği kanaatinde olmadığımı da burada belirtmek istiyorum. 

Bu gerçekler ortadayken, tarım sektörü -köylülerimiz ve üreticilerimiz- yine ihmal edil-; 
mistir. Verilen taban fiyatlar görünürde yüksektir; maalesef, onu da, önü bir türlü alınamayan 
enflasyon alıp götürmektedir. 

Bütün bunlar yetmezmiş gibi, kaynaklar israf edilmekte ve lüzumsuz yerlere harcama ya
pılmaktadır. Misal olsun diye söylüyorum.: Bütçede bale, opera ve buna benzer daha birçok 
israf kalemi, maalesef mevcuttur. 

Kaynaklarımızı rantabl ve rasyonel bir şekilde kullanmadığımız veya tarım sektörüne ge
reken önemi vermediğimiz takdirde, gıda yönünden kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olma 
özelliğimizi kaybedebiliriz. 

Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlar, teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Bu suretle, siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şahsı adına, bütçenin lehinde konuşmak üzere Sivas Milletvekili Sayın Muhsin Yaztcıoğ-

lu'nu kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. 

MUHSİN YAZICIOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığımızın muhterem bürokratları; sözlerime başlarken hepinizi saygılarımla selam
lıyorum. 

Cari masrafların ve personel masraflarının, toplam giderlerin tamamına yakınını oluştur
duğu; yatırımların yüzde 10'u bile bulmadığı bir Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesiyle karşı 
karşıyayız. Bu devasa kuruluş, bugüne kadar elbette Türk tarımına büyük hizmetler vermiştir. 
Küçük ve özerk kuruluşlara dönülmesi, bununla daha etkin bir yapılanmaya gidilmesi, ve bir
çok konunun üretici örgütlerine bırakılması gerekirken, çağdaş gelişmenin tersine, bu bütçe
den sonra, daha devasa bir Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyla karşı karşıya kalacağız. 

Dünyadaki, devletin küçülmesi yönündeki genel eğilimlere ters olarak, devleti büyüten di- • 
nazor genel müdürlükler tesis etmek yerine; mevzuatı, kontrolü, koordinasyonu güçlendirmek 
ve araştırmaları artırmak, en önemlisi de, çiftçiye yayım hizmetini, aksatmadan ulaştırmak ge
rekmektedir. 

Bir konu mu geri kalmıştır; hemen o konu hakkında bir genel müdürlük tesis ederek o 
konuyu şaha kaldıracağımızı zannediyoruz. Oysa, gıda genel müdürlüğünden önce, şu genel 
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gıda yasasını bir çıkaralım; bu, yıllardır Mecliste bekliyor. Bİr kere, şu kooperatifleri devlet 
kuruluşu zannetme hastalığından kurtulalım. Dikkat ediyorum, Bakanlık yetkilileri zaman za
man çeşitli toplantılarda, koperatiflerden, "Bakanlığımıza bağlı kooperatifler" diye bahsedi
yorlar. Bu bakımdan, Kooperatifler Genel Müdürlüğü yerine, kooperatiflerin üst birliklerini 
ve bankalarını kuralım, kooperatiflerin ekonomideki rolünü artıracak tedbirler alalım. 

öte yandan, Toprak Reformu Genel Müdürlüğü diye bir genel müdürlüğümüz var. Şimdi 
de Toprak-Su Genel Müdürlüğünü kuruyoruz. Bu yeni genel müdürlüğe, Köy Hizmetleri ve 
Toprak Reformu Genel Müdürlüklerinden koparılan görevler ve şubeler monte ediyoruz^ Kor
karım ki, önümüzdeki yıl bu üç genel müdürlüğün işleri birbirine karışacaktır. 

Hayvancılık konusunu da, su ürünleri konusunu da, ne bakanlık ne de genel müdürlük 
kurarak değil, gerçekten ülke hayvancılığını geliştirecek tedbirler alarak çözebilirsiniz. Hay
vancılığımızı samana bağımlılıktan kurtarmadıkça, gelişmişliği yakalamamız mümkün değil
dir. Süt inekçiliği, besi sığırcılığı, su kaynaklarını yeterince değerlendiren bir su ürünleri yetiş
tiriciliği sahalarında ciddî projeler hazırlamak daha yerinde olmaz mı? 

Sonra, TYUAP'ın (Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi) birinci ve ikinci pro
jelerinden çıkan sonuçlar nelerdir? Bunları değerlendirebildik mi? 

Dünya Bankası projeleri, ipin ucunu başkasına vermek değil, gerçekten tarımsal kalkın
mamızı sağlayacak şekilde uygulanmalıdır. Bakanlığın en son terk edeceği iş, tarımsal yayımdır. 

Lütfen, çiftçinin olması gereken birliklerden, kooperatiflerden ve işlerden artık elimizi çe
kelim. Bundan böyle, tanmsal yayım, genel müdürlükler arasında gidip gelen, ama amacına 
ulaşamayacak bir alan olarak kalacaktır. 

Bakanlığın bu aslî görevi, ne yazık ki, reorganizasyonda ihmal edilmiştir. Ben, Bakanlığın 
önceki organizasyonunun da sağlıklı olduğunu iddia etmiyorum; ama, onun aksayan yönleri
ni çözme yerine, Bakanlığı çağdışı bir şekilde kurumlar yığını haline getirip, her şeyi iyiden 
iyiye arapsaçına döndürmeye de hakkımız yoktur. Aksayan en önemli konu neydi? Merkez teş
kilatı ile taşra teşkilatları arasındaki iletişimsizlik, koordinasyonsuzluk idi. önce bunu gider
meye çalışmamız gerekmez miydi? 

Bakın, yeni Hükümetin göreve geldiğinden bu güne bir yıl geçti; geçen yıl, Türkiye'yi 
kasıp kavuran sığır vebasının bu denli yayılmasının ve milyarlarca lira zarara uğranılmasının 
hesabını verecek kimse bulunamadı. Hatta, esasen hakkında soruşturma açılması gereken dö
nemin sayın bakanı, şimdi, bu konuyla ilgili soruşturma komisyonuna üye olarak alınmıştır. 

Damızlık hayvan ithali konusu da her vesileyle gündeme geldi; televizyon programlarında 
yayınlandı, ilmi toplantılarda gündeme geldi; Bakanlıkta, köyde kentte konuşuldu. Memleke
tin zaten zar zor ortaya çıkan kaynaklarını, dövizlerini, Alman ve Hollanda'lı çiftçilere kaptır
manın alemi olmadığına inanıyorum. 

Türkiye'de Üniversiteleri de, çiftçi birliklerini de devreye sokan ve Bakanlığın da koordine 
edeceği bir sistem kurulamaz mı? Çiftçi birliklerinin gecikilmeden tesis edilmesi; gerekmekte
dir ve çağdaş gelişmeye ayak uydurmamız lazımdır. Katılımcılık ve sivil toplum unsurlarının 
yaygınlaşacağı gelecekten kaçmayalım. Her işi Bakanlık uhdesinde toplamayalım. Çiftçi bir
liklerine yönelmek ve birçok işi onlara yüklemek tarımsal desteklemeyi de bu doğrultuda yap
mak lazımdır. 
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Türkiyemiz, gen kaynakları bakımından, dünyada eşine ender rastlanan ülkeler arasında
dır. Tıbbî ve endemik bitkilerimiz, hayvan çeşitlerimiz, yurt dışına kaçırılmaktadır. Bitkilerin 
gelişmesinde önemli rolü olan Bambus anları, köylerimizden toplanmakta ve 135 guldene Hol
landa'ya satılmaktadır. Oysaki, bu ülkede fiyatı bin guldenin üzerindedir. Bunun gibi, Karade-
nizdeki yılan çeşitlerimiz de, yurt dışına kaçırılmaktadır. Ankara Keçisi dünya literatüründe 
yer almasına rağmen, biz ona "tiftik keçisi" demişiz ve neslini tüketmişiz, günümüzde keçi 
eti ve sütü konusunda Batı'da önemli gelişmeler vardır. Bu konuda, ne yazık ki, hiçbir çalış
manın Bakanlığımızda olmadığını zannediyorum. 

Bu Bakanlık, geçmişte, gerek ıslah gerek yetiştiricilik konusunda büyük hizmetler* verdi 
şüphesiz. Ancak, bugün âdeta, Bakanlığın bu hizmet misyonu kaybolmuş gibidir. Hizmet eden, 
çalışan elemanlarını teşvik müessesesi bu Bakanlıkta ortadan kaldırılmıştır. En önemli yatı
rım, insana yapılan yatırımdır; ama, bu konuda, birkaç kişiyi, yurt dışına, ilgili veya ilgisiz 
konularda göndermekten başka ne tür bir yatırımdan bahsedebiliriz? Bu Bakanlıkta, ne yazık 
ki, hizmet içi eğitim, 1980'li yıllardan bu yana, özellikle son zamanlarda âdeta durdurulmuş 
durumdadır. 

Bir diğer önemli konu da, tarımsal araştırmalardır. Biz daha, tarım kavramının neyi kap
sadığının farkında değiliz. Bakanlık bile, "tarım" deyince, bitkisel üretimi anlamaktadır. "Ta
rımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü" ismi, "Araştırmalar Genel Müdürlüğü" olarak niye 
değiştirilmiştir? 

Yapılan araştırmaların yayım hizmetine sunulamaması da bir başka önemli problemdir. 
Reorganizasyonda, Araştırma Genel Müdürlüğü olmasına rağmen, yayımla ilgili bir birim yoktur. 
Her genel müdürlüğün yayım yapması ise, karışıklıklara Ve dublikasyonlara sebep olacaktır. 

Öte yandan, gıda, çevre, su ürünleri gibi konular birer birer bu Bakanlığın elinden alın
maya çalışılırken, ziraat mühendisleri tarlaya, veteriner hekimler ağıla, ahıra mahkûm hale ge
tirilmiş; her iki meslekte de meslekî itibar küçülmüş, küçültülmüş; işsizler ordusunda bu iki 
meslekten de yığınla insanımız yer almıştır. 

Bakanlık, önce bu meseleye el atmalıdır. Bunların hepsini işe alsın ve devlette çalıştırsın , 
demiyorum; bir araya gelen üç beş ziraat mühendisi ve veteriner hekimin yapacağı bir proje 
de desteklenebilir ve bunlar, devlet kapısında yük olmaktansa, işadamı, üretici olarak ekono
mide yerlerini alırlar; bu konuda organizasyonlara.gidilebilir. 

öte yandan, tarımla ilgili bazı alt sektörlerde de Sanayi Bakanlığının kontrolü söz konu
sudur. Desteklemede, ana politika, strateji yoktur. Oysa, tarımsal üretim desteklenirken, onun 
işleme sanayiiyle koordineli olması gerekir. Avrupa Topluluğu mevzuatı incelenmiş midir? Yıl
lardır her bakanlıkta bununla ilgili genel müdürlükler ya da daire başkanlıkları vardır; ne gibi 
bir uyum ortaya konmuştur? Bu ülkelerde çiftçi organizasyonları var. Bu ülkelerde boardlar 
var. Bu ülkelerde, tarım ile tarıma dayalı sanayi aynı sektörü oluşturuyor, aynı destekleme po
litikası içinde ele alınıyor. Bizde, desteklemenin böyle bir yönü yok. Lütfen, tarımsal destekle
me politikamızı yeniden gözden geçirelim. 

Bilgi çağında yaşıyoruz. "Bilgi, bilim toplumu" deyip duruyoruz. Bırakalım başka konu
lan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kendi içinde enformasyon sistemi kurmuş mudur? Günü
müzde bilgiye ulaşmak ve iletişim ağı kurarak, bunu geniş kitlelere ulaştırmak, artık güç değil. 
Üniversiteler, Bakanlık, çiftçi birlikleri, kooperatifler bir araya gelerek araştırma önceliklerini 
ve genel tarımsal politika stratejilerini belirlemelidirler. 
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BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, süreniz doldu. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Hemen bitireyim. 
Bir konu daha var; tki yıl önce Resmî Gazetede yayımlanan bir tarım şûrası konusu vardı. 

Bu konu ne durumdadır? Tarım şûrasıyla ilgili olarak, ileride Avrupa Ekonomik Topluluğu
nun yerine alacak, Avrupa Topluluğu gibi bir birliği kurmamıza vesile olacak olan, Türk cum
huriyetleriyle beraber bir tarım şûrası oluşturmayı Sayın Bakanlığımız düşünürler mi? 

1993 yılını Ahmet Yesevi Yılı ilan eden Sayın Başbakanın isabetli bu tavrına teşekkür edi
yoruz; ancak, 1993 yılında, Ahmet Yasevi Yılıyla beraber, Türk cumhuriyetleriyle birlikte daha 
güzel şeylerin yapılabilmesi bakımından, yüzde 40 civarında nüfusu tarımla ilgilenen Türk cum
huriyetleriyle birlikte, tarımımızın altyapısını oluşturacak ve koordinasyonu, uyumu sağlaya
cak bir tarım şûrasının oluşturulmasını Sayın Bakanlıktan hassaten istirham ediyorum. 

Köy Hizmetleriyle alakalı olarak, vaktim müsait olmadığı için, bir kısım şeyleri söylemi
yorum. Ancak, son olarak şunu ifade edeyim : Yeni çıkarılması düşünülen Tarım Bakanlığı 
Teşkilat Kanunuyla beraber, yapılacak reorganizasyonda inşallah yeni bir by-pass anlayışı uy
gulanmaz; buna yürekten inanıyorum ve bu doğrultuda bir bürokrat kıyımına gidilmemesini 
de özellikle Bakanlığımızdan istiyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyor, Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın bütçesinin hayırlı olmasını 
Cenabı Allah'tan diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 
Bütçe üzerinde, Hükümet adına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; bu

yurun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1993 yılı bütçesi üzerinde Yüce Mec
lisin huzuruna getirilmiş olan son derece kıymetli, değerli görüşleri cevaplamak ve o görüşler
den, ben ve arkadaşlarımızın dikkatle yararlanacağımızı ifade etmek üzere huzurunuza çıktı
ğımda; zatı âlinizi ve Yüce Meclisi, şahsım, Bakanlığım ve Bakanlığım mensubu değerli görevli 
arkadaşlarım adına saygıyla selamlıyorum. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, çok değerli konuşmacıların hemen hemen tamamının katıl
dığı veyahut da katılmaya lüzum görmediği görüşleri itibariyle, ülke nüfusunun yaklaşık yarı
sına doğrudan, tamamına da-dolaylı olarak hizmet eden bir devlet hizmet kesimi, bir görev . 
birimidir. Bu itibarla, arkadaşlarımla, burada gördüğümüz değerli çalışanlarıyla, değerli gö
revlileriyle birlikte bütün gayretimizle, devletin bize sağladığı imkânları en son hudutlarına ka
dar zorlamak veyahut da kullanmak suretiyle ülkemize hizmet götürmeye çalışırız. Bu götür
düğümüz hizmetlerden bütün ülke yararlanır. Gerçi, her hizmetten bütün ülke yararlanır; ama, 
özellikle nüfusunun yaklaşık yarısını, maalesef yüzde 40'ının üzerinde bir bölümünü, toprak
ta yaşayan, tarımda çalışan insanların meydana getirdiği bir toplum olarak, bizden hizmet bek
leyen kesimin, bizden hizmet bekleyen nüfusun büyük bir oranı bulmuş olması da, hem so
rumluluğumuzu, hem bu sorumlulukla birlikte yükümüzü ve eğer hizmet edebiliyorsak da, ta
biatıyla onunla birlikte mutluluğumuzu artırmaktadır. 

Dağların kovuklarında, Allah'tan sonra yalnız devletin kendilerine ulaşabileceği yerlerde 
yaşayan insanlara hizmet götürmek, bu Bakanlığın değerli mensuplarının, şimdiye kadar ol
duğu gibi, her zaman övündükleri ve gurur duydukları, aynı zamanda da mutluluk duydukları 
bir uğraş olmuştur. , 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; burada, değerli arkadaşlarımızın kıymetli görüşlerine 
cevap arz etmeye çalışılırken, genellikle -âdet olduğu veyahut gelenek olduğu üzere- bakanlığın 
hizmetleriyle ilgili bir takdim yapılır, ondan sonra da arkadaşlarımızın, kıymetli üyelerimizin 
görüşlerine cevap arz edilmeye çalışılırdı; ama, bazen, zamanın daralması itibariyle birtakım 
arkadaşlarımızın kıymetli görüşlerini cevaplama imkânını bulamamak gibi bir durum hâsıl ol
duğundan, zaten, arkadaşlarımızın kıymetli görüşlerini cevaplamaya başladığımız zaman, Ba
kanlığımızın önünde bulunan temel meselelerin hemen hepsine değerli konuşmacılar ve kıy
metli milletvekilleri tarafından vukufla derinliğine dokunulmuş ve değinilmiş olduğunu göre
ceğiz. Bu bakımdan ben, her zamanki uygulamalarımızdan biraz değişik olarak, kıymetli ten
kitlere cevap vererek sözlerime başlamak istiyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına değerli görüşlerini burada dile getiren -Bakanlığımızın eski 
bir mensubu olması itibariyle kendisini daima takdirle andığımız- değerli Malatya Milletvekili 
Sayın Gazi Barut arkadaşımız, yatırım ödeneklerinin azlığından şikâyet ettiler. 

Aynı şikâyetlere bizim de katıldığımızı burada ifade etmek isterim; ancak, ödeneklerin az
lığının, yatırımlara istediğimiz oranda imkân veremeyişi, sadece Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
nın işi değildir. Tarım ve Köyişleri Bakanı sıfatıyla mensubu bulunduğum Yüksek Planlama 
Kurulunda bu imkânların hazırlanması çalışmalarına katılan bir kimse olarak, bundan daha 
fazlasını devletimize aktarıp, devletimiz yoluyla da ülkemizin insanlarına bir hizmet olarak gö-
türememenin sıkıntısını ben de aynen Sayın Gazi Barut arkadaşım gibi yaşadığımı burada ifa
de etmek istiyorum. 

"Derlenme, toparlanma bütçesini yapıyoruz" dediğimiz zaman, Anavatan Partisinin de
ğerli mensuplarının ve kıymetli sözcülerinin, bizi, yine bir enkaz edebiyatı gibi herhangi bir 
düşünceyle iç içe görmemelerini ve bize o şekilde bakmamalarını rica ediyoruz. Bir enkaz ede
biyatı falan değildir; fakat, devletin ve bu Yüce Meclisin önünde bir tablo vardır. Geçen sene 
de burada arz ettim. Bütçesinin aşağı yukarı yansım cari masraflarına, personel giderlerine 
ve dörtte birini de faiz ödemelerine veren bir ülkenin bir hükümetin, bir idarenin, imkânları
nın ne kadarını kendisinden hizmet bekleyen insanlara taşıyabildiğini de burada hep birlikte 
tartışmak, çarelerini ve çözümlerini de hep birlikte bulmak mecburiyetindeyiz. Kucağımızda 
böyle bulduk, şöyle bulduk falan şeklinde söylemek istemiyorum; bizim mazeretimiz olarak 
değil, memleketin gerçekleri olarak bunu herkesin bilmesi lazım. 

Burada geçen sene de söyledim : Değerli arkadaşımızın bir zamanlar Genel Müdürlüğünü 
yaptığı Köy Hizmetlerinin bütçesinin toplamı olan 12 trilyon 635 milyar liranın 10 trilyon 650 
milyarının carî gider olması, 1475 sayılı Kanunun, önümüzdeki toplusözleşmelerin gereği ola
rak, 42 bini geçici olmak üzere 79 bin işçiye verilmek mecburiyetinde olunan ödenekten dolayıdır. 

Burada şunu ifade etmek istiyorum : Maalesef bunu, ancak nazarî planda tutmak ve hat
ta ancak nazarî planda düşünmek mecburiyetindeyiz; o nedenle nazarî olarak söylüyorum. Ça
relerini aramıyor değiliz. Geçen sene, katma bütçeli bu Genel Müdürlüğümüzün imkânların
dan 700 milyar liralık bir kısmı, yukarıda, Plan ve Bütçe Komisyonunda, carî giderlerden yatı
rım giderlerine aktardık. Bunun karşılığında, işçi ve istihdam dolayısıyla siyasî organların önüne 
gelen sıkıntıyı ben yaşadım, bir yıl boyunca hep birlikte yaşadık. Sizlere gelen sıkıntıları, daha 
doğrusu talepleri haklı olarak bize getiriyordunuz ve biz de o talepleri, o imkânların sınırları 
içerisinde karşılamaya çalışıyorduk; ama, o 700 milyar lirayı aktarmak suretiyle birkısım ma
kineler alabildik ve o paranın bir kısmını da gene hepinizin beklediği yatırımlarda kullanma 
imkânını bulduk. 
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Tabiatıyla, biz buraya geldiğimizde, bu 42 bin rakamını önümüzde bulduk ve 350 bin 
adam/ay sayısını 250 bine düşürdük. Bütün yıl boyunca bunun sıkıntılarını yaşamış bir kimse 
olarak şunu söyleyeyim ki: İmkân nispetinde, olabildiği kadarıyla, çalışan insanların umudu
nu da kırmadan, devletten başka bir umudu olmayan, devletten başka bir beklediği veyahut 
bir beklentisi olmayan insanları da imkân olduğu kadar boynu bükük bırakmadan, o 700 mil
yar lirayı, hepinizi zorlayan o hizmet taleplerine aktarmaya çalıştık. 

Tarımsal girdilerle ilgili olarak değerli arkadaşımızın değindiği bir diğer konu da mazot oldu. 
Kusura bakmayın değerli arkadaşlarım; "acaba, bu mazot olmasaydı ne derdiniz?" diye 

gerçekten merak ediyorum! Muhalefetlerin vazifesi, varoluş sebepleri, muhakkak ki iktidarla-
m noksanlarını, yanlışlarını bulmaktır; ama, muhalefet olmak, sadece bir antitez değildir. Ya
ni, bir iktidarın, bir icranın noksanlarına dayanan bir muhalefet olmaz. Burada, bütçenin tü
mü üzerindeki konuşmaların, görüşmelerin yapıldığı toplantıda da değerli liderlerin hepsini 
dinledik. Ben şunu demek istiyorum ki değerli arkadaşlarım; "şu tarihte şunu dediniz, şunu 
yapmadınız: şunu dediniz, şunu yapmadınız"ın ötesinde, bu kürsüye getirilmesi gerekirken ge
tirilen hiçbir şeyi ben şahsen hatırlamıyorum. Mazotu elinizden aldıkları zaman -ki, mazotu 
da hesap ettiğiniz zaman, üç kilo buğdayın fiyatı, bir kilo mazotun fiyatına eşittir; geçen sene
ki oranla bu seneki oran aynıdır; hesaplayın, aynı netice çıkar- şu mazot olmasaydı acaba ne 
söyleyecektiniz? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — "Enflasyon" dendi Sayın Bakanım..: 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Ne söyledi

ler? İktidarların antitezi olmanın dışında, iktidarlara talip olmanın tezi olarak bu kürsüye ge
tirilen bir şeyi eğer hatırlıyorsanız, buyurun söyleyin; "sataşma var" deyin veyahut başka bir 
nedenle söz alın, gelin söyleyin. Ne söylendi? Ne getirildi? Hiçbir şey getirilmedi. 

ALİ DİNÇER (Ankara) — Vergi politikası getirdik. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Başbakana da söylediniz mi? 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Oysa, mu

halefet demek, yarının iktidarı demektir. Yarın iktidar olduğunuz zaman, yarın bu sıralarda 
oturduğunuz zaman ne yapacağınızı da söylemeniz lazım. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) •— Sayın Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı yüz
süzleri niye açıklamadı? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 1993'te açıklayacağız. 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Gübre bu

lunmadığı için... Şimdi, bu gübre konusunu biraz,konuşalım değerli arkadaşlarım. Bu gübre 
niçin bulunmadı? Gübre bulunmadığından şikâyet eden değerli arkadaşlarımın mensup oldu
ğu iktidarın hükümetlerinin, 1986 veya 1987 yılında geçtikleri liberasyonun -onu tenkit etmi
yoruz, yanlış bir şey olduğunu da söylemek istemiyoruz- yanlışıyla doğrusuyla bir vakıa oldu
ğunu; o dönemde yapıldığı gibi, hazırlıksız olarak girilen yeni bir modelin getirdiği meseleleri 
de bilmek lazım, burada konuşmak lazım. Türkiye Zirai Donatım Kurumu ve tarım kredi koo
peratifleri gibi devlet kuruluşlarının dağıtımındaki payı yüzde 30'a düşmüş, yüzde 70'Iik kısım 
özel sektörün dağıtımına girmiş, özel sektör kuruluşları, tekel halinde, kartel halinde birleş
mişler ve tek fiyat tespit ediyorlar. 

"Zam yaptınız" dediniz. 
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Biz, ilanihaye zam yapmayacağız diye bir şey söylemedik. Sonbaharda, tedarik dönemin
de zam yapılmayacaktır dedik ve aşağı yukarı da tedarik döneminin sonuna kadar zam yap
madık; yani, biz, biraz sonra sebebini izah edeceğim o zammı yahut siyasetin getirdiği o zarif 
tabiriyle ayarlamayı yaparken, esasen, köylü, çiftçi, tarlasında kullanacağı gübrenin yüzde 90'ını 
almıştı ve kullanmıştı. 

Anadolu'nun her tarafında, hangi tarımın, ne'zaman, hangi mevsimde yapıldığını, göre
vimiz gereği -ben de mesleğim itibariyle- bilmek durumundayız. Ekim ayı sonunda, Türkiye'
de, gübre kullanan insanların yaptıkları tarım faaliyetinin yüzde 85 - yüzde 90'ını tamamlamış 
olmaları lazımdır; çünkü, ondan sonra yağışlı mevsim başlar ve bir daha kolay kolay da ekme 
imkânı bulamazlar, 

O ayarlamayı yapmamış olsaydık, bizim sattığımız fiyatlarla serbest piyasa fiyatları ara
sındaki fark bir misliydi ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı iki kuruluş, bir yıl önceki prog
ramlarının çok üstünde tedarikle bölgelerinin ihtiyaçlarını temin etmelerine rağmen, gönder
diğimiz gübre, suya atılmış tuz gibi eriyip gidiyordu; çünkü, diğer firmaların depolarına ini
yordu; firmalar, yarın, gübre bittiği zaman 1 300 liraya satmak üzere, 700 liraya gübreyi alıp 
depoya koyuyordu. Bunun için, mecburen fiyatları yaklaştırdık; yoksa, 2 trilyon lirayı aşmış 
olan desteğin üzerine, 200-300 milyar lira daha vererek o fiyatı sabit tutabilirdik; ama, bu des
tek çiftçiye gitmezdi, söylediğim gibi, gübre, birtakım özel kuruluşlarının ambarlarına, onla
rın bayilerinin ambarlarına inerdi. O bakımdan böyle bir destek vermedik. 

Sayın Gazi Barut, ürün bedellerine değindiler. Sayın Gazi Barut'a geçen sene burada söy
lediğim bir rakamı tekrar etmek mecburiyetinde kaldığım için üzgünüm. Hükümeti devraldığı
mız zaman, Toprak Mahsulleri Ofisinin "peşin ödenecektir" dediği kısımdan ve "fark olarak 
ödenecektir" dediği kısımdan önümüzdeki borç -bunlar devletin rakamlarıdır- 1 trilyon 271 
milyar liraydı. 

M. GAZİ BARUT (Malatya) — Tarım satış kooperatiflerinden bahsettim, üründen bah
setmedim. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERÎ (Devamla) — Tarım satış 
kooperatiflerinden bahsetmek, tabiî ki hakkıdır her üyenin; ancak, tarım satış kooperatifleri
nin bu Bakanlığa bağlı olmadığını, bunu o bakanlığın bütçesi'geldiği zaman ifade etmeleri ge
rektiğini de ben burada arz etmek isterim. (DYP sıralarından alkışlar) 

M. GAZİ BARUT (Malatya) —"Hükümet" kelimesini kullandım Sayın Bakan. 

TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Ben söyle
rim... Yani, "tarım satış kooperatifleri benim işim değil, gidin başkasından sorun" anlamında 
söylemiyorum. Başkasının sorumluluğundadır, başka bir bakanın sorumluluğundadır. Ben onun 
görevine müdahale etmemiş olmak için sadece şu kadarını söyleyeyim : Pamukta bu seneki 
ödemelerin -diğerlerinde, hiçbirisinde aksama yoktur- yirmi gün gecikmesinin de, geçen sene 
burada oturan Sayın Hükümetin zamanındaki altı aylık gecikmeyle mukayese, edilmesini rica 
ederim. Yani, yirmi günü çok bulursanız, o zaman siz altı ay ödemediniz, gittiniz. Burada, 
rakamlar burada. 

Değerli arkadaşımız kayısıya değindiler. Kayısı 150 milyar... Kayısının taban fiyatı aşağı 
yukarı 17 500 lira. 

M. GAZİ BARUT (Malatya) — 14 binden 17 500 liraya!.. 
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TARIM VE KÖYtŞLERt BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Evet. 
Haftada da 1 milyardan aşağı olmamak üzere gidiyor ve ödeniyor. 
M. GAZt BARUT (Malatya) — Bugüne kadar 7 milyarlık satın alınmış. 175 milyar lira 

verileceği sözü verildi; yüzde 70 faizle bankadan para aldılar. 
TARIM VE KÖYtŞLERt BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Evet... 
"Gıda kanunu olmayan tek ülkeyiz" dendi. Doğru. Teşkilat kanunumuzu, değerli arka

daşımızın mensubu bulunduğu siyasî teşekkülümüzün yine kendisi gibi kıymetli arkadaşları
nın komisyonlardaki engellemelerine rağmen, her komisyonda müstemirren, devamlı olarak, 
intizamlı bir şekilde yapılan engellemelere rağmen, gıda işlerini tanzim eden ve hatta gıda işle
rini bir genel müdürlük bünyesinde toparlayan Bakanlığımızın teşkilat kanunu gündemimizin 
kanunlarla ilgili bölümünün sekizinci sırasındadır ve inşallah bu bütçeden sonra ele alındığı 
zaman değerli arkadaşlarımızın da yardımlarıyla bu kanunu çıkarırız, genel müdürlüğünü de 
teşkil ederiz, kurarız. 

Sayın arkadaşımızın ilaç fiyatlarındaki artışla ilgili kıymetli görüşlerini incelettik. Mese
la, burada değişik ilaçlar KS (Decis, Temik, Fenitrathion) var. Bunların hepsindeki artıştan 
ben şöyle1 arz edeyim : Birincisinde, 1987'den 1988'e yüzde 79,5 iken 1991'den 1992'ye bu arüş 
yüzde 66.9; üzerindeki etiket fiyatlarından çıkarılan oran budur. Fenitrathion'da 1987'den 1988'e 
yüzde 60 artış yapılmışken, bu sene yüzde 46.6 olmuş Temik'te -en çok kullanılan pamuk ilacı-
1987'den 1988'e artış yüzde 106 iken, bu yıl yüzde 71 olmuş. Bunlar kutuların üzerindeki etiket 
fiyatlarının birbirine olan oranı . Azınphos Methyl'de de artış oranı yüzde 83 iken, bu sene 
yüzde 47 olmuş. Yani, burada her şey yüzde 100 arttı deyip gitmek kolay da; işte, ondan sonra 
bu rakamları o kutuların üzerinden çıkarıp getiriyoruz, söylemek mecburiyetinde kalıyoruz. 

Arkadaşımızın, gıda kanunu üzerindeki görüşleri mutlak haklıdır; bütün görüşler haklı
dır da, bu da haklıdır. Şimdi orada Sağlık Bakanlığı buna itiraz ediyor. Sağlık Bakanlığının 
biraz sonra bütçesini görüşeceksiniz; Sağlık Bakanlığı haksız değil. Burada bir tedahül olacağı 
sanılıyor; yani gıdanın bir yerde, insan sağlığıyla çok yakın ilişkisi dolayısıyla, kendilerinin gö
revleri çerçevesinde olduğu yönünde görüşleri var. Doğrudur, ancak, gıda, her şeyden önce, 
su ürünlerinde olduğu gibi biyolojik karakterli bir şeydir. O tabiatı itibariyle düşünüyoruz ki, 
mutlaka Tarım Bakanlığının da bu işin içerisine müdahil olması lazımdır. Yoksa, mesele, her
hangi bir yetkiyi veya görevi paylaşmak değildir. Mühim olan, bir hizmetin gerektirdiği şekil
de, özellikleri itibariyle devletin hangi hizmet birimlerinin alanına giriyorsa, onlarla birlikte 
müştereken yapılmasıdır. 

Değerli görüşleri arasındaki bir noktada, Bakanlığımızın Toprak Mahsulleriyle ilgili bir 
temel konusunun sizlere arz edilmesi hususunda bize fırsat tanıdığı için Sayın Barut'a teşekkür 
ederiz değerli arkadaşlarım. 

Depolama tesisleri konusunda sorulan soruyu kısaca şöyle cevaplayayım izninizle : Çift
lik tipi silolar ve depo sistemleri, Ziraat Bankası tarafından sağlanan özel kredilerle kurul
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Toprak Mahsulleri Ofisinin alım politikasına gelin
ce; öyle sanıyoruz ki, bu, bu sene Bakanlığımızın başarılı olduğu alanlardan bir tanesidir. Bur 
rada değerli arkadaşlarımızın pek çoğu tarafından da ifade edildiği üzere, bugüne kadar satın 
alınması tamamlanmış olan 3,5 milyon ton hububatın karşılığında 4 trilyon 65 milyar lira 
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-buna bir kısım çeltik ve mısır da dahil olmak üzere- tamamen peşin olarak ödenmiş olup, 
Toprak Mahsulleri Ofisinden tek kimsenin tek kuruş alacağı yoktur. Bunu ayrıca şöyle de ifa
de etmek isterim : Mesele, sadece çiftçiye ödenen 4 trilyon 65 milyar liradan da ibaret değildir, 
Toprak Mahsulleri Ofisince ayrıca bu yıl, demin arz etmeye çalıştığım 1 trilyon 271 milyar.lira 
tutarında ve bizden önceki Hükümetin bıraktığı borç da, yani ödenmesi gerekirken; hatta fark
larının ödeneceğini kararnameyle taahhüt etmiş olmasına rağmen, ödemeden bırakıp gittiği 
borç da artı olarak ödemiştir. Bununla da kalınmamıştır, Toprak Mahsulleri Ofisi, 211 milyon 
dolar da dış borç ödemiştir bu dönem içerisinde. Bununla, şunu söylemek istiyorum : Biraz 
önce burada, "Buğdayı sattınız, ambarları boşalttınız" veyahut "geçen sene 4,5 milyon ton 
buğday alındı da, bu sene 3,5 milyon ton veyahut 2,5 milyon ton buğday alındı" denildi. 

Değerli arkadaşlarım, Ofisin kapısına gelip de malını satamamış bir tek kimse, bir tek 
üretici, bir tek çiftçi olmadığına göre, getirmiş de almamış mıyız? Getirmemiş. Niye getirme
miş? Dışarıda daha iyi fiyatı bulmuş da onun için getirmemiş. Biz de ne yapmışız? Dışarıda 
daha iyi fiyat bulunacağı şekilde bir alım politikası tespit etmişiz, kademeli bir alım sistemi 
getirmişiz, aldığımız ve sattığımız ürünlerde fiyatları aydan aya artırarak kademeli bir alım po
litikası getirmişiz. 

Geçen sene bu sektörün başında çalışan grupları, birliklerin hepsini Bakanlığa çağırdım, 
toplandık; onlara, "Bakın arkadaşlar, Toprak Mahsulleri Ofisi, saatte 1 milyar, günde 24 mil
yar lira faiz ödeyen bir müessesedir, 14-15 trilyon borcu vardır" dedim. Oysa, işin ondan önce 
gelen bir gerçeği de, hububat alanında çalışan yaklaşık yirmi milyon insanın alın terinin, el 
emeğinin karşılığının ödenmesi için zamanında alım yapılması mevzubahistir. Devlet olarak 
bunun sorumluluğunu taşımak güçtür. Girersiniz piyasaya, basarsınız parayı, verirsiniz üreti
ciye; bunlar daha evvel yapılan şeylerdi. Arkadaşlarıma "Geçen senelerde nasıl ödeme yapar
dınız?" diye sordum; "Geçen senelerde mayıs ayında Hazineye giderdik, 'bize 3-5 trilyon para 
lazım' derdik,,para basılırdı" dediler. Zaten çiftçi olarak biz bilirdik, ofislerden aldığınız para
ya elinizi sürdüğünüz zaman boyacı çıkardı; çünkü, matbaadan geldiği gibi gönderirlerdi, zor 
yetiştirirlerdi. Aynen, bunu çiftçi denemiştir, görmüştür. 

Biz, bu sene kademeli alım politikası yapalım dedik. Yani, Ofisi, alımını veya satımını da
ima tek fiyat üzerinden yapan bir müessese olarak düşünmeyin; faiz ödemeyen bir kredi mües
sesesi olarak düşünmeyin. Yani, buğdayı bugün de alıyorsunuz, 700 lira; üç ay sonra da alıyor
sunuz, 700 lira... Binaenaleyh, bankaya faiz ödeyerek stok yapmanıza, hammadde tedarikinde 
bulunmanıza ihtiyaç kalmıyor; o dönem yapılan buydu. ı 

İkincisi : Ambar tesisleri şartlara ne kadar uygun olarak yapılmış olursa olsun, ambarda 
bekleyen malın hepsi fire verir; ama, bugün o endişe de yok. Zira, diyelim ki bugün kendisine 
50 tön mal lazım -kıracak veya öğütecek- veya yarın 30 ton lazım;' gidiyor, o kadarını alıyor, 
çekiyor, kırıyor, ondan sonra siparişi veyahut taahhüdünü yerine getiriyor. "Onu, o şekilde 
düşünmeyeceksiniz" dedim; çünkü, stoka gitmediğiniz takdirde, gelecek ay bizden alacağınız 
o malın karşılığında vereceğiniz para, bankaya birim olarak vereceğiniz faizden fazla olacaktır, 
onun için stoka gideceksiniz. Onun için azalmıştır; yoksa, ülkede buğday yok değil. Ofise gel
miyor; çünkü, biz gelmemesini temin edecek,şekilde meseleyi planladık da ondan. Bizim ara
dığımız, Ofisin ambarlarını malla doldurmak değildi, ülkede malın bulunmasını temin etmekr 

ti. Ülkede mal var; ha Ofiste olmuş ha şurada olmuş, ha burada olmuş, bu önemli değil. 
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îkinci konu : Ofisin yükünü azaltmaktı ve Ofisin yükünü de azalttık. Geçen seneki orta
lama fiyat 754 liraydı, bu seneki fiyat ise ortalama olarak 1 155 liradır. Eğer geçen seneki mik
tarı bu seneki ortalama alım fiyatıyla almış olsaydık, 2 trilyon 785 milyar lira daha fazla öde
memiz lazımdı. Bunu biz Ofise -saatte 1 milyar lira faiz ödeyen- ödetmek yerine, değirmencisi
ni, fabrikatörünü, tüccarını, hepsini bu yükün altına sokmak suretiyle yaptık; nitekim bunun 
neticesi de piyasa fiyatlarının Ofis fiyatlarının daha önünde seyretmesidir. Bizim bu ay en son 
aldığımız buğdayın fiyatı 1 350 liradır, piyasada bu buğday 1 400 ya da 1 450 liradan satılıyor. 
Demek ki, çiftçinin malı yerde kalmadı, bu bir; Ofisin yükü azaldı, bu iki; zaten bizim aradığı
mız da buydu. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuyla ilgili olarak birkaç söz daha söylemek istiyorum. Sayın 
Başkanım, sürem ne kadar acaba? 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, 15 dakikanız var. Sürenizin tamamı 45 dakikadır; yarım sa
attir, istifadeyle ve zevkle dinliyoruz. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Yarım saat 
oldu mu? 

BAŞKAN — Oldu Sayın Bakanım. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Peki. 
BAŞKAN — Sizi dinlerken zamanın nasıl geçtiği fark edilmiyor efendim... (Alkışlar) 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, biz bunu nasıl sağladık? 211 milyon dolar borç ödedik, çiftçinin 4 trilyonun üze
rindeki alacağının tamamını peşin ödedik ve zaman darlığına rağmen, hoşunuza gideceği için 
söylemek istiyorum : Ofis Genel Müdürü arkadaşım "Bazı üreticilerimizin peşinde dolaşıyo
ruz, gel alacağını al diyoruz' • diyor. Adam kantar fişini koyuyor Marlboro sigarasının yanına, 
çekiyor gidiyor; "Çeki alırsam belki kaybederim, ama kantar fişi kaybolursa onu tekrar alma
sı kolay" diyor. Arkadaşlarımız "Gelin, hesabı kapatacağız, paranızı alın" diyorlar çiftçiye. 

Temmuz ayında Konya'da hasat bayramı dolayısıyla bir toplantı yaptık; oradaki Ofis Böl
ge Müdürü arkadaşım, "Efendim, şimdiye kadar çekini gelip almamış olan alacaklı çiftçilerin 
bizden alacağı miktar 1 milyar 700 milyon liradır" dedi. Çiftçiye böyle bir güveni verdik, bu 
güveni vermede başarılı olduk ve bunun neticesinde 7 trilyon liralık ödeme yapıldı. 211 milyon 
doların karşılığı yaklaşık 2 trilyon lira yapar; 1 trilyon 271 milyar lira, bize bırakılan borcun, 
yani ödediğimiz çiftçi borcunun karşılığıdır ve 4 trilyon da biz ödedik; böylece 7 trilyon ediyor. 
Bunun karşılığında, 2 trilyonluk reeskont kullandık Merkez Bankasından, Hazineden sadece 
600 milyar lira aldık. 

"Tarım Bakanı ile Maliye Bakanı veya Hazinenin bağlı olduğu bakan aynı partiye men
suptur, onun için bunlara veriyor dâ  onlar gidip peşin peşin alıyorlar" şeklinde bazı sözler 
-ciddî olmamakla beraber- kulağıma geldiği için bunu söylemek istiyorum : Hazineden bizim 
aldığımız, sadece 600 milyar liradır; onun karşılığında, Türk cumhuriyetlerine devletimizin hi
besi olarak gönderilen buğdayın tutarı da -bir miktarı da arpadır- 540 milyar liradır; yani, aşa
ğı yukarı verdiğimiz kadarını, devletin bize "ver" dediği için verdiğimiz kadarını sadece Hazi
neden almışızdır; geri kalanını, Ofis, bu alım politikasıyla kendi imkânları içerisinde yürütmüştür. 

Temmuz ayında ortalama 123 dolardan buğday sattık. Eğer temmuz ayında onu satma
mış olsaydık; Ofis saatte 1 milyar lira faiz ödediğine göre, 123 doların altı aylık faizini hesap 
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ettiğiniz zaman 40 dolar faiz ödemek durumunda kalacaktık. O takdirde, Türkiyenin bugün
kü câri faiz sistemi içinde bu buğday bize 165 dolara mal olurdu, size 163 dolara mal olmuştu. 
Biz onu ortalama 123 dolardan sattık ve 2 milyon ton buğdayı da, 115 dolardan Türk cumhuri
yetlerine olan taahhütlerimizi yerine getirmek için sattık. Şimdi, "size 115 dolardan buğday 
satacağız" diye elimizde teklif var. Biz alırken nazlı alıyoruz, düşünüyoruz alalım mı almaya
lım mı diye. Yani, 123 dolardan sattık... 

123 doların altı aylık faizinden bu müesseseyi kurtardığımızdan başka, elimizde halen, "115 
dolardan -1 milyon ton Özbekistan'a, 1 milyon ton da Türkiye Cumhuriyetinin taahhüt ettiği 
diğer ülkelere verilmek üzere- istediğiniz kadar size buğday vereceğiz'' diye elimizde teklif var. 
Yani, Ofis burada başarılı olmuştur; 6 ay önce 123 dolardan sattığı buğdayı, bugün 115 dolar
dan alacaktır ve 6 ay önce 123 dolardan buğday satmış olmasından dolayı da -demin arz etmiş 
olduğum gibi- üreticinin alacağını tıkır tıkır ödemiş ve ondan sonra da hiç kimseyi devletten 
alacaklı bırakmamıştır, yani devleti borçlu bırakmamıştır. 

Değerli Ali Er arkadaşımızın değindiği mazot konusunu, Sayın Gazi Barut'un konuşma
sına cevap verirken söyledik; galiba siz o sırada yoktunuz. "Mazot giderse ne yapacaksınız?" 
diye bir sorum vardı; vallahi hiçbir şey yapamazsınız... 

REFlK ARSLAN (Kastamonu) — Çok malzememiz var, söylemiyoruz daha. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sizi seviyoruz Sayın Bakan, üzülmeyin diye 

söylemiyoruz! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Gördük Or

han Bey (!) burada dinledik; alalım zabıtları, bakalım... Dün iktidardınız, belki yarın yine ikti
dar olursunuz; alın zabıtları okuyun... (ANAP sıralarından "inşallah" sesleri) Demirel'in söy
lediklerinin... (ANAP sıralarından gürültüler) "Şu tarihte şunu söyledin, şunu söyledin" de
menin dışında, geldiğiniz zaman ne yapacaksınız veyahut tenkit ettiğiniz, eleştirdiğiniz konu
lar hakkında çözümünüz nedir; onu söyleyin. 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Hepsi hazır; geldiğimiz zaman görürsünüz. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Bize, sekiz 

sene, sürekli, "Alternatifiniz ne?" dediniz; sekiz sene bize yöneltilmiş olan soruyu bir kere de 
bizim size yöneltmeye hakkımız var : alternatifiniz nedir? 

ALİ ER (İçel)—Mazotu 2 bin liraya satacağız demiyoruz ki... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Her halde 

iktidara gelmeyi falan düşünmüyorsunuz da, ondan olacak! 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Davulla zurnayla geleceğiz Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — "Çiftçi her 

geçen gün kötüye gidiyor..." (ANAP sıralarından "doğru" sesleri) 1980'de yüzde 33, 1991'de 
yüzde 15,6... Bu, tarımda çalışan insanın millî gelirden aldığı paydır. Devletin rakamı bu... 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Sayın Bakan, bir de fındık çiftçisinden bahsedin. 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Grafik böyle 

aşağıya inerek gitmişi gitmiş, gitmiş... Yani, bizim zamanımızda, çiftçi, yani tarımda çalışan 
insan, eğer düne göre daha kötüyse, -yani bizden önce yüzde 30'dan 15'e inmiş- 15'in 30'dan 
daha fazla olması lazımdır! Yani çiftçi iyiydi, kötüye gitti!.. 30'dan 15'e inmiş!.. 
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ALt ER (İçel) — Sayın Bakan, Bakanlığınız inşallah gelecek bütçeye kadar devam eder. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla)'— Ne zaman 

inmiş? Burada hayaletler oturmuyordu; siz oturuyordunuz! (DYP sıralarından alkışlar) 
"Benim köylüm, benim çiftçim, benim değerli milletvekilim... Olmayan yalanlar..." 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Sizin sözleriniz! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Değerli mil

letvekilim, bu olmayan yalanları söylemeyelim diyorsun, değil mi? 
Tamam. Bu olmayan yalanları -"benim esnafım, benim köylüm, benim çiftçim" diyordu 

ya Sayın Başbakanımız- ben de "sayın milletvekilim" diye söze başlayıp size sorayım : "İki 
sene içerisinde enflasyonu yüzde 10*a indireceğiz" deyip de sekiz sene sonra yüzde 70'lere... 
Yüzde 70 dedik de, sonra Sayın Genel Başkan burada "yüzde 70 değil, 68.6'dır" dedi! Yani, 
"enflasyonu yüzde 10'a indireceğim" deyip de, sekiz sene sonra kendisinin buradaki beyanı, 
itirafı veya ikrarıyla yüzde 68 nokta olarak kalması, temenni ederim ki, bu şeyin içerisinde de
ğildir; yani, o da bu yalan denilen şeye dahil mi, değil mi? Bunu Sayın özal söyledi, herkes 
söyledi. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Biz yatırım yaptık; siz ne yaptınız? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Yani, "enf

lasyonu yüzde 10'a indireceğim" deyip, yüzde 70'de bırakmak da, acaba bu yalan kavramına 
dahil midir, değil midir? Değerli arkadaşlarım, ben burada şunu söylemek istiyorum... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Siz "500 gün" dediniz; biz gün vermedik. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Bırakın bu

nu da. 
, BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Zaten bu Par- , 
lamentoyu küçültmek için, güçsüz göstermek için çok kimsenin gayreti varken, o gayretlere 
yardımcı olmak üzere böyle sivri kelimeleri kullanmasak, daha iyi ederiz diye düşünüyorum. 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Geçmişte siz yaptınız; 1991 öncesinde... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Değerli ar

kadaşım, daha ziyade Refah Partili kıymetli arkadaşlarımdan beklediğim bir soruyu yöneltti, 
Ermenistan'a verilen buğday... 

Ermenistan'a buğday vermiyoruz. Ermenistan, Amerika'dan buğday almış; o buğdayın 
yerine, biz buğday verip, Amerika'dan buğday alıyoruz. Bakınız, şöyle söyleyeyim : 100 bin 

v. ton yerine 67 500 ton vereceğiz, Ermenistan'ın namı hesabına, öteki taraftan 100 bin ton alaca
ğız veyahut aynı olarak eğer bu nakliyeyi karşılamazsak, ton başına 56 dolar, bir de küsuru 
var, para alacağız. Bu, aşağı yukarı 450-500 bin lira yapar ki, bu, Türkiye'nin en uzak limanın
dan Ermenistan'a kadar gidecek. Türkiye'de böyle bir nakliye bedeli yoktur. Bugün Türkiye'
deki bugünkü cari kira rayicinin bir mislinin üzerindedir. , 

ALİ ER (İçel) — Onu taşımak bize mi düştü Sayın Bakan? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Onu, şunun 

için o zaman da söyledim; değişik vesilelerle burada gene ifade edildi ve söyledim : Elçibey'den 
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sorduk, "Ermenistan buğday istiyor, ne diyelim?" dedik. Elçibey'in söylediği sözü bizim de 
söyleyebilmemiz lazım; söylememiz değil. "Allah'ın ekmeğidir, ne denir ki" dedi. 

Harp eden adam, "Allah'ın ekmeğidir" derken, kraldan fazla kralcı veyahut... (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Onu gönülden değil, bize kahrederek söylemiştir. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Şimdi, bunu 

Refah Partisi yapıyordu da, onlar bıraktı; değerli arkadaşlarım bıraktı da... 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Katil olanlara değil, saldırganlara değil. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Bırakmadı

nız mı?.. Zararı yok... 
Şimdi, bu bize Komisyonda da söylendi, Söylediğimiz şey şudur : Bu devlet 600 sene, hem 

de teokratik devlet hem de başında bulunan devletin başkanı olan padişahın Zillullah; yani 
Allah'ın gölgesi, halifeyi Rûyu zemin; yani, Peygamberin yeryüzündeki vekili sayıldığı dönem
de bile, Hıristiyanını, Mecusisini, Yahudisini, Ermenisini beslemekten geri durmamış bir ülke
nin insanlarının devamcısı olarak... 500 sene geride kalmış bir sözdür bu. (DYP ve SHP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — O zaman elektrik de verelim, karanlıkta kalmasınlar, 
Sayın Bakan! 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — O zaman top, tüfek de verelim!.. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... Lütfen, yerimizden müdahale etmeyelim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Değerli Re

fik Arslan arkadaşımızın, Harran Ovası'nın bir an önce sulanması için gösterdiği hassasiyeti
ne teşekkür ederiz. 

Harran Ovası, gerçekten, 2 milyon dekara yakın arazinin sulanmasıyla, 2 milyon dekar 
araziyi, asgarî 6 milyon veya 8 milyon arazi değerine çıkaracak, 20 metre derinliğinde alüvyon 
toprağı olan, 70 derece ısısı olan, bir tek su ihtiyacı olan, son derece kıymetli bir ovadır. 

' ı . • 

Akçakale kanalı 1977 yılında ihale edilmişti. Uzun müddet maalesef, geçtiğimiz dönem
lerde takip edilmemiştir, geri kalmıştır. Yani, bizim içinde bulunmadığımız sekiz, on sene içeri
sinde hâlâ bitmemiştir; oysa altı sene önce bitmesi gerekirdi. 

Harran kanalı; yani ovanın ortasına giden kanal, ihale edildi. 
Bir üçüncü kanal daha vardır ki, ona da, Doğu kanalı veyahut Mardin kanalı denir. O 

kanal 400 kilometre uzunluğundadır ve aşağı yukarı 220 metreküp/saniye su akıtır ki, bir Yeşil 
Irmak kadar su akıtacaktır. Dünyanın en büyük su kanalıdır; yani, Türkiye Cumhuriyetinin 

, gururudur. Bir Yeşil Irmağı, bir kanalın içerisinde akıtacak 400 kilometre uzunluğunda bir ka
nal, Urfa'dan başlayıp, Cizre'ye kadar uzanan bir kanaldır. Hem bir mühendislik abidesidir, 
bir mühendislik şaheseridir hem de, kim olursa olsun, yalnız bu Hükümetin mensuplarının 
değil, yalnız bu Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli mensuplarının değil, bu vatanın üze
rinde yaşayan her insanın övüneceği, gurur vesilesi yapacağı, başını dik tutacağı bir büyük 
projedir. 

Sütün, sudan daha ucuz hale gelmiş olması, değerli arkadaşımızın son derece kıymetli ve 
haklı bir mütalaasıdır. Onu, o durumundan kurtarmaya çalışıyoruz. Yani, sütü, suyun altına 
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düşmüş değerinin üzerine çıkarmaya çalışıyoruz; ama, takdir edersiniz ki, hayvancılık gibi, dö
nüşümü pek kolay ve süratli olmayan bir meselede sudan ucuz hale getirilmiş olan sütü, kolay 
kolay sudan pahalı hale getiremezsiniz. Niye getiremezsiniz?.. Polonya'nın kart ineklerini dol
durur, eğer kendi, besihanelerinizi kurutursanız, sütü nereden çıkaracaksınız?.. Evet, hesap bu. 
Hayvan varlığındaki düşüş neyi ifade ediyor?.. 

Geçmişte uygulanan birtakım hesapsız kitapsız politikaların neticesinde gelinmiş olan nok
taların, gelinmiş olunan noktalardaki problemlerin cevaplarını da, tabiatıyla biz buradan vere
ceğiz; başkası verecek değil. Başkasının bu cevabı vermeye hakkı yok; ama, cevabın ne olduğu
nu, nereden kaynaklandığını ve hangi sebepten, neden oraya gelmiş olduğunu da söylemek, 
bizim sadece hakkımız değil, aynı zamanda vazifemiz . 

"Gıda ürünleri ithal etmeyen tek ülkeydik. Geçtiğimiz dönemde bir miktar bu özelliğimi
zi kaybettik" dendi. 

Bunu telafi etmeye çalışıyoruz değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin bugün açığı olan bir miktar 
pirinç, çeltik ve daha önemli bir miktar da, aşağı yukarı 500 bin ton ham yağ ithal eden Türki
ye'nin yağ bitkileri açığını kapatmak gerekir; burada, değerli bir arkadaşımızın değindiği, zey
tincilikle ilgili konuyla birlikte, onun da mutlaka düşünülmesi lazımdır. 

Bakanlık olarak bizim teşvik ettiğimiz, teşvik etmeye çalıştığımız ve devlet kuruluşları iti
bariyle de üretiminin artırılmasını programladığımız konulardan başlıca iki tanesi, çeltik üre
timi ve yağ bitkileri üretimidir. 

Faiz affının hiç kimseye faydası olmadığını, gene değerli arkadaşlarım, sanıyorum Sayın 
Zeki Nacitarhan ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, hiç kimseye faydası olmadığı ifade edilen; bizim Grubumuza, 
yani Doğru Yol Partisi Grubuna da zaman zaman yansıyan şikâyetlere rağmen, geçen gün ben 
Ziraat Bankası Genel Müdüründen sordum; sadece Ziraat Bankasının sildiği faiz 1 trilyonun 
üzerinde, tarım kredi kooperatiflerinin sildiği faiz de -biraz önce bana getirilen notta- 360 ve
yahut 370 milyar lira civarında... Yani, bu 1.5 trilyona yakın para silinmiş... Nereye gitmiş?.. 
Yani, herkes gayri memnun ama, nereye gitmiş?.. > .' 

ALİ ER (İçel) — Cavit'e gitti! 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — O kanunun 

10 uncu maddesinin yazılışında; yani, borcunu ödememiş olanlara bir yerde sanki avantaj ta
nıyormuş gibi, orada muztar durumda olan, sıkışık durumda olan insanlara el uzatılmasını 
hedeflediği için o şekilde yazılmıştır; fakat doğrudur, yani borcunu ödeyen, ödemeyene göre 
cezalandırılmış sayılan bir anlam veya daha doğrusu, bir uygulama sonucu çıkmıştır; onun 
düzeltilmesi için arkadaşlarımızın hazırladığı kanun teklifi de sevk edilmiştir; inşallah önü
müzdeki günlerde onu da çıkarırız. 

Sayın Zeki Nacitarhan arkadaşımız, işletmelerin küçüklüğüne dair fevkalade önemli bir 
noktaya değindiler. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız Tarım Bakanlığının değil, ülkenin önündeki bir temel mese
leye değindiği için, değerli arkadaşımıza teşekkür ederek, bu konu hakkında kısaca görüşte 
bulunmak istiyorum. 

İşletmelerin küçüklüğünü doğuran şey, tarımda yaşayan nüfusun fazlalığıdır. Yani, tarımda 
yaşayan nüfusun fazla oluşu, haliyle, toprağın üzerine bir nüfus baskısını getirmekte ve işletmeler 
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küçülmektedir. Türkiye'deki işletme ortalaması, Avrupanın işletme ortalamasının yarısından, 
aşağı yukarı, daha azdır veya o civardadır. Daima söylüyorum; hatta, benimle birlikte çalışan, 
dinleyen, benimle birlikte toplantılara katılan arkadaşlarıma, âdeta bıktırırcasına, yalnız onla
rın kendilerine, bizden sonra da bunu bir problem olarak benimsemeleri için dikkatle söyledi
ğim husus şu : Dünyanın hiçbir yerinde, toprakta yaşayan nüfusun yüzde 40'ı, toprakta yaşa
yıp da kalkınmış olan herhangi bir ülke yok. Bu, matematik kaidesi kadar, fizik kaidesi kadar, 
Arşimet Kanunu kadar kesin. Şu gözlüğü bıraktığınız zaman, havaya değil, nasıl yere düşeceği 
kesinse, nüfusunun yüzde 40'ı tarımda çalışan, toprakta yaşayan bir ülkenin de, kalkınmış ül
keler arasında yer alması mümkün değil. Öyle bir ülke yok; yani öyle bir kaide yok dünyada. 
Baktığınız zaman, bu kalkınmış ülkelerin hepsi; yani geliri 10 bin doları, 15 bin doları bulmuş 
olan ülkelerin, âdeta birbiriyle ters orantılı bir geometri teoremi gibi, mutlaka yüzde 10'ların 
altında olması lazım. Yani nüfusu yüzde 10'un üstünde ise, geliri mutlaka 10 bin doların altın
dadır. Bu âdeta, bir kaide, bir denklem haline gelmiştir., 

Onun için, Türkiye, her şeyden önce bunu halletmek mecburiyetindedir. Buradaki mesele, 
başka ülkelerin 4 kişiyle, 5 kişiyle yaptığını, sizin 40 kişiyle, 50 kişiyle yapmanızdan ibaret de
ğildir. Yani bir fabrika, bir müessese düşününüz, bir otel düşününüz, bir işletme düşününüz 
ki, 4 kişinin, 4 garsonun idare ettiği veya çalışacağı yerde, eğer 40 tane işçi koyarsanız, o mües
sesenin, o lokantanın, o fabrikanın, o otelin, o atölyenin, nasıl ki kazanması diye bir şey mev
zuu bahis olamayacağına göre, bir ülkede de nüfusunun yüzde 4 ünün yapması mümkün olan 
bir faaliyet, bir ekonomik işlem, eğer o ülkenin nüfusunun yüzde 40'ı tarafından yapılıyorsa, 
36 insanın emeği kayıp demektir. 

Önümüzdeki asrın, teknoloji çağının son derece kıymetli bir unsuru olan insan emeğinin 
kaybından da ibaret kalmıyor, işte değerli arkadaşımızın söylediği, nüfusun toprak üzerindeki 
baskısı dolayısıyla, işletmelerin küçüklüğü geliyor ortaya. 

İstatistiklerde, Türkiye'nin 12-13 milyon büyükbaş hayvanı var diye gösterilir. Değildir ar
kadaşlar, öyle bir şey yok. Adamın evinin önündeki bir tane, iki tane ineği de -sadece köylü 
tabiriyle- çoluk çocuğunun boğazını ıslatmak için sütünü kullandığı, yararlandığı iki tane ine
ği de ülkenin hayvansal varlığı olarak sayarsanız, çok yanlış bir hesap yapmış olursunuz. Ülke
nin nüfus dinamiğini -geçen sene de burada söyledim- 60 milyon sayamazsınız. Türkiye, eko
nomik nüfus dinamiği itibariyle, nüfusunun ekonomik dinamiği itibariyle 60 milyon değildir, 
belki 35 milyondur. Niye?.. 60 milyonun yüzde 4'ü 2,5 milyon, yüzde 40'ı 24 milyon yapıyor. 
Yani, başka ülkelerin 2,5 milyon insanla yaptığı bir uğraşı veyahut ortaya çıkardığı hâsılayı, 
meydana getirdiği değeri, eğer siz 24 milyon insanla yapıyorsanız, siz, nüfusunuzun, 2,5 ile 
24 arasındaki kısmını nüfusunuzdan düşeceksiniz, nüfusunuzun ekonomik dinamiğinden dü
şeceksiniz. Bilmiyorum, bu hesapta bir yanlışlık var mı? 

En önemli bir mesele : Bakanlığımızın da eski mensubu değerli Refah Partisi sözcüsü ar
kadaşımızın, zeytin konusundaki görüşleri son derece değerlidir. 

Türkiye'nin yağ açığı vardır. Türkiye, bu yağ açığını mutlaka kapatmalıdır. Yerini diğer 
münavebe plantasyonlarına terk eden zeytinin, mutlaka korunması lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 51 dakika oldu. Lütfeder, toparlarsanız memnun olurum. 
TARIM VE KÖYlŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, bundan yirmi küsur sene önce, hasbelkader yine arkadaşlarımın desteğiyle Turizm 
Bakanlığı yaparken, hâlâ unutamadığım bir şey nazarı dikkatime getirilmişti o zaman. Bizim 
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Aydın İlimizin "Millet" diye bilinen yerinde, kiremit borularla dağlardan limanlara pipe-line 
var; zeytinyağı pipe-line'ı. 2 000 sene önce dağdan limana zeytinyağı boru hattıyla akıtıyorlar-
mış. Orada, zaten medeniyetin, zeytin dalı etrafında toplandığı pek klasik bir deyimdir. 

Zeytincilik mutlaka geliştirilmelidir. Daha doğrusu, zeytincilik, bir yerde -benim tespit ede
bildiğim kadarıyla- dumura uğramıştır. Makedonya'dan gelen soydaşlarımız, zeytini bilmiyor
lar, tütünü bilmiyorlar. Baktığınız zaman, o Çeşme yarımadasındaki teraslamaları görürsü
nüz. O teraslamalar 2 000 yıl öncesinden kalmadır; ama, o teraslamalar sökülmüş, zeytin ağaçları 
sökülmüş, daha sabırsız birtakım insanların yaptıkları, dönüşümü çabuk; yani ektiğiniz za
man altı ay sonra ürün verecek şeylere yönelinmiştir. Zeytini bilmedikleri için, onun yerine tü
tünü ikame etmişlerdir. Ege ve Batı Anadolumuzdaki zeytinciliğimize zarar veren konu, biraz 
da budur. • ' ' . 

Değerli arkadaşalarım, Sayın Başkanın ikazlarına, daha doğrusu emirlerine uymak mec
buriyetiyle, çok kısa da olsa, bazı konulara değinmek isterim. 

BAŞKAN — Estağfurullah. , 
TARIM VE KÖYİŞLERl BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Korumacılık 

, konusuna arkadaşlarımız da değinmedi; ama izninizle, Üç beş kelimeyle, dünyadaki korumacı
lık olayıyla geliştirdiğimiz, hayvancılığı geliştirme projemize değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. ' 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Değerli arr 

kadaşlarım, dünyanın her tarafında korumacılık yapılmaktadır; hem de Amerika, Almanya 
ve Fransa gibi, tarımda çalışan nüfuslarını yüzde 3-4'Iere indirmiş ülkelerde bile tarıma büyük 
ölçüde korumacılık desteği getirilmektedir. 

Geçtiğimiz günlerde, Amerika Birleşik Devletleriyle AT ülkeleri ve özellikle Fransa ara
sında, Amerika'nın, ithal tarım ürünlerine koyduğu vergiyi yüzde 200 artırmasıyla başlayan 
bir kavgaya şahit olduk; basında da yer almıştır. 

Bu demektir ki, Amerika, Fransa ve Almanya gibi sanayi devleri dahi, ülkelerindeki tarı
mı korumaktadırlar. Almanya'da 3 800 liraya satılan et, Türkiye'ye 1 800 liraya ihraç edilmek
tedir ve aradaki fark, Alman Hükümeti tarafından ödenmektedir. 

İşte, biz, hayvancılığımızı buna karşı korumaya çalışırken, hayvancılığı teşvik ve destekle
me projesi geliştirdik. 

Arkadaşlarımız, "Bugüne kadar bu işlemedi" dediler; doğrudur. 
Projeler değerlendirme safhasındadır. Kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yö

relerden bugüne kadar gelen proje tutarı 632 milyar 951 milyon lirayı bulmuştur. Bunun faizi, 
yıllık yüzde 20, 6 aylık bir besi dönemi için de yüzde 10'a tekabül etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, hayvancılık, mutlaka ve önemle desteklenmelidir. Hayvansal ürün
lerin değer artışında sağlanan imkân, diğer tarımsal ürünlerde yoktur. Yani, bir besi dönemin
de 1 kilo eti üretmek için, nihayet üç beş aylık bir zamana ihtiyaç vardır. Bizim alış fiyatları
mızla 1 kilo et 27 000 liradır ve bir kilo buğdayı da 1 350 liraya alıyoruz; yani, hâsıl edilen 
1 kilo hayvansal et değeri varlığı 1 kilo buğdayın 20 mislidir. Buğdayı elde etmek için 15 ay 
çalışırsınız; yani, tarlanın hazırlanmasından haşatına kadar geçen dönem 15-16 ayı bulun 

Arkadaşlarımızın değindikleri konular içerisinde çok kıymetli görüşler itibariyle cevap
landırılması gereken, daha doğrusu bilgi arz edilmesi gereken ve bilgi arz etmeye değer bulu
nan pek çok konu olmakla birlikte, zaman yetersizliğinden bunu yerine getiremiyorum. 

Ortaya konulan kıymetli görüşlerin her birisi tek tek değerlendirilecektir. 
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Bu vesileyle, Değerli Başkanım, izninizle, değerli arkadaşlarımızın izniyle, ben de, gecesi
ni gündüzüne katan, devletine ve bu bütçesini kendisine tevdi ettiğiniz Bakanlığın her kademe
sinde, sizden ve bizlerden hizmet isteyen insanlara koşan; onlara, sizin adınıza, sizin verdiğiniz 
imkânları hizmet olarak götürmeye çalışan arkadaşlarıma da Yüce Meclis adına teşekkür edip, 
onları selamlayarak, Yüce Meclise tekrar saygılarımı arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, malum ve mutat nezaket ve zerafetinizin güzel bir örneğini 
daha, bir tablo halinde hep beraber yaşadık. 

Ben de size teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, bütçe üzerindeki son konuşmayı, şahsı adına aleyhinde, Kahraman

maraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'ye veriyorum. 
Buyurun Sayın Dikici. 
HASAN DlKİCÎ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günümüzde 

yaşanan dünyadaki huzursuzlukların temelinde beslenme derdi ve dolayısıyla verimli toprak
lara sahip olma arzusu yatmaktadır. Dünyamızın nüfusu ise hızla artmaktadır. Halen petrol
den sonra en kritik maddeler olarak kabul edilen besin maddelerinin, pek kısa bir gelecekte, 
petrolün de önüne geçeceğini göstermektedir. Bunun için de ülkeler, tarımsal ve hayvansal üre
timlerini mutlaka artırmak zorundadırlar. 

Kaynaklar bozulup daralırken, ihtiyaçlar çeşitlenip çoğalmakta ve sorunlarla dolu dünya
mız 2000'li yıllara ekmek ve aş isteyen, bir milyara yakın, aç, susuz, çıplak insanı ile girmeye 
hazırlanmaktadır. Bir ülkenin ekonomisi, farklı ağırlıkta olmak üzere, üç ana sektörden olu
şur : Tarım, sanayi, hizmet sektörü. 

Tarım sektörü, insan hayatının temel ihtiyaç maddeleri olan gıdaları üreten bir sektördür. 
Bu bakımdan, tarım ürünleri, aynı zamanda stratejik maddelerdir. Bu sebeple, ülkelerin en 
büyük çabası, gıda yönünden kendisine yeterli olabilmesidir; diğer bir tabirle, gıda güvenliğini 
ön plana çıkarmalarıdır. 

Gelişmekte olan ülkeler ise, tarım sektörüne daha çok önem vermektedirler. Ülkemizde, 
tarımın ekonomiye katkısıyla, ekonomideki yeri, son yıllarda nispî olarak gerilemektedir. An
cak, bu gerileme, tarımın evrensel önemini hiçbir zaman ortadan kaldıramayacaktır. 

Ülkemiz, coğrafî konumu itibariyle bir ekolojiler cennetidir. 778 bin kilometrekarelik yü-
zölçümünde, doğusuyla, batısı, kuzeyi ile güneyi, görkömli dağları, yaylaları, ovalarıyla, ır
makları, çayları, üç tarafını kuşatan ve uzunluğu binlerce kilometre olan sahilleriyle, gerçek
ten çok farklı toprak ve iklim özelliklerine sahip bir ülkedir. Bu özelliklerinden dolayı, bitki, 
hayvan tür ve.çeşitlerinin zenginliği yönünden dünyada eşine ender rastlanan ülkelerden birisidir. 

Ülkemizde her türlü tarımsal ürünlerin yetiştirilmeleri yönünden olağanüstü bir potansi
yel mevcuttur; ancak, bu potansiyelden gereği gibi faydalandığımızı iddia etmek mümkün de
ğildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hem emeğin, hem alınterinin, hem tarımın diğer ke
simlerce sömürülmesinin önlenmesi ve hem de küçük üreticiliğin teknoloji ve girdi kullanımını 
engelleyen yapısını değiştirmek için, üreticilerin ekonomik güç birliğini oluşturacak teşkilat
lanma modelleri mutlaka tatbikata konmalıdır. Tüm danya ülkelerinin yaptığı gibi, tarımda 
korumacı yaklaşımlar, artırılarak sürdürülmektedir. Destekleme uygulamaları, verimliliği, tek
noloji kullanımını, kaliteyi ve örgütlenmeyi özendirici, seçici yaklaşımlara dönüştürülmelidir. 
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Ilırım alanlarının bozulup daralması süreci durdurulmalıdır. 
Anayasanın 45 inci maddesi, bu konuda devlete koruma görevi vermesine rağmen, bizzat 

kamu kuruluşları yatırımlarıyla verimli alanların yok edilmesi kesinlikle sona erdirilmelidir. 
Tarımsal üretimin temel üretim faktörlerinden biri olan toprakla ilgili dev sorunlar bulun

maktadır. 
Anadolu toprakları günümüzde kullanılmaktan yorgun düşmüş durumdadır. Bu toprak

lar, erozyon, taşlık, çoraklık, tuzluluk gibi çok önemli sorunlarla karşı karşıya bulunmakta, 
hatta bazı araştırma sonuçlarına göre, çölleşme belirtileri göstermektedir. 

İşlemeye elverişli toprakların yüzde 60'ında erozyon problemi vardır. 
Gecikmiş olan tedbirleri hemen almakta acele etmeliyiz. 
Bitkisel üretimde ziraî mücadele faaliyetlerinin sürdürülmesi, üreticilere, gübre, fidan ve 

tohum gibi girdilerin sağlanması; mısır, soya, ayçiçeği ve yem bitkileri gibi ekonomide arz açığı 
olan ürünlerin desteklenmesi mutlaka gereklidir. 

1991 yılında 810'bin baş sığır, sunî tohumlama metoduyla tohumlanmış bulunmaktadır. 
Bu miktar, her yıl artmakla birlikte, 13 milyona yaklaşan genel sığır varlığına göre yetersiz kal
maktadır. Bu sayı, 1992 yılında sığır sunî tohumlamasında 850 bin başa ulaşacaktır. 

Bu sayının yetersiz olduğu ve mutlaka sayının artırılması zarureti ortadadır. 
Tarım sektörü özel kesim yatırımları içinde, tarım alet ve makineleri önemli yer tutacaktır. 
Ayrıca, tohumculuk, seracılık, çiçekçilik, besicilik, tavukçuluk ve sütçülük faaliyetlerinin 

yönlendirilmesi ve desteklenmesi ihtiyacı her geçen gün biraz daha artmaktadır. 
Türkiye tarımında, küçük işletmelerin yoğunluk kazandığı bir yapı hâkimdir. Bu tarım 

işletmelerinin bir diğer özelliği, çok parçalı oluşlarıdır. 
Tarım işletmelerinin bu özellikleri, verimli çalışmayı engellemekte, yüksek maliyetle üre

tim yapmaya neden olmaktadır. 
Toprak-nüfus ilişkilerinde büyük bir dengesizlik vardır. Bu dengesizliğe bir çözüm bul

mak mecburiyetindeyiz. 
Tarım işletmelerinin işletme sermayeleri çok yetersizdir. 
Bu durum, verimi artırıcı, maliyet düşürücü ve modern teknolojiye uygun bir tarım tekni

ğinin kullanılmasını engellemektedir. Tarım işletmelerinin işletme sermayeleri, ihtiyaca cevap 
verecek şekilde ayarlanmalıdır. 

Tarımda verimlilik düşüktür. Gübre, tarımsal mücadele ilacı, mekanizasyon gibi, verimi 
artırıcı girdilerin kullanımı kâfi değildir. Söz konusu girdileri yeterli hale getirmeliyiz. 

Tarım ürünlerinin pazarlanması konusunda etkili bir sistem olmadığı gibi, üretici, kendi 
hak ve çıkarlarını koruyacak bir örgütten de yoksundur, Thrım ürünlerinin pazarlanması ve 
üreticinin alınterinin değerlendirilebilmesi için, çiftçinin örgütlenmesi lazımdır. 

Tarımda sosyal güvenlik şemsiyesi oluşturulamamıştır. Tarımda sosyal güvenliğin oluşması 
için gerekli tedbirlerin alınması şarttır. 

Ülkemizde birim hayvan başına elde edilen verimler çok düşüktür. Hayvan hastalıkları 
ve zararlılarıyla yapılan mücadele de yeterli değildir. Birim hayvan veriminin artırılması, has
talık ve zararlılarıyla mücadele yapılmalıdır. 
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Üreticilerin bilgi seviyeleri, hayvan bakımı, besleme, hayvan barınakları, kontrol ve pa
zarlama durumları, istenilen şekilde iyileştirilememiştir. 

Girdi fiyatlarıyla, ürün fiyatları arasındaki denge, bir türlü kurulamamıştır. 
1991 yılında olduğu gibi, 1992 yılında da yurt içi traktör talebindeki azalma devam etmek

tedir. Traktör üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 3 azalmıştır. Türkiye'nin traktör parkı 725 
bin civarındadır; parkın büyük bir bölümü 12 yaşın üzerindedir. Yıllık 21 bin üretimle traktör 
parkının yenilenmesi de mümkün görülmemektedir. 1993 yılında üretilecek 22 500 traktör de, 
725 bin traktör parkımızı yenileyemeyecektir. 

Kayıtlara göre 35 129 köyümüz, yaklaşık 70 bin mezramız vardır. Toplam 105 129 yerleşim 
ünitemiz mevcuttur. Bunlardan 49 bin yerleşim ünitemizde su vardır, 10 bin ünitenin suyu ye
tersiz, 46 129 yerleşim ünitemizde ise su yoktur. 

Suyu olmayan 46 129 ünitemiz için, toplam 480 milyar lira ödenek ayrılmıştır; bu ödene
ğin yetmeyeceği de bellidir. Zira, 2000 yılına gireceğimiz şu günlerde, susuz köy ve mezraların 
var oluşu, bizim bir ayıbımız olsa gerektir. 

30 milyon insanı doyuran, istihdamın yarısını karşılayan, millî gelirin beşte birini getiren 
tarım sektörüne gereken destek yapılmaz, 8 bin hektar sulanabilecek arazimizin sulanması için 
acele etmezsek, ileriki yıllarda ekmek için dışarıya muhtaç hale gelebiliriz. 

Tarımın üç önemli girdisi olan traktör,\mazot, gübre fiyatlarına bakacak olursak -burada 
bir hatırlatma yapıyorum; Sayın Bakanın mazot fiyatlarının artışından rahatsız olmamaları 
gerekir. Çünkü, kendileri de muhalefetteyken iktidarı, mazotla, girdilerle vuruyorlardı- trak
tör, 1991 yılında 81 708 000 Türk Lirası iken, 1992 yılında aynı marka traktör, 138 172 000 
Türk Lirasına çıkmıştır; zam oranı yüzde 80. 

20.11.1991 tarihi itibariyle mazot 2 700 Türk Lirası iken, tam bir sene sonra, mazot, 4 465 
lira olmuştur;, artış oranı yüzde 65. 

Amonyum sülfat 1991 yılında 770 lira iken, 1992 yılı Kasımında gübre 1 387 liraya çıkmış
tır; artış oranı yüzde 80. 

Çiftçiye verilen destekleme alım fiyatlarına da bakacak olursak, en yüksek fiyat yüzde 
80'Ie çaya verilmiştir. 

Diğer tarım ürünlerinin fiyatları yüzde 67 ile yüzde 53 oranında değişmektedir. Bir başka, 
deyişle, çiftçinin alınteri 1991 yılında da tarım girdi fiyatlarına yetişememiştir; bir.başka deyiş
le, çiftçi her gün, biraz daha fakirleşmiştir. 

1980-1990 dönemi itibariyle çiftçinin satın alma gücündeki değişmelere de bir göz atacak 
olursak; 1980 yılında asgarî ücretle çalışan bir işçinin günlük ücreti için 58 kilogram şeker pan
carı gerekirken, 1990 yılında bu miktar 110 kilograma fırlamıştır. 1980-1990 döneminde fındık 
fiyatları 31 kat artarken, işçilik ücretleri 86 kat, mazot fiyatları 58 kat, ilaç fiyatları tam 69 
kat artmıştır. 1980-1990 döneminde çay fiyatları 36 kat artarken, işçilik ücretleri 86 kat artmış
tır. Yine söz konusu dönemde, süt fiyatları 26.9 kat artarken, yem fiyatları 45 kat artmıştır. 
1980 yılında 1 dekar araziyi sulayabilmek için 1.9 kilogram pamuk satan çiftçi, 1990 yılında 
1 dekar arazisini sulayabilmek için, 4.98 kilogram pamuk satmak zorunda kalmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Dikici, süreniz doldu efendim. 
HASAN DlKICÎ (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Biz çiftçinin, 1980 yılında 1 kilogram ilaç alabilmek için 13.74 kilogram pamuk satması 

gerekirken, 1990 yılında bu miktar 22 kilograma çıkmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi toparlarken, Kahramanmaraş İlimizin Köy 
Hizmetleri ti Müdürlüğünün ihtiyaçlarına da değinmek istiyorum. Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri ti Müdürlüğümüze ait hizmet binaları, ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Daha iyi hizmetin 
verilebilmesi için, ek hizmet binalarının yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Orman ti Müdürlüğünün, Köy Hizmetlerinden ayrılmasıyla, halihazırdaki makine parkı, 
gereken hizmetlerin yerine getirilmesi için kâfi değildir. Bunun için, makine parkının takviye 
edilmesi gerekmektedir. ' 

İkinci bir asfalt ekibinin kurulması şarttır. Bunun için de, gerekli makine parkının tamam
lanması zarurettir. ^ 

ti Müdürlüğünde büyük bir hizmetli sıkıntısı vardır. En az 10 kişilik hizmetli ve en az 4 
kaloriferciye ihtiyaç vardır. 

Sayın Bakanım, huzurunuzda, "ecdad karın doyurmuştur" diye ifade buyurdular. 
Evet, ancak ecdad karın doyurmuş; ama, hainlerin karnını doyurmamıştır. 
"Ecdad karın doyurdu" derken, ecdadın kemiklerini sızlatıyorsunuz Sayın Bakan. Erme-

niye buğday verme yerine, gerekli dersin verilmesini, Yüce Meclisin önünde iktidardan bek
liyoruz. 

Sözlerimi bağlarken, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin, milletimize, Bakanlığımıza, 
çiftçimize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (RP 
sıralarından ajkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikici. 
Konuşmalar tamamlanmıştır. 
Soru sormak isteyen üyeleri tespit ediyoruz. 
Soru sormak isteyen sayın milletvekillerinin, kâtip üye tarafından anlaşılacak yükseklikte 

bir sadayla, şerefli adını, soyadını söylemesini rica ediyoruz. 
Sayın Tevfik Türesin, Sayın Doğan Baran, Sayın tsmail Karakuyu, Sayın Mehmet Gözlü-

kaya, Sayın Ahmet Sayın, Sayın Ali Su, Sayın Orhan Ergüder, Sayın Süleyman Hatinoğlu, Sa
yın Ali Er, Sayın Hüsamettin Korkutata... 

ZtYA HALİS (Sivas) — Sayın Başkan, ben de soru soracağım. 
BAŞKAN — Efendim, hepiniz maruf ve muhteremsiniz, biz de biliyoruz; ama, bunun 

bir usulü vardır, ismi cehlinizi zikredeceksiniz. Bunun başka çaresi yoktur. Herkes gözümüze 
bakıyor "anlıyorsun ya" diyor; anlıyoruz ama, usule uyalım. 

Evet, Sayın Korkutata'dan sonra, Sayın Köylüoğlu, Sayın Halis ve Sayın özüberk. 
Başka soru sormak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Soru sormak isteyen sayın üyelerin tespit işlemi bitmişin 
Yazılı sorusu olan sayın milletvekilleri de vardır; tabiatıyla, önce soru sahibinin salonda 

bulunup bulumadığını arayacağız; varsa, soruyu işleme koyacağız, yoksa işlem yapmayacağız. 
Sayın Tevfik Türesin?.. 
Sayın Türesin burada. 
Buyurun, okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hayvancılığımızın gelişmesi için önemli gördüğüm aşağıdaki hususların Sayın Tarım ve 

Köyişleri Bakanından cevaplandırılmasını arz ederim. 
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1. Haziran 1991 ayından beri et teşvik primleri ödenmemektedir. Zor durumda bulunan 
üreticilerin ayakta kalmasını kısmen sağlayan bu destekleme primlerinin ödenmesine ne za
man başlanacaktır? 

2. Bu sene verilmesine başlanan yüzde 20 faizli 500 milyarlık besicilik kredilerinde, be
yaz et, kırmızı et ayırımı yapılmış mıdır? Tabana yayılmış mıdır? Yayılmadıysa, kimlere ne mik
tarda verilmiştir? 

Saygılarımla. 
Tevfik Türesin » 

Bolu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, değerli arkadışımızın sorduğu sorunun birinci kısmındaki et teşviklerinin ödenmesi, bir 
Yüksek Planlama Kurulu kararına dayanmaktadır. O karar bir limitle sınırlıdır; yani 56 milyar 
liraya şamil olmak üzere çıkmış bir karardır. O 56 milyar liranın da tamamı ödenmiş olduğu 
için ve elde de bu teşvik primlerini devam ettirecek hukuksal başka bir dayanak olmadığı için 
de, yapılması imkânı o bakımdan olmamaktadır. Bunun devam etmesi, yeni bir Yüksek Plan
lama Kurulu kararına bağlıdır. Yani, Yüksek Planlama Kurulu "şu ete şu kadar, bu ete bu ka
dar teşvik primi verilecektir" deyip, meseleyi orada bırakmamıştır; bu primi sadece 56 milyar 
lirayla sınırlandırmış ve o 56 milyar lira da kullanılmıştır. 

Değerli arkadaşımızın ikinci sorusuna cevabım : Besicilik tarifleri beyaz et, kırmızı et diye 
değil, büyükbaş ve küçükbaş hayvan tarifine göre yapılmıştır. Maalesef, Hükümet kararname
sinin kapsamında beyaz.et bulunmamaktadır; ama, ileride imkânlar geliştirildiği takdirde, dü
şünülmesi lazımdır. Arkadaşımızın sorusundaki görüşte haklılık vardır. 

Teşekkür ederim. -• ' A 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Doğan Baran?.. Burada. 
Buyurun, okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından cevaplandırılmasını saygılarım
la rica ederim. 

Soru : 
Piyasada maliyetinin altında zararına satılan patatesin destekleme kapsamına alınması dü

şünülüyor mu? Düşünülmüyorsa, patates ihracatının teşviki düşünülüyor mu? 

Doğan Baran 
Niğde 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşımızın sorusunun cevabı şöyledir : Geçtiğimiz yıl patates konusunda yine 
bir sıkıntı olmuştu ve 50 bin ton patatesin Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından destekleme alı
mı kapsamına alınması için kararname sevk ettik. Bu kararname uzun müddet takıldı kaldı. 
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Takıldığı yeri, şimdi gene bir siyasî polemik vesilesi olmaması için söylemiyorum. Fakat, bu 
arada kararnameyi sevk ettiğimiz için, piyasa canlandı; yani, devlet, destekleme alımına gire
cektir ümidiyle piyasa canlandı ye bizim taban fiyatı olarak kararnamede düşündüğümüz fiya
tı da aştı, piyasanın fiyatları ve mesele o şekilde halloldu. 

Bu yıl, gene geçen yılın, aşağı yukarı o uygulamasının tesiriyle, fiyatlar canlı gitmekte ol
duğu için böyle bir şey düşünmedik; fakat arkadaşımızın ifade ettiği şekilde, eğer fiyatlar mali
yetlerin altına düşer, üreticinin zararına sebebiyet verecek derecelere inerse -ki, bunun inmesini 
bekleyecek değiliz, hemen inceleyeceğiz, zaten daima zaman zaman biz fiyatları takip ederiz-
gerekirse ihracatını da teşvik etmek için gerekeni yaparız veya gerekirse, bir daha geçen seneki 
gibi birtakım yerlerde takılmaması temennisiyle destekleme kapsamına alınması için kararna
me de sevk edebiliriz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN—Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın ismail Karakuyu?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasının teminini saygılarımla 

arz ederim. . • 
İsmail Karakuyu 

Kütahya 

Türkiye, jeotermal kaynakları en zengin ülkelerden biridir. Jeotermal enerji ve tarımın bir
leştiği en uygun ilimiz de Kütahya'dır. Bedava jeotermal enerjiyle seracılık çalışmaları yapıla
bilmesi için, Bakanlığınızca bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmalar ne ölçüdedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, arkadaşımızın sorduğu soruyla değindiği konu, benim maruzatım içerisinde arz etmeyi 
düşündüğüm hususlardan bir tanesiydi, buna da vesile oldu. 

Şimdi, jeotermal enerjiden tabiatıyla bütün dünyada olduğu gibi, bizde de yararlanılma 
yolları araştırılmaktadır, daha doğrusu, bununla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

Haklıdır; hepimizin bildiği gibi, Kütahya yöremiz, jeotermal kaynaklar itibariyle son de
rece zengindir. Nitekim, Buharkent civandaki; yani Denizli, Aydın hududundaki Buharkent 
jeotermal kaynaklarından yararlanılmaya mahallen de başlanılmıştır; öyle olduğunu biliyorum. 

Şu ana kadar Kütahya'da yapılmış olan uygulamaları, hafızayla burada cevaplandırma 
imkânına sahip değilim; eğer arkadaşımıza arz edilmesi gereken bilgiler, bizim çalışmalarımı
zın içerisinde yazılı kayıtlarımızda mevcut ise, kendilerine arz ederiz. 

önemli bir konudur, son derece yerindedir ye mutlaka geliştirilmesi lazımdır. Artık bütün 
dünyada "entansif" dediğimiz yoğun tarıma gidilmektedir; yani tarlaya tohumu salıp da, Al
lah oradan ne verirse onunla yetinmek, tarımı böyle yapmak devri kapanmıştır; özellikle 21 
inci Asra 11 milyar nüfus ile girmeye hazırlanan dünyanın önündeki gıda meselelerinin çözüle
bilmesi için mutlaka'yoğun tarıma geçilmesi gerekmektedir; yani açık tarım ürünlerine nispet
le aşağı yukarı 1/5 veyahut da 100/500 nispetinde daha yüksek değer hâsıl eden entansif ta
rım, yoğun tarım, sera tarımı mutlaka geliştirilmelidir. 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Mehmet Gözlükaya?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 
Sayın Başkanım, Sayın Bakanımızdan aşağıdaki sorumun sorulmasını saygıyla arz ve ta

lep ediyorum. 
Mehmet Gözlükaya 

Denizli 

Geçen yıl Denizli'de buğday mahsulü ekin güvesi sebebiyle büyük zarar görmüştür. Ekin 
güvesiyle mücadele programda olmadığı için, gerekli mücadele yapılamamıştır, önümüzdeki 
yıl, çiftçimizin zararının önlenmesi için bu yıl ekin güvesiyle havadan uçakla veya başka türlü 
bir mücadele programa alınacak mıdır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI NECMETTİN CEVHERt (Şanlıurfa) — Ekin güve

siyle mücadele zaten yapılmaktadır; uçakla mücadele kapsamındadır ve bu uçakla mücadele, 
süneye ve kımıla olduğu gibi, bildiğim kadarıyla -eğer yanlış bir bilgi hafızamdaysa, bunu dü
zelterek arkadaşımıza.cevap arz ederim- zaten uçakla mücadele kapsamındadır. Bilindiği gibi, 
bunlar, ihaleye çıkılmak suretiyle, dekar başına, ilacı da dahil olmak üzere, verilen fiyatlar üze
rinden, mücadele, özel sektörün uçaklarına yaptırılmaktadır. 

BAŞKAN — Ayrıca, yazılı cevap istiyor musunuz Sayın Gözlükaya? 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Sayın Başkan, ben geçen sene çalıştığım için bili

yorum; ekin güvesi programda değildi, süne, programdaydı ve yapıldı bazı yerlerde. Yazılı ola
rak, bilahara istiyorum. 

TARIM VE KÖYtŞLERİ BAKANI NECMETTİN' CEVHERt (Şanlıurfa) — Sayın Baş
kanım, zaten ben arz ettim; mücadele kapsamımızda pek çok şey vardır. Arkadaşlarımızın takdir 
buyurmasını rica ederim ki, 11 tane genel müdürlüğü, 70 tane bölge müdürlüğü, 68 tane araş
tırma enstitüsü vardır bu teşkilatın ve Sivas'taki Kangal köpeğinden, Karadeniz'deki hamsinin 
boyuna kadar ilgilenmekteyiz bu yaygın teşkilatla. Onun için, "hafızam beni yanıltıyorsa, ar
kadaşıma yazılı olarak da cevap arz ederim" deyişimin sebebi budur. Yani, mücadele kapsa
mındaki pek çok mevadın içerisinde olduğunu yine de sanıyorum; değilse, cevap arz ederim 
ve o mücadele kapsamına alınmasını da arkadaşlarımızla birlikte değerlendirir, değerli arka-

. daşımızın bu görüşünü, temennisini yerine getirmeye çalışırız. 
BAŞKAN — Zaten, biraz sonra bir araya geleceksiniz. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ahmet Sayın?.. Burada. 
Buyurun, soruyu okuyun : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 
Saygılarımla. 

/ Ahmet Sayın 
Burdur 
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1. Bakan olduğunuz tarihten bugüne kadar, Bakanlığınıza bağlı birimlerde 2886 sayılı 
Devlet thale Kanununun 44 üncü maddesine göre ihale yapılmış mıdır? Yapılmışsa, 

a) İhalesi yapılan işlerin isimleri, keşif bedelleri, avans durumları, tenzilatları nedir? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, soru, zannediyorum ayrıntılı teknik bilgi ve istatistikî dokü

man istiyor. O bakımdan, takdir ederseniz, yazılı cevap verebilirsiniz. 
TARIM VE KÖYİŞLERt BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Tabiî. Zaten 

soruyu, mahiyeti itibariyle burada cevaplamam mümkün değildir efendim; yüzlerce, binlerce 
ihale yapılır bu Bakanlıkta. . ' » 

BAŞKAN — Devam buyurun : 
b) Üzerlerine ihale yapılan müteahhitlerin isimleri ve adresleri nedir? 
2. 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 44 üncü maddesine göre ihale edilen işler, aynı 

Kanunun 35/a ve 81/b maddelerine göre ihale edilen işlerle, işlerin özelliği, büyüklüğü bakı
mından mukayese yapılmış mıdır? 

BAŞKAN — Soru, Sayın Bakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 
Sayın Ali Su?.. Burada. 
Buyurun, soruyu okuyun : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Bakan, aşağıdaki sorulara yazılı olarak cevap verilmesini istiyorum. 
TARIM VE KÖYİŞLERt BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Biraz yavaş 

ve yüksek sesle okuyun lütfen. ' 
BAŞKAN — Sayın Bakan, zaten Sayın Milletvekili, okunacak soruların tamamına, lütfe

derseniz, yazılı cevap istiyor. 
TARIM VE KÖYİŞLERt BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) —Nasıl müna

sip görürse Sayın Başkanım; yani ben, arkadaşlarımızın burada cevap almak ihtiyacını duy
dukları sorular varsa ve zaman imkân veriyorsa, arz ederim. Yüzlerce ihale yapılır; bizim bun
ların hepsini hafızamızda tutmamız mümkün olmadığı gibi, kayıtlarını taşımamız da müm
kün değildir. Bunları kayıtlarımızdan araştırır, arkadaşlarımızın emrettiği cevapları kendileri
ne takdim ederiz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun : 
1. 1992 yılında turfanda sebze, çiftçiye zarar ettirmiştir : bu yıl durum ne olacaktır? 
2. Sebze üreticisi, temmuz sonuna kadar ürettiğini elden çıkarmak zorundadır, yoksa 

zarar etmektedir. Bu durum için ne düşünüyorsunuz? 
3. Hatay, Adana, içel ve Antalya, ilk sebze üreten illerimizdir; arkasından Bursa devreye 

girmektedir. Tüketilmeyen yaş sebzeye ne gibi önlem alacaksınız? 
4. Bu sebzeleri, ileride kullanmak üzere, konsantre hale getirmeyi düşünüyor musunuz? 
5. Sehze üretiminde ihracatla ilgili bir bağlantı yapılmış mıdır? Yapıldıysa, hangi ülke

lerle, ne miktarda yapılmıştır? 
6. Bahar aylarında İran'dan yine sebze ithali yapılacak mıdır? 
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7. Bunu önleyici tedbir alınmış mıdır? 
8. Ortadoğu ülkelerinde canlı hayvan ihracatı durmuştur; ihracatı artırıcı tedbirler alın

mış mıdır? 
9. Su ürünleriyle ilgili, üreticiye önerileriniz ne durumdadır? 
10. İçel'de 50 bin nüfusun içme suyu olajak Aksıfat projesi bu gidişle kaç yılda bite

cektir? 
11. Aksıfat Projesi ihaleye verilemez miydi? 
12. Gazipaşa-Erdemli arası sahil bandında yeraltı sulama suyu hakkında geniş bir ince

leme rapor.u var mıdır?; yoksa, böyle bir inceleme yaptıracak mısınız? 

Ali Su 
tçel 

BAŞKAN — Sorular, Sayın Bakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılacaktır: 
Sayın Orhan Ergüder buyurun efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, istirhamım iki sualdir ; 
1. Mevcut makine parkımız yüzde 60 oranında ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Yeni

lenmesi için 1 trilyon Türk Lirasına ihtiyaç vardır. 
Yenileyecek misiniz, yoksa kadere terk edip, arazilerde ölmeye mi bırakacaksınız? 
2. Son bir yılda, kaç bölge müdürü, kaç il müdürü değişti? Bu değişim varsa, yerine ge

lenler teşkilattan mı geldi, yoksa dışarıdan mı atandı? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERt BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, Sayın Ergüder'in makine parkı üzerindeki mütalaaları yerindedir. Yalnız, demin kürsüde 
de arz ettiğim gibi, yanlış anlaşılmamasını tekrar istirham ederim. 

12 trilyon liralık bütçenin 10 trilyon 650 milyar lirasını, biz, yasalarının gereği ve önümüze 
konmuş olan toplusözleşmelerin icabı olarak cari giderlere vermekteyiz. 

Şunu burada ifade edeyim ki, eğer işin sosyal yönü düşünülmemiş olsa ve kanunî imkân
ların dışına çıkma olanağı bulunmuş olsa, bu bütçeyle, bu yapılan programların en aşağı dört 
misli yapılır; ancak, bizden önce alınan insanları, ne yasal olarak, ne de siyasal olarak kapı 
önüne koyabiliriz. Eğer bu olmamış olsa, bizdeki makine parkında, eskimiş olmasına rağmen, 
kiraya verildiğinde saatliği yarım milyon lira olan makineler vardır; bunları kiraya dahi verse
niz,,bugünkü yapılan hizmetin beş misli yapılır. İşte burada, eskiden görev yapmış değerli ar
kadaşlarımız da var; bir vakıa, hepimizi, herkesi ve her şeyi çevrelemiş vaziyettedir. Makine 
parkının yenilenmesi için ihtiyaç 1 trilyon liradan fazladır. Biz, acil olanları 900 milyar lira 
civarında hesap ediyoruz. 400 milyar liranın cari giderlerden makine ve yedek parça alımı için 
yatırımlara aktarılması yolunda arkadaşların bir önerge hazırladığını tespit ettik. Bu teşebbüs 
Plan ve Bütçe Komisyonunda da olmuştu; arkadaşlarımız teşebbüslerini bu defa buraya getiri
yorlar. Bu önerge işleme konduğu zaman, önergeye katıldığımızı ifade edeceğiz. Soruya cevap 
olarak arz ediyorum ki, buna ihtiyaç vardır. 
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Geçen sene 700 milyar lira aktardık. Bunu hep beraber gögüsledik; işsizliğin üzerimize 
getirdiği yükü hep beraber gögüsledik; ama 700 milyar lirayı, hiç olmazsa 350 bin adam/ay 
sayısından 250 bine inmek -ki, bu aşağı yukarı 700 milyar liraya tekabül eder- ve bunu da za
man içerisinde yedirmek suretiyle, Köy Hizmetlerinde çalışan arkadaşlarımızın, devletin diğer 
birimlerinde çatışanlara nazaran aşağı yuİcarı ikibuçuk misli maddî imkân ellerine geçmesini 
de nazarı itibara alarak, sürelerini daraltmak suretiyle -ki, büyük zorluklara sebep olmuştur-
gidermeye çalıştık. Bu sene de olursa, o imkânları o şekilde kullanacağız. Bir miktarıyla da, 
kredili makine temin etmek suretiyle, değerli arkadaşımızın haklı olarak işaret ettiği bu noksa
nı gidermeye çalışacağız. 

Arkadaşımız, "kaç bölge müdürü ve il müdürü değişti" diye sordular. 
, Çok değişti; onu ifade edeyim. Daha çok, iki genel müdürlükte olmak üzere, bütün genel 

müdürlükte 100 civarında il müdürünün değiştiğini söyleyebilirim. Yalnız, burada, bugün bu
rada oturan bir arkadaşınız olarak, sayısı belki 100'ün üzerinde olan il müdürünü değiştirdim. 
Burada, arkamda devletin memurları oturuyor, biraz önce Başkanlığın ve sizlerin izinlerinizi 
alarak kendilerine teşekkür ettiğim arkadaşlarımdır, bü arkadaşlarımı şahit gösterecek değilim. 

Bu Bakanlığa bağlı olan altı tane KİT'ten, geçtiğimiz günlerde üç tanesinde özelleştirme
ye geçildi, üçü de buradadır. Bunlardan bir tanesi, devlet üretme çiftlikleri dediğimiz TİGEM'dir 
ve bu kuruluşun en büyük çiftliği de, benim seçim bölgem olan Şanlıurfa'dadır. 

Şurada vicdan huzuruyla ve rahatlığıyla söylüyorum : 100'ün üzerinde il müdürünü de
ğiştirdim; ama, siyasetten gelen, politika yapan bir kimse olarak, bu altı tane KİT'e, geçtiğimiz 
15 ay içerisinde bir tek adam koymadım. Eğer, meseleye partizanca bakmış olsaydım, oraları 
doldururdum. 

Değerli arkadaşım, 28 bin kişiyle bıraktı ondan sonra değerli arkadaşımdan da 41 bin ki
şiyle bunları devraldım; bir tane KİT'e işçi koymadım,, Sadece, Tarım Kredi Kooperatiflerine 
-işçi değil- iki tane genel müdür muavini makamı boşalmıştı, oraya atama yaptık. Altı tane 
KİT'e politika yapan bir kişi olarak, bir siyasî partinin mensubu ve yöneticisi olarak, bir tek 
işçi koymadığımı da burada, o 102 tane adamı veyahut 100'ün üzerindeki il müdürünü değiş-
tirmemdeki niyetimi izah için arz ettim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. , 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Süleyman Hatinoğlu; buyurun. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, delaletlerinizle, Sayın Bakandan 

cevaplandırılmak üzere sorularım vardır. 
1. Bundan takriben üç, dört ay önce Bakanlar Kurulu kararı olarak, Hükümet Sözcüsü 

Sayın Devlet Bakanı, 1 500 kadar kadronun, (ziraat mühendisi, veteriner hekim kadrolarının) 
ihdas edildiğini, çok kısa zaman içerisinde atamaların yapılacağını beyan etti. 

Ancak, bakıyoruz ki, bugüne kadar bu hususta herhangi bir resmî açıklamayla kadrola
rın yayınlanarak, atamalarının yapıldığını görmedim. 

BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, affedersiniz, soru şekline dönüştürelim efendim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Efendim, bu 1 500 kadronun akibeti nedir? Ba

kanlar Kurutu kararı olarak alınan bu kadroların akıbetini soruyorum. Bu kadrolar nerededir. 
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2. Şu anda iş bekleyen veteriner hekim, ziraat mühendisi ve ziraat teknisyeni olarak kaç 
bin adet boşta gezen vardır? Geçici kadro olarak, işçi kadrosunda asgarî ücretle çalışanlar hak
kında ne düşünüyorsunuz? 

3. Yine, bu kadar çok ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni ve veteriner hekim iş bekler
ken, şu anda hızlı bir şekilde yeni ziraat fakülteleri ve veteriner fakülteleri açılmaktadır. 

Buradan mezun olacak olan gençlerimize acaba iş alanları açmak için yeni bir istihdam 
projeniz var mıdır? Yeni mezun olacakların, gelecekteki durumlarını öğrenmek istiyorum. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. . 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kanım, Sayın Hatinoğlu'nun söylediği 1 500 kadro, işçi kadrosudur... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Televizyondan "mühendis" diye öğrendik 

efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERÎ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Bir dakika, 

müsaade buyurun efendim. 
Bu mühendis ve veterinerleri işçi kadrosuyla istihdam ediyoruz. Alınan kadrolarımız işçi 

kadrosudur ve arkadaşımız da, personel genel müdürlüğü yapmıştır, işçi kadroları Resmî Ga
zetede ilan edilmez. Şimdi, orada bir yanlışlık var; çünkü, 1 500 kişi değil, 1 500 adam/ay me
selesidir Onun ifade edildiği tarihte, bütçe döneminin hitamına iki ay kadar zaman vardı, aşa
ğı yukarı 750 kişi, 1 500 adam/ay olarak iki ay çalıştırarak hesap ederseniz, ona tekabül eder, 
ona karşılık olur ve buna yakın sayıda da ziraat mühendisi ve veteriner vardır. Bunların tam 
rakamlarını yazılı olarak arz ederim. Bunlardan 450'nin üzerinde ziraat mühendisi, 200-250 
kadar da veteriner, işçi kadrosuyla tayin edilmiştir ve bunlar giderek görevlerine de başlamış
lardır. Hatta bunlara dedik ki; Doğu Anadolu Bölgemizdeki ihtiyaç olan yerlerden başlamak 
üzere göreve başlayın. 

Malesef, hepimiz, için de büyük bir üzüntü kaynağı olmuştur; çünkü, en ücra yerlere işçi 
maaşıyla gitmek için yalvaran, yakaran yüksek tahsilli bu arkadaşlarımızın karşısında her gün 
o ıstırabı duyduk, Bugün; ama sizden, ama bizden, ama ondan bundan değil; ortadaki ağır 
işsizliğin, yani işçi maaşıyla Eleşkirt'e, Tutak'a, Hamur'a gitmek için el öpen insanların her 
gün ıstırabını yaşadık. İşsizlik bu... Yalnız, Türkiye'de bugün aşağı yukarı 25 - 26 bin tane zira
at mühendisinin tamamının çalıştırılması lazımdır, çalışması lazımdır; ama, bunların tamamı
nın çalışması demek, devletin kapısında çalışması demek değildir. Türkiye, 260 milyon dekar 
-ziraatçı tabiriyle- ekili dikili alan üzerinde tarım yapan bir ülke olarak, 20 binin üzerindeki 
ziraat mühendisini mutlaka çalıştırmalıdır; ama devlette, ama özel kesimde. Onun için, yeni 
geliştirdiğimiz teşvik projelerinde -mesela şu demin arz ettiğim Hayvancılığı Teşvik Projesinde 
de, bildiğim kadarıyla neşredilmiş olan genelgede de vardır- belli oranda ziraat mühendisi ve
yahut veteriner çalıştırmalarını şart koşuyoruz. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; esasen, Türkiye'de tarım, kontrolsüz yapılan bir 
şeydir. Bir köşe başına bir kulübe koyup, içinde gazoz, sigara, gazete satmak için on yerden 
izin alırsınız; ama, yüzlerce, hatta binlerce dönüm arazi üzerinde bir tarımsal faaliyette bulun
mak için, aşağı yukarı, devletin hiçbir yerine haber vermeniz veyahut müsaade almanız gerekmez. 
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Oysa, ülkelerin eri kıymetli ve ikame edilemez varlığıdır denilen toprağın, tamamıyla bir başı
boşluk içinde kullanıldığı da, maalesef, Türkiye'nin -hepimizin içerisinde sorumluluğunun 
bulunduğu- bir acı gerçeğidir. Tekrar ediyorum, bir gazoz büfesi kurarken on yerden izin alır
sınız; ama bin dönüm arazide ziraat yapmak için hiç kimseden izin almak ihtiyacında değilsi
niz! Bu bir noksanlıktır. Bunu şunun için söylüyorum : Mesela, bir bakkal dükkânına izin ver
diğiniz gibi, bir tarımsal işletmeye izin verirken, onun belli sayıda, belli bir nispette teknik ele
man çalıştırmasını da şart koşarsınız. Nasıl ki, bilmem işçisinin:, bilmem kalfasının gömleğine, 
bilmem nesine kadar nizamnamelere koyarsınız; ama, tarımda çalışacak insanları hiçbir şarta 
bağlamazsınız!.. Bu bir noksanlıktır, giderilmesi gerekmektedir. 

Yeni fakülteler açmak, ayrı bir konudur, insanların, fakültelerin kapısına geldikleri za
man, onun öteki kapısından çıktıklarında ne yapacaklarını -serbest, demokratik düzen içinde
ki ülkelerde- düşünmeleri gerekir. 

Devletin istihdamı falan diye, sosyalist ülkelerdeki planlama modeli, demokrasilerde mevcut 
değildir. Dişçilik fakültesine giren adam, bilmelidir ki, her hastanenin, ihtiyacından fazla diş
çisi vardır; eczacısı, veterineri, ziraat mühendisi aynı şekilde... Herkes durumunu ona göre ta
yin etmelidir. Yani, demokratik düzen içerisinde, hür bir çalışma ve hür bir ekonomi düzeni 
içerisinde meseleleri ancak bu şekilde halletmek mümkündür. 

. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Ali Er. 
ALt ER (tçel) — Sayın Başkan, soracağım soruların, zatı âliniz aracılığıyla, Sayın Bakan 

tarafından cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
Birinci sorum : Sayın Bakan, Bakanlığına bağlı KİT'lere bugüne kadar hiç kimseyi alma

dıklarını arz ettiler. Ondan önce de, makine parkı konusunda, ödeneklerinin daha çok perso
nele, işçiye ayrıldığını arz ettiler. Ben, Sayın Bakanımdan şu sorumun cevaplandırılmasını rica 
ediyorum : Bakanlığı döneminde, bir yıl içinde, KtT kuruluşları haricindeki genel müdürlük
lere bağlı birimlere kaç tane insan almıştır? (DYP sıralarından, "bu soru değil" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
ALt ER (tçel) — Bu soruma, geçici olarak alınan işçiler de dahil. 
İkinci sorum : Genellikle, güneyden gelen sayın milletvekillerinin de malumu olduğu üze

re, 1991 yılında, gerek narenciye, gerekse sebze üreticilerinden, ürettikleri narenciyelerin ve seb
zelerin para etmemesi üzerine, intihar edenler olmuştur. 

özellikle, narenciye bugünlerde üretiliyor, seraya da bir-iki ay kaldı. Acaba, bu Üretim dö
neminde, narenciyeye ve sera ürünlerine, ihracatta teşvik ve destekleme primi verilmesi düşü
nülüyor mu? 
? Üçüncü sorum : tçel İlimizin Erdemli ve Silifke ilçelerini ilgilendiren Aksıfat içme suyu 
projesine 1990 yılı sonunda başlanmış, 1991 yılında da devam edilmişti. (DYP sıralarından "bu 
soru değil kardeşim" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, soru aynı da olsa, bölge aynı da olsa, konu aynı da olsa, imza 
farklı olduğu için, hakkıdır, dinleyeceğiz. (ANAP sıralarından "Bravo Sayın Başkan" sesleri) 

Buyurun. 
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ALİ ER (tçel) — 48 köyü ilgilendiren bu içme suyu projesiyle ilgili olarak 1992 yılında 
hiçbir çalışma yapılmamıştır. 

Acaba, Aksıfat içme suyuna 1993 yılı programında kaç lira ödenek ayrılacaktır, bu konu
da ne düşünülmektedir? 

Diğer bir sorum : Tarsus İlçemizin Belemedik içme suyu projesine bundan iki yıl önce 
başlanmıştı. Yine, 1992 yılında Belemedik içme suyu projesiyle ilgili herhangi bir çalışma ya

pılmadığını gözledik. Yine soruyorum : Tarsus İlçesi Belemedik içme suyu projesinde 1993 yı
lında bütçeden bir ödenek ayrılması düşünülüyor mu; kaç lira ayrılacaktır? 

Bir diğer sorum... 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Aç telefonu genel müdüre sor kardeşim. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, aynı bölgeden Sayın Ali Su 12 soru sordu. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Efendim, ama... 
BAŞKAN — "efendim ama" sı yok. İktidar partisine mensup bir sayın milletvekili 12 

soru sorar ve cevabını ister, bunu sabırla karşılarız da; bir diğer arkadaşımız birkaç soru sorar
sa, bunu da sabırla karşılayalım yani. 

Buyurun. 
ALİ ER (İçel) — Anamur İlçemizin köylerini ilgilendiren Çaltıbükü içme suyu projesi ha-

< zırlanmış, yatırım programına teklif edilmişti. 1993 yılı içinde bu içme suyu projesine kaç lira 
para ayrılıyor? 

Bu sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ali Er. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kanım, Sayın Ali Er arkadaşımızın sorularının bir kısmının cevaplarını burada arz edebilirim, 
bir kısmını da, takdir edeceğiniz üzere, programları inceledikten sonra kendilerine yazılı ola
rak arz edeceğim. 

Sayın Başkanım, KİT'lere adam alınıp alınmadığı konusunda bir soru vardı. KİT'lerde 
binlerce işçi çalışıyor. Sadece tarım işletmelerinde bile 10 binin üzerinde insan çalışmaktadır. 
O işletmeler kendi bünyeleri içinde aşçısının, işçisinin yerine adam almış veya çıkarmış olabilir. 
Ben, kendim oraya bir tek adam koymadım; ama, orada bir işçiye ihtiyaç olmuştur, almışlar
dır. Bundan benim haberim bile olmamıştır, ötekilerden haberim var, müdürlerle ilgili deği
şikliği ben yaptım; ama, ben, kendim işçi almadım, onu söylemek istiyorum. Yani, bir tek işçi 
için bile, bana bağlı olan 6 KİT'ten hiçbirine "alın şu adamı çalıştırın" demedim. 

Şimdi, narenciyesinin ve sebzesinin para etmemesi üzerine intihar eden çiftçilere gelince. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biz, Tarım ve Köyişleri Bakanlığıyız. Biz, meselenin üre

timiyle ilgili oluruz. Yani, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görev kapsamında bulunmayan iş
levler için, Hükümetin görev kapsamında olsa dahi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kapsamı 
dışındaki hususlara benim burada cevap arz etmem, yasal olarak, doğru değildir. 

BAŞKAN — Yani, tedahül... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Orada otu

ran arkadaşım veyahut bu Hükümetin Başı, belki onu başka bir şekil içerisinde, başka bir 
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bütünlük içerisinde Yüce Meclise arz etmek ihtiyacında olacaktır. Yani, arkadaşlarımızın za
man zaman yaşadığı sıkıntıyı biliyoruz; narenciye, elma, portakal, mandalina üretiminde sı
kıntı olmuştur da, limon şu sebepten dolayı bu sene kendi kendini kurtarmıştır!... Bunların 
örnekleri o kadar çok ki, Kaliforniya'daki don olayı bile Mersin'deki narenciye üreticilerimizi 
etkilemektedir. Bu böylesine kapsamlı bir konudur. Biz, üretici bir kuruluşun görevlisiyiz; onu 
arz etmek istiyorum. 

Şimdi, bu destek vardı. Yalnız, bu destek bizden önceki hükümet zamanında giderek sı
fırlandı. Narenciyeye yapılan ihracat desteği daha evvel vardı ve değerli arkadaşımızın mensu
bu bulunduğu partinin hükümeti zamanında sıfırlandı. 

ALİ ER (tçel) — Biz verdik, siz de verin. 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Onu bulu

ruz, çıkarırız efendim. Ben yazılı olarak da size arz edeceğim. Bizden evvel sıfırlandığı ve ora
da ilgili yöneticilerin de buna karşı çıktığı basında tartışıldı. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, izniniz olursa, yazılı cevaplayacağınız hususları, kıymetli 
zamanınızı harcamamak bakımından acaba... 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Köy hizmet
leriyle ilgili, yani Tarsus'taki Belemedik, ondan sonra Çaltıbükü ile ilgili projeler Devlet Plan
lamaya gider, orada belli kıstaslara göre ayıklanır, öncelik sırasına göre ödenek verilir, Takdir 
buyurursunuz ki, buna burada cevap arz etme imkânına sahip değilim. 

Sayın Ali Er'in son iki sorusuna yazılı olarak cevap arz edeceğiz ve programlara aldırmak 
için de gayret içerisinde olacağız. Hiç merak etmeyin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Hüsamettin Korkutata, buyurun. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan sormak 

istiyorum. 
• • • . i • . ı v - ı 

1992 yılında Bingöl'de birçok köy yolu kış sezonunda kapalı kaldı. Hatta bazı kazalarımı
zın da yolları elli altmış gün açılamadı. O zaman eleman ve makine yetersizliği söz konsu edildi. 

Acaba bu yıl makine takviyesi yapıldı mı; bu yollar yine kapalı kalacak mı veya açık mı 
olacak? 

İkincisi; Bingöl'de daha önceki yıllarda yatırım programında olduğu halde bir türlü yapı
lamayan bu bakanlığa ait bazı yatırımlar var. Acaba bu yıl bu eski yatırımlara öncelik verile
cek mi veya programdan çıkarılacak mı? 

Üçüncü sorum da şudur : Doğu Anadolu'da ve belki de karın çok fazla olduğu bütün 
illerde kışın kar mücadelesi yapmak bayağı zordur. Normal zamanda tek elemanın çalıştırdığı 
bir makineyi ancak birkaç eleman, bir ekip çalıştırabiliyor. Oysa, Doğu Anadolu'da yazın ge
çici işçiler alınırken kışın işçi alinmıyor, geçici işçilerin.işine son veriliyor ve makinelerin çalış
tırılması az bir ekiple yapılamıyor. Bunu yerinde de çok müşahade ettik. 

Acaba bu gibi yerlerde kışın da geçici eleman çalıştırmak mümkün olur mu? 
Son olarak, konu Sayın Bakanımla ilgili olmamakla beraber, bir bakan olarak sormak 

istiyorum. 
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BAŞKAN r— Efendim, ilgili değilse, sormayın; çünkü, Sayın Bakan başka bir sayın baka
nın yetkisine ya da sorumluluğuna müdahale etmek istemediğini tekrar tekrar açıkladı. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Evet... Sayın Bakanıma şu yönden söyleye
cektim efendim. Bir vatandaş Meclise kadar gelmiş, bu kâğıdı göndermiş; onun için istediğini 
yerine getirmek istedim efendim. Arzu etmezseniz sormam efendim. 

BAŞKAN — Oku Allah rızası için.-
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Allah rızası için efendim. 
Efendim, bu vatandaşı hiç tanımam. Eskişehir Alpullu'dan Çetin Bal isimli vatandaş di

yor ki, "12 Eylül 1992 tarihinde ödeneceği söylenen şeker pancarı söküm avanslarımız hâlâ 
ödenmedi. Acaba ne zaman ödenecektir?" 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN T- Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kanım, son sorularının, kendilerinin de ifade ettiği gibi, bizimle hiç ilgisi yok. Yani, biliyorum; 
fakat, cevaplama hakkına sahip değilim. 

BAŞKAN — Muhakkak efendim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Değerli ar

kadaşımızın kar mücadelesiyle ilgili sorusuna cevap arz edeyim. 
Şu anda Bingöl'de kar mücadelesi yapılmaktadır. Bu sene kar biraz erken ve yoğun bir 

şekilde geldi. Şu anda kar mücadelesi yapılan köy adedi 3 604'tür. Bir merkez teşekkül etmiştir 
ve bu merkezde kapalı yollar her gün, günü gününe, saati saatine ele alınmakta ve gereği yapıl
maktadır. Halen kar mücadelesi yapılan köy yollarının toplam uzunluğu 24 bin kilometredir. 
Bunu arkadaşlarımızın takdir etmesi lazım. 

İşçiyi kışın da alırsınız, doldurursunuz içeriye; fakat, o zaman akaryakıta falan, hiçbir 
şeye para kalmaz. İşçi bir tarafta oturur ve ısınacağı sobanın da yakıtını alamazsınız, makine
ler de bir tarafta durur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Tatmin olmadım. 
BAŞKAN — Efendim, o konuda, bildiğiniz gibi, benim de hatırlattığım gibi, Sanayi ve 

Ticaret Bakanı cevap verme durumunda. 
Sayın Azimet Köylüoğlu, buyurun. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakandan bir 

soru sormak istiyorum. 
Şu anda, Sivas'ta, 200 civarında köy yolu kardan kapalıdır. Bu sebeple köylerin en zorun

lu ihtiyaçları karşılanamamakta, gerekli elektrik ve telefon arızaları da giderilememektedir. Do
ğum hastalarını dahi, kente ve kent merkezlerine götürebilme olanağı yoktur. 

Sivas ve Sivas gibi kışı yoğun olan illerin halkı, her yıl bu yazgıyı tekraren yaşıyor 65 yıllık 
cumhuriyete, bu yazgı gerçekten yakışmıyor. 
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Sayın Bakandan sorum şu : Sivas gibi, yoğun kış şartlarının yaşandığı illere, civar illerde
ki makine parkının kayırılarak, bu insanların kış kaderini yenmeyi düşünüyorlar mı? Şayet, 
civar illerden bu makineleri getirebilme imkânı yok ise, önümüzdeki yıllarda, bu insanların 
yine aynı kaderi yaşamaması için ne gibi projeleri var? 

Teşekkür ederim. • , 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşımız Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yapmıştır. Bir yerden bir yere ma
kine aktarmanın ne kadar zor olduğunu bilir, öyle olaylarla karşılaşmışızdır ki, bir yerden bir 
yere makine gönderirken, atölyenin önüne dizilmişlerdir, "bu kamyonu yakarız, göndermeyiz" 
demişlerdir. Bunları, genel müdürlük yapmış olması dolayısıyla, arkadaşımız çok iyi bilirler. 

Bununla birlikte, geçtiğimiz yıl içerisinde, ta Kırklareli'den Van'a dozer gönderilmiştir. Hatta 
geçenlerde, Kırklareli'nin bir dozeri yeni yerine döndü. Buna rağmen bu yapılmaktadır. Şu an
da da yapılmaktadır. 

İkincisi, değerli arkadaşımız demin "tatmin olmadım" dedi. Geçici işçilerin alınmama
sından dolayı makinelerin durması diye bir şey mevzubahis değildir; yani, daimî işçilerle bu 
işler devamlı yürütülmektedir. Kar mücadelesindeki makineleri kullanmak için kışın geçici işçi 
çalıştırmaya ihtiyaç yoktur. 

Arz ederim. * 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Ziya Halis, buyurun. 
ZİYA HALİS (Sivas) — Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hannan özüberk, buyurun. 
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep) — Sayın Başkan, bizim Gaziantep'in 10 tane kazası 

var; bunların 3 tanesi şehir ağırlıklı, 7 tanesi köy ağırlıklıdır. Bizim makine parkımız, değil 
Gaziantep'i, bir kazayı bile idare edecek vaziyette değil. Onun için; Sayın Bakandan, -bu sene 
için değil- 1993 senesi kış mevsimine kadar bizi takviye etmesini arz ediyorum. 

İkinci husus: Gaziantep'in bir kısım kaza ve köy yolları, asfaltlanmak üzere her sene plan 
ve programa giriyor; plan ve programda olduğu halde, bir gram asfalt yapılmadan ertesi sene
ye kalıyor, Biz, yine, bu sene plan ve programa alınan yerlerin asfaltlanmasını talep ediyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özüberk. 
Sayın Bakan, malum, makine parkının takviyesi konusundaki hazırlıklarınızı öğrenmek 

istiyor ve asfalt programını... 
TARIM VE KÖYÎŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Yazılı ola

rak cevap vereceğim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim; 
Değerli arkadaşlarım, böylece, soru işlemi de tamamlanmış bulunuyor. 
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı
ğı için, bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELÎ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 227 932 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tarımın Korunması, Geliştirilmesi ve Araştırılması Hizmetleri 2 428 968 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 131 346 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 125 400 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 4 913 646 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım ve köyişleri Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhes 

A — CETVELİ . 

" _ • . ' 

' 
-Ertesi yıla 

Genel ödenek Toplam devrolunan ipt 
Prog- A ç ı k l a m a toplamı harcama. ödenek ö 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 120 018 615 000 119 935 841800 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. ,-

111 Bölgesel Tanm Hizmetleri 1551882 055 500 1620 065 787 600 - 1 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. • ^ •. ' '. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans- . 
ferler ' . 4944832000Ö0 327 773 800 809 - 165 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 • özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin. Yürü
tülmesi 172677 600 109200000 63477 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 59564914600 21279 814 600 - 38 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenlen.. Ka-~ -
bul edilmiştir, ' , - - ' . 

TOPLAM 2 226 121462 700 2 089 164 444 800 63 477 600 206 

' BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tanm Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1991 malî yılı keârmesabınm b ö l ü l e n kabul edilmişiir. -
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'a) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Bakanlığa bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı bütçesinin 

bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A— CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 53 810 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Köy Hizmetleri 12 369 884 000 000 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu bölümle ilgili bir önerge verilmiş bulunmaktadır. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçeyle kabulünü arz ederiz. 

Baki Durmaz Turhan Tayan Mustafa Yılmaz 
Afyon Bursa Malatya , 

Nazmi Çiloğlu • - Güneş Müftüoğlu Bekir Sami Daçe 
Bolu Zonguldak Adana 

tsmail Karakuyu 
Kütahya 

Gerekçe : 
1993 yılı ulaştırma sektörü içerisinde yer alan köyyolu yapımı hizmetlerinin yerine getiri

lebilmesi için makine parkının tam randımanla çalışması gerekmektedir. 1993 yılı bütçesiyle 
ayrılan makine-teçhizat ve yedek parça alımı ödeneklerinin yetersiz oluşu yol yapımı hizmetle
rini olumsuz yönde etkileyecektir. 

Bu durumun giderilebilmesi için 1993 yılında mevsimlik işçi kadrolarında yapılacak ta
sarrufla buradan sağlanacak 400 milyar liranın makine-teçhizat ve yedek parça alımları için 
ilgili tertibe aktarılması gerekmektedir. 

Düşünülen : 
Program : 111, Alt Program : 03, ödenek Türü : 2, Faaliyet Projesi: 001, Harcama Kale

mi : 100, önerilen Miktar : 400 milyar. 
BAŞKAN — Komisyon, okunmuş bulunan önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Arz ettiğim 

sebepler dolayısıyla, cari masraflardaki kısıntının en çok sıkıntısını yaşayacak bir kimse olma
ma rağmen, arkadaşlarımızın arzu ettikleri hizmeti götürmenin başka türlü bir imkânı olma
dığı cihetle katılıyorum. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon katılmamakta, Hükümet önergenin okun
muş bulunan bölümüne katıldığını beyan etmektedir. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önergenin bu bölümü ka
bul edilmiştir. 

Diğer bölümünü okutuyorum : 
Eklenen : 
Program : 111, Alt Program : 03, ödenek Türü : 2, Faaliyet Proje : 001, Harcama Kale

mi : 600, önerilen miktar : 400 milyar. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAICANI NECMETTİN CEVHERÎ (Şanlıurfa) — Katılıyoruz 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon katılmadığını, Hükümet katıldığını beyan etmiştir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Bu bölüm de kabul edil

miştir. 
111 inci bölümü, kabul buyurduğunuz önergedeki yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 27 769 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 273 806 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 12 725 269 000 000 

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

(B) cetvelini okutuyorum : 

B • — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 46 453 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 12 678 816 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 12 725 269 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyeni er.., Kabul edilmiştir. 
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Köy Hizmetleri Genel Müdür lüğü 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. ' -
2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilme 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Ertesi yıla 
Genel ödenek Toplara devrolunan ipt 

Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek ö 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 17 286 830 000 33 154100 700 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Köy Hizmetleri 5 449 402 952 400 5 699 806 844 400 - 39 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlama Dağıtılamayan Trans
ferler 40 509 469 900 37 169 444 000 - 3 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 308 431020 900 251660 974 900 56 770 046 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 93 118 700 100 ' 78 894 731100 - 14 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 5 908 748 973 300 6 090 686 095100 56 770 046 000 57 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir Tahmin - Tahsilat 
türü G e l i r i n ç e ş i d i Lira Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 35 302 000 000 54 140 553 600 
MŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı . * ' , 3 636 929 000 000 ' 5 597 293 085 600 
MŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 Kurum ve Müesseselerden Tahsil Edilenler — 8 499 345 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 Akaryakıt Tüketeim Fonundan Temin Edilenler — 243 161 629 000 
MŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 3 672 231,000 000 5 903 094 614 100 

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

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1993 malî Yılı bütçesinin bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
. Bölümleri okutuyorum : 

A —CETVELİ 

Prog. ' \ > . 
kodu A ç ı k l a m a . Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 15 593 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

111 Tarım Reformu Uygulamaları 102 777 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1 851 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 120 221 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : ' 
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B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

2 Yergi Dışı Normal Gelirler 1 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı - 119 221 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 120 221 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı bütçesi kabul edilmiştir. 

2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1991 Malt Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 

101 

111 

900 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri ( ' 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarım Reformu Uygulamaları 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlanna Dağıtılama
yan Transferler, 
BAŞKAN - Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

A — CETV 

Genel ödenek 
toplamı 

5 902 685 000 

33 211 865 000 

583 297 500 

ELI 

Toplam 
harcama 

5 587 837 200 

28 585 059 300 

472 498 800 

İptal edilen 
ödenek 

314 847 800 

4 939 019 500 

110 798 700 

ödenek dışı 
harcama 

312 213 800 

TOPLAM 39 697 847 500 34 645 395 300 5 364 666 000 312 213 800, 

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

(B) cetvelini okutuyorum : 
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Gelir 
türü 

2 

3 

' G e l i r i n - ç e ş i d i 

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

TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

550 000 000 

38 678 000 000 

. 39 228 000 000 

Tahsilat 
Lira 

207 178 400 

39 190 000 000 

39 397 178 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhcsabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bu suretle Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Bakanlığa bağlı Köy Hizmetleri Ge

nel Müdürlüğünün, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 1993 Malî Yılı bütçeleri ve kesinhesapları, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1991 Malî Yılı Kesinhesabı kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Bakanın şahsında, Bakanlık camiasına, Türk köylüsüne, çiftçisine, milletimize, memleketimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. 

Yüce Meclisin bu itimadına en büyük itinayla layık olmaya çalışarak, yüce Milletimize, bekleyen dertli 
insanlarımıza, bize Meclisimizin verdiği bu imkânlar, olabildiğince taşınacaktır. Arkadaşlarıma güvenil-
mesini, emin olunmasını rica eder, zatı âlinize ve Yüce Meclise teşekkürlerimizi arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
B) SAĞLIK BAKANLIĞI 
1. — Sağlık Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Sağlık Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre Sağlık Bakanlığının 1993 malî yılı büt

çesiyle, 1991 malî yılı kesinhesabının görüşmelerine geçiyoruz. 

Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde gruplar adına söz alan sayın milletvekillerini arz ediyo
rum : Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Uşak Milletvekili Fahri Gündüz, Mardin Mil
letvekili Muzaffer Arıkan; Anavatan Partisi Grubu adına Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy, 
Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu; Doğru Yol Partisi Grubu adına Kırıkkale Milletvekili 
Hacı Filiz, Niğde Milletvekili İbrahim Arısoy, Kocaeli Milletvekili Kâzım Dinç; Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak; Refah Partisi Grubu adına Konya 
Milletvekili Mustafa Ünaldı, Tokat Milletvekili Feyzi Inceöz. 

Şahısları adına, lehinde Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin; aleyhinde, Kahramanmaraş Mil
letvekili Saffet Topaktaş, Muş milletvekili Emin Sever. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
İlk sözü Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Uşak Milletvekili Fahri Gündüz'e ve

riyorum. 
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Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Gündüz, 30 dakikalık süreyi nasıl bölüştüğünüzü öğrenebilir miyim? 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — -İS'er dakika efendim. 
Buyurun Sayın Gündüz. 

SHP GRUBU ADINA FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) — Sayın Başkan, değçrli milletvekille
ri; Sağlık Bakanlığının 1993 malı yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, sizleri, Grubum ve şahsım adına saygıyla selam
lıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Sosyal devlet olmanın temel niteliklerinden biri, kişinin, beden ve ruh sağlığı içinde yaşa
ma hakkının, devlet sorumluluğu ve güvencesi altında bulunmasıdır. Hükümet Protokolünde, 
"Ülkenin sağlık sorunlarının boyutu ve özelliklerinin bilinci içinde, süreklilik gösterecek ulu
sal bir sağlık pilitikası gerçekleştirilecektir" denilmektedir. 

Sağlık hizmetlerindeki politikasızlıklardan ayrılıp, ulusal sağlık politikasının oluşturulması 
yönünde bugüne kadar atılan adımları, yerinde bir davranış olarak görüyor ve destekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, 23-27 Mart 1992 tarihlerinde Ulusal Sağlık Kongresi düzenlenmiş
tir. Bu kongreye, siyasî partiler, sendikalar, sağlıkla ilgili meslek kuruluşları, özel sektör, der
nekler ve üniversite temsilcileri, çeşitli kamu kesimi çalışanları, birçok uzman katılmıştır. Ça
lışmalar sonucunda, ulusal sağlık politikası taslak dokümanı ortaya çıkmıştır. Bu konudaki 
çalışmalar son aşamasına gelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1993 yılında Sağlık Bakanlığına genel bütçeden ayrı
lan pay yüzde 4.7'dir; ANAP iktidarları dönemi Sağlık Bakanlığı bütçelerine göre bu oran, 
oldukça yüksektir. Dileğimiz, önümüzdeki yılların Sağlık bütçelerinde bu oranın daha da yük
seltilmesidir. 

1992 yılı içerisinde 574 sağlık evi, 193 sağlık ocağı, 10 hastane, 8 hastane ek binası, 6 ve
rem savaş dispanseri, 2 halk sağlığı laboratuvarı inşaatı tamamlanarak, hizmete açılmıştır. 

Yıl sonuna kadar 5 hastane, 6 ek bina, 2 hemodiyaliz merkezi, 2 halk sağlığı laboratuvarı, 
15 sağlık ocağı ve 29 sağlık evinin bitirilmesi de planlanmıştır. 

' Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tnsan Hakları Bildirgesinde ve Dünya Sağlık Örgütü 
Anayasasında, sağlık, bir insan hakkı olarak tanımlanmıştır; ırk, din, politik inanç, ekonomik 
ve sosyal durum farkı gözetilmeksizin, herkesin, ulaşılabilecek en yüksek sağlık düzeyine ka
vuşması, temel haklarından biridir. Bu hakkın gerçekleşmesi için sağlığa yapılan yatırım, insa
na yapılan yatırımdır; tüketim değil, aksine,.nitelik ve nicelik açısından, üretime yöneliktir. 

Bu tanım, sağlıktaki eşitsizliklerin kabul edilemeyeceği gerçeğini içermektedir, özellikle 
de, sağlık-kişi ilişkisi tartışıldığında, kişinin, hastane veya muayenehaneye gelen ve hastalığını 
tedavi ettirmek isteyen insan olarak değil, fizik, biyolojik ve sosyal çevresiyle bir bütün olan, 
o çevreden soyutlanamayan, o çevrenin içindeki birçok olgudan etkilenen insan olarak ele alın
ması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, sağlıkta eşitlik politikaları, yaşama ve çalışma şartlarının iyileşti
rilmesine yönelik olmalıdır. Sağlıkta mevcut eşitsizlikler, büyük oranda, yaşam ve çalışma şart
larından kaynaklandığından, be eşitsizlikleri azaltmaya yönelik çabalar, bu temel nedenlerin 
çözümünde yoğunlaşmalıdır. Bu politikalar, sağlıkta eşitliği destekler şekildedir, örnek ola
rak, yeterli ve güvenli konut sağlanması, beslenme bilgisiyle birlikte, kaliteli gıda sağlanması 
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ve ulaşabilirliğin artırılması, iş sağlığı güvenliğinin artırılması, çevre kirlenmesinin kontrol edil
mesi, temiz su kaynaklarının teminine yönelik politikalar, bunlar arasında sayılabilir. 

Herkese iş temini, zengin ve fakirler arasındaki uçurumların kapatılarak, düşük sosyoe
konomik grupların gelir düzeyinin yükseltilmesine yönelik önlemler, eşitliği sağlamaya yöne
lik önemli politikalardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlığı, yalnızca piyasa ekonomisine bırakmak, doğ
ru ve insanî değildir/Sağlıkta acımasız rekabet, adaletsizliğe, güvensizliğe ve insanî değerlerin 
zedelenmesine yol açacaktır. Sağlık, yalnızca hekimlerin ve politikacıların sorunu değildir; bu 
sorun, tüm toplumun ortak sorunu ise, herkes bu sorunla ilgili görüş belirtmeli ve tavır almalıdır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde, hemşire, ebe, sağlık memuru eğitimi, cumhuriyetin ilk 
yıllarında, kurslarla başlamıştır. 1946 yılında ilkokula dayalı olarak 3 yıllık öğretime geçilmiş, 
1961 yılından bugüne kadar 4 yıllık sağlık meslek liselerinde yürütülmüştür. 

1989 yılına kadar Bakanlık bünyesinde bulunan sağlık meslek liselerinin 99 adedi, sağlık 
altyapısı, fiziksel, mekansal Ve eğitsel imkânlara sahip bir şekilde il merkezlerinde açılmışken, 
1989 yılından sonra, sadece politik kaygılarla, plansız, amaçsız bir şekilde, yüzde 339'Iuk bir 
artışla, 182 adet yeni sağlık meslek lisesi açılmıştır. Böylece, son üç yılda, yüksek sayılarda; 
fakat, düşük nitelikte sağlık insangücünün yetiştirilmesine yönelik uygulamalara geçilmiştir. 

Bugün hemşirelik eğitimi veren okulların yüzde 52*si, ebelik eğitimi veren okulların yüzde 
45'i, laboratuvar teknisyeni eğitimi veren okulların yüzde 68'i, eğitim-öğretim yönünden ye
tersizdir. . 

Geçmiş dönemde sağlık meslek liselerinde antidemokratik, antilaik ve Atatürk ilkelerine 
karşıt uygulamalara gidilmiş ve baskıcı bir eğitim uygulanmıştır., 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda sağlık meslek liselerine gündüzlü öğren
ci alımları yerel sınav sistemiyle yapılmıştır. 

Bu sistem, suiistimale açık olduğundan, bilgili ve yetenekli öğrencilerin, sağlık personeli 
adayı olarak seçilme şanslarını yok etmiş, adam kayırmalar had safhaya gelmiştir. Bu dönem 
ise, sağlık meslek lisesi sınavları merkezî sistemle yapılmış, politikacılar devreye girmemiş, hakla 
olan, sınavları kazanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Gündüz1, 5 dakikanız kaldı. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 
Bu örnek davranışı nedeniyle, başta Sağlık Bakanımızı ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel 

Müdürlüğümüzü kutluyorum. 
Değerli milletvekilleri, bu konuyla ilgili önemli gördüğüm konuları başlıklar halinde su

nacağım. 
Ulusal Sağlık Kongresinde, hemşirelik eğitiminin liseye temellendirilmesi ve branşlaşma 

eğitiminin sağlanması yönünde karar alınmıştır. 
Bu, yerinde bir karardır ve destekliyoruz. Bundan sonra hemşire, ebe ve sağlık teknisyen

lerinin temel eğitimi, sağlık hizmetleri meslek yüksek okullarında yürütülecektir. Meslek ders
leri öğretmenlerinin verimliliğini drtırmak ve gelişimini sağlamak amacıyla sağlık eğitim ensti
tüleri, sağlık eğitim fakülteleri haline getirilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5 Aralık 1992'de yapılan beyaz gömlekliler yürüyü
şüne ilginizi çekmek istiyorum. Beyaz gömleklilerin yürüyüşünün önemli bir uyarı sayılması 
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gerekir. Hekimlerimizin, bü yürüyüş ve toplantılarıyla, toplumumuza ve bizlere vermek iste
dikleri mesaj, "herkes için eşit sağlık hizmeti; iyi hekimlik ortamı ve özlük haklarıdır." 

Kendi sorunlarını aşamamış hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan, ideal sağlık hiz
metlerini vermesini beklemek, bilmem ne derece doğru olur! 

Hekim atamalarında, 1981 yılında yürürlüğe konulan, "mecburi hizmet" adıyla bildiği
miz 2514 sayılı Yasanın kaldırılmasını bekliyoruz. 

Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın, sendikal hak vb özgürlüklerine kavuşmasını is
tiyor, bekliyor ve destekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimizin bildiği bir gerçek, genç bir nüfusa sahip 
oluşumuzdur. Yarınlarımızın güvencesi olan bu gençlerimize sahip çıkmak zorundayız. Onla
rı, alkol, uyuşturucu ve tütün alışkanlıklarına karşı devamlı uyarmalı ve korumalıyız. Basın, 
televizyon ve eğitim yoluyla, gençlerimizin, bu tür alışkanlıkların tutsağı olmamaları için, ge
rekli önlemleri almalıyız. 

Ülkemiz için henüz bir risk oluşturmamasına rağmen, toplumumuzu AÎDS konusunda 
bilinçlendirmeye ve çağımızın vebası olarak tanımlanan bu hastalığa karşı korunma yöntemle
rini anlatmaya devam etmeliyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sağlık Bakanlığımız, sağlık sorunlarının çözüme ulaş
ması yönünde büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Kendilerine, bu çalışmalarında başarılar di
liyorum. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Meclis Grubu olarak, 1993 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesine 
.olumlu oy vereceğiz. 

Sözlerime burada son verirken, mensubu olmaktan onur duyduğum hekimlerimize, ebe
lerimize, hemşirelerimize, sağlık memurlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza görevlerinde ba
şarılar diliyor, Yüce Meclisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına saygıyla se
lamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündüz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Mardin Milletvekili Sayın Muzaffer Arıkan; 

buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MUZAFFER ARIKAN (Mardin) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; SHP Grubu adına Sağlık Bakanlığı bütçesiyle ilgili görüşlerimizi arz etmek için hu
zurlarınızdayım. Hepinize saygılar sunarım. 

Birçok ülkede, sağlıklı yaşam, her insanın doğuştan kazandığı bir hak olarak kabul edil
miştir. Sağlık hizmetini tam olarak alabilen ülkelerin insanları, hastalıklardan yeterince koru-
nabilmekte ve hasta olduklarında, en uygun koşullarda, hemen tedavi altına alınabilmektedirler. 

Ülkemizde, sağlık politikaları yıllardan beri sürekli değişikliğe uğradığından, olumlu so
nuçlar elde etmek son derece güçleşmiştir. Bu nedenle, ulusal sağlık sigortasını belirlemek, devlete, 
kalıcı ve tutarlı bir sağlık politikası oluşturmak zorundayız. 

Sağlık, insanlar için temel gereksinimdir, sosyal bir haktır ve iyi yaşayabilmenin temel şar
tıdır. Dünyada, herkese sağlıklı yaşama hakkı, temel insan hakları arasında kabul edilmiştir. 
Sağlıklı yaşama hakkı, uygun ve yeterli sağlık hizmetlerinin organizasyonuyla insan sağlığının 
korunması ve eğer hastalanmışsa, en iyi şekilde tedavi ortamının sağlanması demektir. 
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Bu durum böyle kabul edildiğinden beri, devletler, vatandaşlarının sağlığını korumayı ve 
sağlıklı yaşamalarını sağlamayı, temel görevleri içine dahil etmişlerdir. 

İnsanların sağlıklı yaşayabilmeleri, toplumsal yapıya da güç katar. Sağlık sistemimizdeki 
olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek ve sağlıklı bir zemine oturtabilmek için, tüm partilileri
mizin, demokratik kitle örgütlerinin, bilimsel kuruluşlarımızın, gece gündüz demeden ülkemi
zin dört bir yanında fedakârca hizmet veren tüm sağlık personelimizin katkılarına ve desteğine 
ihtiyacımız vardır. 

tnsan hayatını ve sağlığını olumsuz yönde etkileyen her türlü olgu, sağlık politikaları için
de değerlendirilmelidir. Tüm ülkeler, değişen ve gelişen koşullara uyum sağlama ve bu koşulla
ra uygun politikalar üretebilme çabası içindedirler. Önemli olan, bu değişimin sağlık sektörü 
üzerindeki etkilerini doğru saptamak ve uygun kararlar alabilmektir. 

Sağlık hizmetlerinin finansmanı, tüm dünyada, üzerinde önemle durulan ve tartışılan bir 
konudur. 

Sağlık hizmeti, dünya genelinde, mevcut sistemler açısından üç grupta toplanabilir. 
Birincisi, bütün sağlık hizmetleri devlet tarafından vatandaşa verilmelidir. Bu sistemde, 

tüm sağlık giderleri devlet bütçesinden karşılanmakta, vatandaşın ayrıca bir katkısı bulunma
maktadır; Sistemin kaynağı genel vergilerdendir. 

İkincisi, bütünüyle serbest pazar ekonomisine dayanmaktadır. Fiyatlar pazar şartlarında 
teşekkül eder; şahıslar doğrudan harcamalarda bulunarak, sağlık hizmetini satın alırlar. 

Üçüncü model ise, sağlık sigortası modelidir. Bu sistemde şahıslar belirli miktarlarda prim 
öderler; böylece bir bütçe oluşur, sağlık harcamaları bu bütçeden yapılır. 

Bu sistemler, bazı ülkelerde kısmen, bazı ülkelerde ise bir arada uygulanmaktadır. Ülke
miz genelinde yıllardan beri öylesine yanlış sağlık politikaları uygulanmış ki, bu iş, bir yaz boz 
tahtasına dönmüş. Doğu ve Güneydoğu bölgeleri bugün bile doktorsuzluktan inim inim inler
ken, uzman doktorların çoğu, gelişmiş yörelere dağılmıştır. İstanbul, Ankara, îzmir, Adana 
gibi büyük şehirlerimizin 100 yataklı devlet hastanelerinde 100'den fazla uzman doktor var
ken, güneydoğu illerimizin sağlık müdürlüklerinden gelen istekler, insanın içini karartır nite
liktedir : Hepsi uzman istiyor... Çoğu hastanede bir tek uzman dahi yoktur. 

Türkiye'nin sağlık sorunları yıllardır katlanarak büyümüş ve maalesef bugün içinde bu
lunduğumuz üzücü tabloya ulaşmıştır. 

Sorun, gerçekten büyüktür. Yıllardan beri sağlık politikamız, zorlayıcılığa dayalı ve kalıcı 
olmaktan uzak çalışmalar üzerine kurulmuştur. 

Sağlık personelinin ülke genelinde dağılımı dengesizdir. Özellikle uzman hekimlik dalla
rında bazı illerimizde yığılmalar varken, kalkınmada öncelikli yörelerde, istenilen sayıda uz
man hekim bulunması mümkün olamamıştır. 

Bazı uzmanlık dallarında ülke genelinde yetersizlik vardır. 
Sağlık kuruluşlarının ülkeye dağılımı da dengesizdir. Yöreye gönderilen doktorlar, değişik 

gerekçelerle, başka yerlere atanmak istemektediler, bazı arkadaşlarımız yer değiştirme taleple
rinin ısrarlı takipçisi olup, yönetim mekanizmasını zorlamaktadırlar. 

Esasında, sağlık personelinin bazı bölgelere gitmek istememesinin temel sebebi, bölgele-
rarası ücret farklarının özendirici olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Bu konuyla ilgili olarak, Türk Tabipler Birliğinin taleplerinin gözönünde bulundurulma
sının yararlı olacağı kanısındayım, 
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Sağlık hizmetlerinin ülke genelinde dengeli ve adil dağılımı çabalan, sağlık hizmetlerinde 
çalışan personelin bir kısmı için çıkarılan Zorunlu Hizmet Yasasına rağmen, bir sonuca ulaş
mamıştır. 

Sağlık hizmeti dağılımı, hekim veya diğer sağlık personelinin dağılımından ibaret olma
makla birlikte, bu hizmetin önemli unsurlarından birinin de, personel olduğu gerçeği düşünül
düğünde, özendirici yaklaşımların önemi daha da iyi anlaşılacaktır. 

Sağlık personelinin mahrumiyet bölgelerine göre değişen yan ödemeleri, "temininde güç
lük zammı" adı altında 2162 sayılı Yasanın uygulama yönetmeliği ekindeki 0-12 arasında ta
nımlanan bölgelere göre ödenmektedir. En yüksek puanla, en düşük puan arasında, 1992 yılı 
ikinci yarı katsayısıyla net ödenen, 504 500 liradır. 

Bu fark, sağlık personelini bu bölgelerde çalışmaya teşvik etmekten uzaktır. Bu nedenle, 
"temininde güçlük zammı" puanlarının özendirici ölçülerde düzenlenmesi uygun olacaktır. 

Sağlık hizmetlerinin düzeltilmesinde ve nitelikli hale getirilmesinde en önemli faktörler
den biri, bu sektördeki insan gücünün sorunlarının çözülmesinde yatmaktadır. Yaptıkları iş 
nedeniyle hekimler ve yardımcı sağlık personeli, oldukça çeşitli ve çok sayıda riske maruz kal
maktadırlar. Bu meslekî riskler karşısında alınmakta olan iş riski tazminatı, net olarak 37 300 
liradır. 

tş riski zammı puanlarının da özendirici ölçülerde düzenlenmesi uygun olacaktır. 

Ayrıca, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeliyle, tıpta uzmanlık eğitimi gö
ren öğretim yardımcılarına, fazla çalışmalarına karşılık ödenen nöbet ücretinin de gözden ge
çirilmesinin yararlı olacağı kanısındayım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimiz ve özellikle Sağlık Bakanımız, sorunla
rın tümünün çözümü için inançlı ve kararlı bir biçimde çaba sarf etmektedir. Ancak, yılların 
birikmiş sağlık sorunlarının tümünden sorumlu tutulnıamamız gerektiğini bildiğinizi ümit 
ederim. 

Geçmiş hükümetler döneminde sağlık hizmetlerinin, gerek finansman, gerek hizmet su
numu ve insan gücü örgütlenmesi açısından, çözülmeyen, gittikçe düğümlenen bir sorunlar yu
mağı durumuna getirildiği, sağlık çalışanları tarafından da sık sık tartışılan bir konu olmuştur. 

Türk Tabipler Birliği Konseyi Başkanı "Hastayla hekim arasına para girsin istemiyoruz. 
özelde veya kamu kurumunda çalışsın, hastanın aldığı sağlık hizmeti karşılığında, doğrudan, 
lehine veya sağlık çalışanına para ödenmesini meslek ahlakımız bakımından doğru bulmuyo
ruz. Meslekî uygulamamızın sağlık sisteminin yarattığı çaresizliklerle sınırlanmasını istemiyo
ruz. Kolayca tanı konabilecek bir hastaya, parası olmadığı için tetkik yaptırmamanın, gerekli 
ilaç yerine daha ucuzuyla tedavi aramanın veya tedavisiz kalmasının, her gün karşılaştığımız 
sorunlar olmaktan çıkmasını istiyoruz" diyor. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, 5 dakikanız var. 
MUZAFFER ARIKAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, insanların sağlığını korumak 

ve tedavi etmek olarak kabul edilen klasik sağlık hizmeti verecek hizmet ağı, tüm kurumlarıyla 
kurulsa bile, bu hizmetlerin kalıcı olabilmesi için, sağlık hizmeti dışındaki olumsuz faktörlerin 
düzeltilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu bu düzeltmelerin, hiç olmazsa büyükçe bir bölümünün Hükümetimize nasip 
olacağına inanıyorum. 
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Bu arada, sağlık sektöründe de bazı düzenlemelerin kısa sürede yapılmasını sağlamak zo
rundayız. Sön on yılda tıp fakültelerinden mezun olan doktorların eğitim kalitesinde önemli 
bir düşüş görülmektedir. Ülke şartlarına uygun yeni tıp eğitiminin verilmesine yönelik çalış
malar yapılmalıdır. Mevcut tıp fakültelerinin eksiklikleri ve kadroları tamamlanmadan, yeni 
tıp fakülteleri açılmamalıdır. Tip fakültelerine yeterli eğitim yerebilecek sayıda öğrenci alınma
lıdır. İyi yetişmiş yardımcı sağlık personelinin sayıca yeterli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Sağ
lık hizmetlerini halen 63 bin hemşireyle yürütmeye çalışan Türkiye'nin, hemşire açığı 35 binin 
üzerindedir. En az 5-10 meslektaşının görevini tek başına yapmaya mahkûm edilen hemşirele
rin, çalışma ve ekonomik koşullarının yanı sıra, eğitim koşulları da yetersizdir. 

Sağlığa millî gelirden daha çok pay ayrılmalıdır. Sağlık Bakanlığının, birçok ülkede oldu
ğu gibi, sağlıkta koordinasyon, planlama ve denetim sağlayan yapıda olması, bizim toplumu
muz için de uygun olur. j 

Tedavi hizmetlerinin yerel yönetimlere veya benzeri kuruluşlara bırakılmasıyla, Sağlık Ba-
kanlığ, koruyucu sağlık hizmetleri alanında çok daha etkin hizmetler sunabilir. 

Son yirmi yıl içinde sağlık sektöründeki değişimler incelendiğinde, bazı konularda önemli 
mesafeler kaydedildiği de görülecektir. Zamanımın azlığı açısından bunlara değinemeyeceğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hastanelerin döner sermayeleriyle ilgili harcamaları, 
sadece sarf malzemesi alımında kullanıldığı için, denetim dışında kalmaktadır. Oysa harcama
ların demirbaş malzeme alımında yapılması halinde, denetim hem daha kolay hem daha sağ
lıklı olacaktır. 

', Sağlıkta önemli yol gösterici olan Iaboratuvarların standardı ve referansı yoktur. 
Sağlık açısından sosyal güvenlik kapsamında olmayan bir topluma, bu sistemlerle yeterli 

hizmet götürülemez. 
Üzerinde hassasiyetle durmamız gereken bir konu da, ilaç tüketimimizin ciddî boyutlar 

kazandığı ve bu durumun da sağlık sektörünü olumsuz etkilediğidir. 
Reklamlara aşırı harcanan para, ilacın maliyetine yansımakta ve ilaç fiyatlarını artır

maktadır. 
İlacın kullanım alanı, olabildiğince geniş tutularak, sürekli eğitim imkânı bulamayan dok

torları bazen yanıltabilmektedir. özellikle hekimle eczacılarımız, ilaç konusunda sürekli ciddî 
eğitime tabu tutulmalıdır. 

Kamu kuruluşlarında çalışan eczacı, biyolog, kimyager, psikolog ve benzeri elemanların 
yetki ve sorumluluklarına da bu arada değinmek istiyorum. 

Bu sağlık elemanlarının da, sağlık hiyerarşisi ve devlet bürokrasisi içindeki yeri, aldığı eğit
tim, verdiği ağır hizmet koşulları göz önünde tutularak, mutlaka güçlendirilmelidir. 

Sağlık Bakanlığı il sağlık müdürlüklerinde, müdür yardımcılıklarından birisi bunlara sağ
lanmalıdır. t 

Hastanelerde görevli eczacıların ve eczane personelinin sicil amirinin başeczacı olması sağ
lanmalıdır. Eczacının, unvanına yaraşır ortamlarda çalişması sağlanmalıdır. Hastane başhe
kim yardımcılarından birisinin, yine bu meslek gruplarından birisi olması sağlanmalıdır. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Arıkan. 
MUZAFFER ARIKAN (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Sağlık alanında devlet yatırımlarının sürmesine rağmen, birçok yataklı tedavi kurumu

muz, altyapıdan yoksundur. Özel teşebbüse büyük oranda sağlanan teşviklerle, teknolojik ça
ğımızın harikası denebilecek cihazlar temin edilebilmektedir. Devlet hastanelerine de modern 
teknolojiye uygun yeni cihazların alınması gerekliliğine inanıyorum. Ancak bu sayede, yüksek 
hasta kapasitesine,' üstün ve kaliteli hizmet verilebilir, özellikle acil yardım hastanelerinin 
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bu tür cihazlardan yoksun bırakılmaması gerekir. Ankara Acil Yardım ve Trafik Hastanesinin 
kardiyoloji bölümünün bir angiogretfi laboratuvarına kavuşturulması, yüksek hasta kapasite
si açısından gereklidir. 

Konuşmamı bitirmeden önce, Sayın Sağlık Bakanımızın şu sözlerini anımsatmak istiyo
rum : "Doğruyu bulma, ulusal uzlaşma sağlama, hepimiz sağlık politikasını oluşturma konu
sunda kararlıyız. Hiçbir önyargıya sahip değiliz. İktidarı, muhalefeti, meslek teşekkülleri, res
mî ve özel kuruluşları, basın sektörü, tüm gerçek ve tüzelkişileriyle toplumumuza sesleniyo
ruz :'Konuşalım, tartışalım, halkımız ve ülkemiz için hep birlikte en güzelini yapalım. Hedefi
miz, bireysel sağlık, toplumsal sağlık." 

1993 yılı bütçesinin Sağlık Bakanlığımıza ve tüm milletimize hayırlı olmasını diler, saygı
lar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu; buyurun 

Sayın Hatinoğlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde ANAP Grubu adına sözlerime başlarken Yü
ce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Ülkemizde, sağlık hizmetleriyle ilgili sorunlar, her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisinin ça
tısı altında tartışılır. Bu tartışmalar, vatandaşın ve sağlık personelinin tek ümit kaynağı olur; 
ama ne hazindir ki, sağlık sorunları, toplumda ve mensubunda mutsuzluk tablosunu sürdür
meye» devam eder. 

Sağlık hizmetlerinin temel ilgi alanını, koruyucu hekimlik ve tedavi edici hizmetler oluş
turmakta ise de, artık çağın şartlarına göre, bu hizmetlerin devlet eliyle yapılamayacağı ortaya 
çıkmaktadır. Hızlı bir şekilde özelleştirme sistemlerini mutlaka aramalıyız. 

Devlet olarak, koruyucu hekimliğe ağırlık vererek, insanları hasta yapan faktörleri orta
dan kaldırmak, tedaviden ziyade hastalıkların sayısını azaltmak ve yok etmek olmalıdır; ama 
maşallah, sözde ve tekliflerinizde bunların hepsi var, Sağlık Bakanının icraatına gelince hiçbir 
şey yok. Sağlık sorunları, televizyondan ve basından reklam ilanları gibi maşallah hiç inme-
mekte; ama gerçekleşen hiçbir netice bulunmamaktadır. 

Koalisyon Hükümetinin yeni kurulduğu dönemde bir Arap Hükümeti Türkiye'ye görevli 
bir heyet göndermiş ve demişler ki : "Türkiye'de bir Koalisyon Hükümeti kuruldu; o Hükü
metin Programında ve Koalisyon Protokolunda çok güzel maddelerle şeffaf bir Hükümet oluş
turuldu. Gidin bakın, Türkiye'deki bu şeffaf Hükümetin icraatını yerinde inceleyin" Heyet ge
lir, Türkiye'de incelemelerini yapar, araştırır, hazırlıklarını yapar, bol bol yazışmaları görür, 
her şeyin mükemmel olduğunu görür; ama Hükümetin icraatına gelince hiçbir şey göremez 
ve raporuna şu mesajı yazar : "Vallahul azim, mulahazai heyetimiz, Türkiye'de mabzulen tah
rirat, tümüne harfiyyen itaat, amma velakin, mafiş icraat." Tıpkı Sağlık Bakanlığında olduğu 
gibi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1992 yılında sağlıkta gerçeği yansıtan hiçbir icraat 
yapılmamıştır. Bu nedenledir ki, ekonomik ve diğer sistemlerde olduğu gibi, sağlıkta da sağ
lıksız ve ölü bir yıl geçirdik diyebiliriz. Bu Hükümet, sağlık konusunda 400 günü geçen bir 
süredir, sadece Yeşil Kart Kanununu çıkarmıştır. Bunun yanında, 20 Ekim seçimlerinden önce, 
herkese yeşil kart vereceğini vaadeden Hükümet, 13 ayda sadece 115 bin kişiye yeşil kart vere
bilmiştir. Bu konudaki hedefleri 10 milyon insana yeşil kart vermekti; acaba diğerleri ne oldu 
merak ediyoruz. 
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Sayın Bakan, sizden şunu öğrenmek istiyorum; bugün sosyal güvencesi olup primlerini 
ödeyen SSK ve Bağ-Kurlular bile doğru dürüst sağlık hizmeti alamarçıaktalar. Bunun yanında, 
gittiniz Şırnak'ta yeşil kart dağıttınız; Sayın Bakan, Şırnak'ta sağlık hizmetlerinde pratisyen 
hekimin dışında uzman hekiminiz yok, kanun çıkmadan önce doğuya uzman hekimleri götü
receğinizi ve hizmetleri bu şekilde yayacağınızı ifade etmekteydiniz; ama Şırnak'ta, yeşil kart 
dağıttığınız yerde bir tek uzman hekim yok, sadece pratisyen hekimler var. Pratisyen hekimle
re zaten uygulamada para ödenmemektedir. Buna göre, Şırnak'taki yeşil kartlı hastanın, ger
çek uzman hekime ulaşabilmesi için, lütfen onlara bir de otobüs kartı gönderini 

Ayrıca, Yalova Kaymakamını, TRT'yi ve basın mensuplarını Yalova'nın dağlarına çıkara
rak, yeşil kartı, oralarda yerleşim alanı dahi bulamayan o zavallı vatandaşlara ve oradaki ço
banlara dağıtacak kadar küçülttünüz. Demek ki, hakikaten bunun, doğru dürüst bir yapısı 
olmadığı gerçeği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Bunlar, çağın Türkiye'si için iyi görüntüler değildir. Televizyon ile şov yaptırmaya gerek 
yok. Kamuoyunu aldatarak, yanıltarak ve bu yüce milleti uyutarak bir sonuca gideceğinize ih
timal vermiyoruz. 

Hani, geçen yılki bütçelerinizde olduğu gibi, Van, Elazığ ve Diyarbakır hastanelerim ihti
sas hastanesi yapacaktınız; sekiz il hastanesini eğitim hastanesi yapacaktınız?.. Ortada hiçbir 
şey yok; ama şimdi, yine diyorsunuz ki, "Çalışmalarımız devam ediyor." 

Geçen sene başlamıştınız, devam ediyordu!.. 
1993 yılı mayıs ayında genel sağlık sigortasına, Türkiye genelinde geçeceğinizi vaat etmiş

tiniz; ama bugün bakıyoruz ki, sadece "Bilecik ilinde pilot uygulamaya başlayacağız" diyor
sunuz. Gene, 1992 bütçesinde, "Türkiye'yi sağlık bölgelerine ayırarak, ilçe sağlık müdürlükle
rini kuracağız" diye vaatte bulunmuştunuz. 

Ne oldu, nerede kaldı?! 
Sayın Bakan, geçen yılbaşında yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'deki sağlık yasaları eski 

ve eksik" demişlerdi. Bunların hepsi lafta kaldı ve her şey daha da geriye gitti... 
Nerede organizasyonlar, nerede yasalar?.. Türkiye'de mevcut olmayan helikopterleri bile 

gidip politik nedenlerle, politikaya alet olsun diye Artvin'de vaat ettiniz! 
Soruyorum size; bütçesinin yüzde 77,5'i personel gideri olan bir anlayışla mı, bütün illere 

helikopter ve ambulans dağıtacaksınız?! 
Artık, bu Hükümetin bir sağlık reformu yapamayacağını, vatandaş çok iyi bilmektedir. 

Bu nedenle, bu sağlıksız gidişinize asla müsaade etmeyeceğiz. 
Gelin, Türkiye'nin her yerinde, tüm vatandaşlara, eşit ve kaliteli bir sağlık hizmeti sun

mak üzere, devlet, vatandaş ve hekim arasındaki ilişkileri, sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda 
düzenleyelim; çağdaş, etkili ve kalıcı bir sağlık hizmeti sistemini oluşturmayı hedef alalım. 

Değerli milletvekilleri, tedavi hizmetlerini devlet eliyle yürütmek, artık mümkün değildir. 
Acilen tedavi edici hizmetlerin özelleştirilmesi ve bazı sağlık hizmetlerinin de özel sektörlerden 
satın alınması yoluna gidilmesine şiddetle zaruret vardır. 

Genel Sağlık Sigortasına geçiş, mutlaka, özelleştirmeyle beraber olmalıdır. Genel sağlık 
mastır planı yapmadan, Anayasanın 56 ncı maddesine göre, tek elden sağlık hizmetleri ilkesini 
uygulamadan, sağlık hizmetlerinin ülke genelinde kadro standartlarını tespit etmeden, gerçek 
kaynaklarını bulmadan, genel sağlık sigortasına geçiş yanlış olur. O zaman, genel sağlık sigor
tasına bakış bir finans kaynağı olur ki, kanun doğmadan ölür. 
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Ulusal Sağlık Kongresinde bazı ümitler verdiniz; ama bütün kararlarınız kongre salonun
da kaldı. Elimize tutuşturduğunuz, Plan ve Bütçe Komisyonundaki kitapçıklar, bir önceki yı
lın aynısıdır; rengini, başlığını ve tarihlerini değiştirmişsiniz hepsi o kadar, başka bir netice yok... 

"Millî sağlık politikası" diyen Hükümet, bazı bürokratların sayesinde, mevcut sağlık plo- '\ 
tikasını da yok edecektir. Mega projesini Sayın Başbakanımız da tasvip etmemekte ve yeterli 
görmemektedir; bunu basından öğrenmekteyiz. 

Dünya Bankasının, sağlık hizmetleri projesinin durumunu anlamak mümkün değildir; kime 
teslim edilmiştir? Vatandaşın birisi, size, doçentlik tezini, sağlık projesi diye yutturmuş. Üste
lik, bu projeyi yürüten kişilerin, ihalelerde büyük yolsuzluklar yaptığı biliniyor. 

Bunlara el koymanızı bekliyoruz; konuyu çok iyi biliyorsunuz Sayın Bakan. Bu kişilerle, 
bırakın bu büyük projeyi üretmeyi, bu kişiler mevcut projeleri bile yok ederler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz da sağlık personelinin ücretleri konusuna de
ğinmek istiyorum. Sağlık hizmetleri pahalı hizmetler olup, elemanları da pahalıdır. Sağlık hiz
metlerinin ve sağlık personelinin sorunları, et ve kemik gibi birbirlerinden ayrılmaz bir bütün
dür. Sağlık personelinin ücretleri bugün, günlük enflasyonun altında kalmıştır. 

Sayın Bakan, lütfen sağlık personelini zekâta ve fitreye muhtaç etmeyiniz, onların guru
ruyla oynamayınız, acilen Meclise öneriler getiriniz. 

Doktorlara devlet hizmet yükümlülüğü getiren yasayı kaldıracağınızı söylemiştiniz. Nerede?.. 
Hani Doğuya Özendirici tedbirler getirecektiniz? Bu özendirici tedbirler, herhalde öldürü

cü tedbirler oldu! 
M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU (Kırıkkale) — Sayın Hatinoğlu, sen sağlıklı mısın?!. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Hekim ve hekim dışı personelin ülke genelin

de kurumlar arasındaki ücretler dengesizliğini de acilen gidermeniz gerekmektedir. Sayın Ba
kan biraz sonra bu kürsüye gelecek, birçok mazeret üretecek ve herkesin yaptığı gibi, tüm menfi 
hareketleri yeni ANAP dönemine yükleyecekler. 

Sayın Bakan, hiçbir mazeret, başarının yerini tutamaz. Siz, ANAP döneminin başhekim-
lerindendiniz; Bakırköy Akıl Hastanesinin durumu^ sayenizde, siz başhekimken çok iyiydi; ama 
şimdi hiç iyi durumda değildir. 

18.10.1992 tarihinde, basında çıkan bir haberde "Bakırköy Hastanesinde eroin pazarı" 
başlığı yer alıyor. 

Demek ki, siz, bir akıl hastanesine iyi bir başhekim olabiliyorsunuz; ancak, iyi bir Sağlık 
Bakam olduğunuzu iddia edemezsiniz. Çünkü, hastanelerin bugünkü durumu, sizin sayeniz
de, hiç iyi değildir. Demek ki bizim bakanlarımız, bizim dönemimizde sizi çok iyi idare etmiş
ler Sayın Bakan. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Siz Genel Müdürken, gazeteler sizin 
hakkınızda da böyle şeyler yazmıştı Sayın Hatinoğlu. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Ona da geleceğim, hiç merak etme. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Sayın Başbakanın da açılışını yaptığı Kamusen Mecmu

asına bakıyoruz, Sayın Başbakanın da kapakta resmi var... Bu mecmuanın ortasındaki yazı 
"Sağlık için bir şans olarak görülen Aktuna, hiçbir soruna çözüm getiremedi. Sağlık Bakanlı
ğı, cadı kazanı" diye başlıyor, 15 Ekim 1992 tarihli nüshasında. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) —. Sayın Bakan basını iyi idare ediyor! 
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SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Devamla) — Bu mecmuada bir de, -bu kürsüden bunu söy
lemek istemiyordum; ama Sağlık Bakanının yanıt vermesini bekledik, vermediler- diyorlar k i : 
Eskiden, 12 Eylül'den önce iki Rıza bir Murtaza bu Bakanlığı idare edermiş, şimdi de bu Ba-, 
kanlığı iki deli bir zırdeli idare ediyor... 

Bu Bakanlıkta sekiz yıl çalışmış bir kişi olarak, böyle bir cümleyi duymak istemiyordum. 
Sayın Bakan lütfen, buna bir cevap vermenizi sizden bekliyorum. 
BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, beş dakikanız kaldı efendim. 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Devamla) — Sayın Bakan, lütfen doğruları bulmaya çalışa
lım; geçmişte hatalar olabilir; ama hatadan dönmenin de bir fazilet olduğunu bilmenizde ya
rar vardır. Yanlışı yanlışla düzeltemezsiniz; iki yanlıştan da bir doğru çıkmaz. Sağlık konuları 
ciddî ve yapıcı olmalıdır... 

Değerli milletvekilleri, biraz da personel konularına değinmek istiyorum... 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Hatinoğlu'nu görevden alan ANAP'-

Iı Bakan nerede?.. 

SÜLEYMAN HATtNOĞLU (Devamla) — tyi dinleyin, ben bunun cevabını her yerde ver
dim, yine de vereceğim. ' 

Sorumluluk kimdeyse, yetki de ondadır. Elbette ki, kadronuzu kuracaksınız, buna saygı • 
duyuyorum; ama bunun da bir insaf yolu vardır. 

Daire başkanlarını memur yaptınız, herkesi görevden aldınız, Danıştay kararlarını uygu-
lamadınız... Hani hukuk anlayışınız, hani "hak hukuk" diyen şeffaf Hükümetin görüntüsü?!. 

Doğuda hiç doktor yok... Bakın, yine Emin Çölaşan, Hürriyet gazetesinde, "Bitlis Devlet 
Hastanesinde bir tek göz doktoru var. Tatvan Devlet Hastanesinde doktor olmadığından, Doğru 
Yol Partisi tlçe Başkanı hastaneyi denetliyor" diyor. 

Bu nasıl devlet yönetimi, nasıl hastane yönetimi?!. 
İstanbul'da Bakanlık müşavirleriniz var; bunlar kimin hesabına çalışıyor henüz belli de

ğil? Hangi politikayla, hangi yönetmeliğe göre Bakanlık müşavirlerini istanbul'da tutabili
yorsunuz? ' • , : 

Merkeziyetçi sistemden vazgeçecek hiçbir çalışmanız yok Sayın Bakan. 
Personel Genel Müdürlüğü ayrı bir bakanlık gibi çalışıyor; sanki personel bakanlığı!.. An

kara'da, Trafik Hastanesinde 150 tane pratisyen hekim var, Çankaya Sağlık Ocağında 40 tane 
pratisyen hekim var, Dikmen Sağlık Ocağında 35 tane pratisyen hekim var; ama doğu illerinde 
pratisyen hekim açığı hızla büyümektedir. 

Sayın Bakan, yöneticileriniz, genelgelerinize bile uymamaktalar. Hizmet içi eğitimlerde 
en ufak bir başarınız yok. Bakanlıkta, istihdam ve personel politikası, kişisel istek ve arzu po
litikası haline gelmiş. 

Sayın Bakan, 8.12.1992 tarihli bir genelgeniz var; bu, çok önemli bir genelge; Personel 
Genel Müdürlüğüne muhtıra mahiyetinde verilmiş bir genelge. Genelgeyi okumak istemiyo
rum; ama milletvekillerinin bu genelgeyi okumalarında yarar görüyorum. Bu genelgeye göre, 
Personel Genel Müdürlüğüne bir muhtıra verilmiştir; bunun altına imza atan Bakanlık maka
mı, o Personel Genel Müdürünü o makamdan almalıdır. 

Bunun içeriğini, merak eden milletvekili arkadaşlarıma vereceğim. Konuya fazla giremi
yorum; çünkü, Sayın Başkan, süre nedeniyle ikaz ettiler. ı 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tabiî ki, bunun yanında, atamalarla ilgili olarak sa
yın arkadaşlar bana bir hayli laf attılar. 

Benim Bakanlık yaptığım... (DYP ve SHP sıralarından gülüşmeler) Genel müdürlük yap
tığım bu Bakanlıkta... 

Herhalde bakan da olabilirim yani... Bir şey var, demek ki iktidara geleceğiz. Aman eski 
bakanlarım duymasın... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Allah söyletiyor! 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu bakanlıkla ilgili olarak 

her zaman yolsuzluk yapıldığı söylenir; buna dikkatinizi çekmek istiyorum. 
26.11.1992 tarihli, Sabah Gazetesinde "Bakanlıkta rüşvet iddiası..." Yine, aynı tarihli Hür

riyet Gazetesinde, "Sağlık Bakanlığında rüşvet dönüyor..." 
ı Bunlar, bizim dönemimizde de deniyordu, bizim için de dediler; ama gerçeğimizi biz Türk 

adaleti önünde sergiledik ve aklandık; bunları diyenlerden de tazminatımızı aldık, kemali afi
yetle yedik. 

Bununla da kalmadım değerli arkadaşlar, o makamın itibarını kurtarmak için, o makam
dan hemen kalktım, müsteşar muavinliğine geçtim. 

Yine, 27.11.1992 tarihli Hürriyet Gazetesinde, "Bastır parayı, çıksın tayinin" diye manşet 
var; burada Personel Genel Müdürü arkadaşımızı suçlamaktalar. Personel Genel Müdürü töh
met altında kalmış, sorumluluk altında görünüyor. Arkadaşım böyle bir rüşvet olayını ilgiliyle 
paylaştığını da tahmin etmiyorum. Bizim dönemimizde basında "1 milyon lira" deniyordu... 
(DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar!?) Ama, burada bunu sizin için 20 milyon 
liraya çıkarmışlar! Demek ki, enflasyonu ve hayat pahalılığını nereye getirmişsiniz... Bunu da 
alkışlayın! Demek ki fiyatları artırmışlar!.. 

Arkadaşlarım, böyle bir durum oldy ğuna ihtimal vermiyorum; ama Sağlık Bakanlığında
ki insanlar, her şeyden önce, kendi personeline sağlıklı bir şekilde saygı duymak mecburiyetin
deler. Şimdi, Sağlık Bakanlığında tayini ve işlemi olmayan vatandaş, 65 bin personel bunu okudu; 
buna göre bunlarda, "Sağlık Bakanlığında her şey parayla yapılıyor" imajı yaratıldı. 

Personel Genel Müdürü arkadaşımın bu şekilde parayla iş yaptığına kesinlikle ihtimal ver
miyorum; ama Bakanlık şaibe altında kalmıştır. 

İlgili arkadaş belki çok değerli bir arkadaştır, onu biraz daha yüksek makama götürün, 
daha yükseltin; ama lütfen, onu sağlık personelinin bakış açısından kurtarın. Bakanlığa gölge 
düşmüştür, Bakanlığı bu gölgeden kurtaralım. 

AHMET SAYIN (Burdur^ — Sizden miras kalmıştır, sizden! 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Bakanlıkla ilgili olarak, 

olaylar bununla da kalmamakta... Yolsuzluk hızla devam ediyor. Bakın, basında yer aldığı gi
bi, "Bakanlık çatırdıyor." Basında yolsuzluklarla ilgili başlıklar var... Yine, bugünkü bir gaze
teye bakıyoruz, başlık, "Aktuna'nın en uzun günü..." 

Aktuna'nm en uzun günü değil de, en son günü olacak gibi geliyor bana; çünkü, yazı, 
yolsuzluklarla ve olaylarla doludur. Merak ediyorsanız, lütfen, bu gazeteyi alın, okuyun. 

Eğer bunlar doğru değilse, Sayın Bakan, lütfen bunlara basın yoluyla cevap versin. Sayın 
Bakan, bugüne kadar basında aleyhte çıkan hiçbir konuya cevap vermemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, süreniz dolmuştur. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Sayın Bakan, hiçbir dosyamıza cevap verme

diği gibi, rahmetli Ziya Durmuş'un inşa ettiği büyük doğumevi bile, maalesef, üzülerek di-
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yorum, yine bizim dönemimizde tayin edilen papatyalar tarafından yağma edilmekte ve Sayın 
Bakan da bunu seyretmektedir. 

Evet, bizim dönemimizde tayin edilmişlerdir, o da bizim yüzkaramızdır. (DYP ve SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu kişileri düzmece teftiş raporlarıyla kurtarmaya çalışıyorsunuz. 
Bu, mümkün değildir. Bununla ilgili olarak elimizde ciddî belgeler vardır; bunları kulla

nacağız. 
Ayrıca Refik Saydam'dan, Çatalca'dan, Fatih Kamu Sağlığından hiç iyi haberler gelme

mektedir; çok büyük yolsuzluklar vardır. Oradaki müşavirleriniz, bu işlere hızlı bir şekilde de
vam etmekte ve malı götürmekteler! 

Zamanın kısıtlı olması nedeniyle sözlerime burada son verirken, Sağlık Bakanlığının 1993 
malî yılı bütçesinin, tüm sağlık çalışanlarına, şifa bekleyen hastalarımıza, milletimize ve devle
timize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına Afyon milletvekili Sayın Halil İbrahim özsoy. 
Buyurun Sayın özsoy. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Sağlık Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun gö
rüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sağlık Bakanlığında, ister hükümet değişikliğinde olsun, ister aynı hükümet içerisinde bakan 
değişikliğinde olsun, hemen hemen her devirde, başlangıçta sanki bütün sorunlar çözülecek-
miş gibi girişimde bulunulur; aradan bir zaman süreci geçer, değişiklik olmadığı gibi, bir iki 
makyaj, bir ilci işten başka ileri gitmez ve eski tas eski hamama döner. 

Her atanan bakan, başlangıçta, işe bir heyecanla, bir hevesle başlar, bir şeyler ortaya koy
maya çalışır veya yapmaya çalışır. Başarı trendini yükseltmeye veya aynı seviyede tutmaya çalı
şır; ama bu sefer öyle mi olmuştur? Hayır. Çalışmalar, gerek nicelik, gerekse nitelik yönünden, 
yüksek bir tempoyla başlamış; yapacağız, edeceğiz, gerçekleştireceğiz, hayata geçireceğiz keli
melerinin çok kullanıldığı bir senaryoya dönüşmüştür; ama gelin görün ki, proje, megaproje 
derken, yüksek başlanan tempo, trent birden bire yerini umutsuzluğa ve belirsizliğe bırakmış
tır. Tıpkı, şairin dediği gibi; "Şimdi bütün umutlar döndü birer iğdeye, geçti Bor'un pazarı..." 
Gerisini söylemek istemiyorum... (ANAP sıralarından "Niğde'ye" sesleri) 

Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı belki de en sorumlu bakanlıklardan biridir; bunu 
kabul ediyoruz. Çünkü, bu Bakanlık Anayasanın 56 ncı maddesi gereği ve 1928 - 1934 - 1962 
tarihli kanunlarla, Türk insanının sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayacaktır. Bunun için de, 

vher parti, programına, özellikle sağlıkla ilgili reform çerçeveli ve cafcaflı cümleler yerleştirip 
ve iktidarları boyunca da bir şeyler yapmak, taslaklar veya kanunlar veya kanun taslakları ha
zırlamakla geçirir ve başka bir hükümete bu kanun taslaklarını bırakır gider. 

Aslında, sağlık, herkesi ilgilendiren, herkesin ilgisini çeken bir konudur. Bunun için, Ba
kanlıkça'alınması gereken tedbirler, tatbik edilmesi gereken projeler olmalıdır, olacaktır. Bun
ları, kısa vadede çözülecek sorunlara alınacak â cil tedbirler, orta vadedeki sorunlara alınacak 
tedbirler veya sorunları kökünden halledecek uzun vadede tatbik edilecek tedbirler şeklinde 
sıralamak mümkündür. 
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Sayın1 milletvekilleri, bu tedbirler bir tarafa bırakılmıştır; vatandaş bugün durumundan, 
sağlık politikasından şikâyetçidir. Niye şikâyetçidir? Birinci basamak, sağlık hizmetlerini tam 
alamamaktadır. İkinci basamak, sağlık hizmetleri pahalıya mal/olmaktadır. Geçici olarak çı
karılan yeşil kart ise, geçici bile olsa, gerek kanun kapsamından, gerek tatbikatından, gerekse 
neticesinden hiç kimse memnun olmamış, âdeta, eski fakir ilmühaberleri aranır duruma gelin
miştir. Hele, Anavatan hükümetleri zamanında yapılan, Sosyal Yardımlaşma Fonundaki yar
dımlar ise, mumla aranır hale gelmiştir. 

Geçici olarak çıkarıldığı bilinen ve genel sağlık sigortasının bir basamağı olarak kabul edilen 
yeşil kart olayı, dağıtım için yapılan davullu zurnalı törenlerden ve bu törenlere yapılan mas
rafların dışında vatandaşta hiçbir iz bırakmamıştır. Bu konuda 74 valiye yazışma yaptım; eğer 
Sayın Bakan isterlerse, kendilerine takdim edebilirim. Yeşil kart, -valilerin ifadesine ve yazıları
na istinaden söylüyorum; hepsi dosyadadır- ne ifade edildiği miktarda dağıtılmıştır, ne ifade 
edildiği gibi kolay elde edilmiştir, ne de alana, istediği, vaat edildiği, propagandası yapıldığı 
yararı sağlamıştır. Demek ki, acil önlem olarak alınan yeşil kart, hedefine ulaşmamış, fiyas
koyla neticelenmiştir. 

İkinci, olarak, bu durumdan çalışanlar da şikâyetçidir. Niye şikâyetçidir : Bu kapsamda, 
gerek birinci basamak sağlık hizmetlerinde hizmet veren, görev yapan, doktor, ebe, hemşire 
ve yardımcı sağlık personeli, maaş, bina, ilaç, araç gereç durumundan tatminsizdir; hatta, be
yaz gömleklilerin yürüyüşünde, bazı doktorlar, "hâlâ babalarından harçlık istediklerini" yaz
mışlardır. Eskiye göre durumlarında hiçbir iyileştirme yoluna gidilmemiştir, önlem alınmamış-. 
tır. İkinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan uzman hekim, ebe, hemşire ve idareciler de 
halinden şikâyetçidir. Nöbet paraları dışında, hiçbir iyileştirme yoktur. Hasta sayısı hızla art
mıştır. Çok yerde, döner sermaye primleri dağıtılamaz hale gelmiştir. Buna karşılık, hekim, 
geleceğinden kuşkulu, partizanlıktan ise tedirgindir. 

Son atamalarla, hastaneler parti merkezi haline getirilmiş, bundan da her kademede çalı
şan hastane personeli büyük huzursuzluk duymaktadır. Gün geçmiyor ki, mahallî gazeteler 
ve büyük basın bununla ilgili haberlerle dolu çıkmasın. Sayın Bakan isterlerse, bu konuda, 
gerek mahalden, gerekse büyük basından hazırlanmış iki dosyayı kendisine takdim edebilirim. 

Bakanlıkta, merkez teşkilatı, taşrayla âdeta ilişkisini kesmiştir. Bu diyalog kopukluğu ve 
ödenek yetersizliği, hastaneleri çalışamaz hale getirmiştir. Hastane enfeksiyonu, hastane gü
venliği bir tarafa bırakılarak, 24 saat ziyaret için alınan karar, hastaneler için bir talihsizliktir. 

Bakanlıkça ödeneceği bildirilen, yeşil kart sahiplerinin masrafları ve hastaların hasbelka
der ücretsiz yapılan tedavilerine ait hastane masrafları, hem Bakanlıktan istenmekte, hem de 
kapalı kapılar arkasında pazarlık yapılarak, ikinci kez tahsil edilmektedir. Bunları, Sayın Ba
kan ve Bakanlık bildiği halde, "hastane kapılarını sonuna kadar açtık; hastaneleri 
özelleştireceğiz" demekten başka bir şey söylememektedirler. 

Sayın milletvekilleri, gerek basında, gerekse TV'lerde en çok bahsedilen ve her gün de
meçlere konu olan, uğrunda ulusal kongreler toplanan ve ulusal sağlık politikaları ile reform
ları gerçekleştirecek diye propagandası yapılan yasalar, bugüne kadar, ne komisyona, ne de 
Yüce Meclise getirilebilmiştir. Aslında, önüne "mega" konan bu projeler, daha evvel Anava
tan Hükümetleri zamanında hazırlanmış kanun taslaklarından başka bir şey değildir. 

Bu gecikmeler, sorunların daha çok artmasına neden olmuş ve sağlık kesimini hak arayıcı 
hale getirmiştir; bunun için de, beyaz gömleklilerin yürüyüşü talihsizliği Sayın Bakanın zama
nında olmuştur. 
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Bu keşmekeşlik içerisinde, şimdi, bir senedir Hükümet olan,ve Bakanlık yapanlara, biz, 
geçen bir sene içinde bebek ölüm hızında azalma olmuştur veya kontrol altına aldık diyebilir 
miyiz? Nüfus artışını aile planlamasıyla kontrol edebiliyoruz diyebilir miyiz? Birinci basamak 
sağlık hizmetlerinin altyapısını, yani sağlık evi, sağlık ocağı, dispanser, sağlık merkezi gibi bi
naların yatırımlarını tamamladık diyebilir miyiz? İkinci basamak sağlık hizmetlerinde yeni has
taneler açtık, hastane kapılarını çile kapısı olmaktan çıkardık diyebilir miyiz? Başta doktorlar 
ve sağlık personelinin dengeli dağılımını kontrol altına aldık diyebilir miyiz? Yaz ishali, üst 
teneffüs yollan enfeksiyonu,,beslenme bozukluğu, diş sağlığı, bagışıklamada, diğer senelere 
nazaran, müspet yönde, daha iyi neticeler aldık diyebilir miyiz? Kontrolsüz ve düzensiz ilaç 
sanayii ve piyasasını düzene sokacak yasalar hazırladık diyebilir miyiz? 

Burada antrparant^z yüksek huzurlarınızda bir konuyu arz etmek istiyorum. Geçenlerde, 
Bakanlar Kurulunda imzaya açılan ve Türk ilaç sanayiini mahvedecek, ilaç piyasasını da altüst 
edecek Patent Kanunu, hangi gerekçelerle ve geçiş süreci de vermeden, Devlet Planlama Teşki
latına iade edilmiştir? Bunu sormak hakkımız değil midir? 

Halk\ sağlığı laboratuvarlarını ve Hıfzıssıhha Enstitüsünü çalışır hale getirdik, diyebilir 
miyiz? 

tlçe sağlık müdürlüklerini, bölge hastanelerini ve aile hekimi yetiştirecek eğitim hastane
lerini çalışır hale getirdik, diyebilir miyiz? 

Sağlık eğitimindeki belirsizliği giderip, kaldırılacağı düşünülen ve YÖK'e devredileceği bil
dirilen, sağlık meslek liselerinden sonra meydana gelebilecek kaosa şimdiden tedbir aldık, di
yebilir miyiz? 

Bu sene tamapılama kursunu bitiren, teknisyen sıfatını kazanan ve sağlık meslek lisesi dip
loması alan binlerce genç sokakta beklemektedir. Bunların tayinlerini yaptık, diyebilir miyiz? 

Sayın Bakan, eğri oturup doğru konuşalım, bunların hiçbirine, müspet yönde "evet" di
yemeyiz. 

Sayın milletvekilleri, müspet olarak yapılan şeyler de vardır, onları da sayacağız. 
Genel bütçeden ayrılan payın yüzde 4,70 olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, ha

zırlandığı ifade edilen ve pek çok platformda anlatılmaya çalışılan reformlardan, özellikle ge
nel sağlık sigortası, hastanelerin özelleştirilmesi ve model tespiti, yönetim reformu, mevzuat 
reformu adı altında hazırlanan yasaların bir an önce çıkarılması şarttır. 

Ulusal sağlık akademisinin hayata geçirilmesinin takipçisi olacağız. 
Yeni kurulan Türk cumhuriyetleriyle yapılan anlaşma ve toplantılarda alınan kararların 

bir an evvel hayata geçirilmesini takip edeceğiz. 
Mısır, Danimarka, İsviçre, Çin seyahatleri dönüşünde Yüce Meclise bilgi yerilmedi. Sağ

lık, çok önemli bir konu olduğu için, bundan sonra yapılan anlaşmalar ve görüşmeler hakkın
da Yüce Mecliste bilgi beklemeye devam edeceğiz. 

Şimdi de, müsaade ederseniz, bölgemdeki bir iki konuyu Yüce Meclisin huzuruna getir
mek istiyorum : Ege Bölgesindeki illerde meydana gelen olaylar, artık halkın tepkisine yol aç
maya başlamıştır, özellikle, Uşak, Balıkesir, Bursa ve Afyon'da hastanelerdeki başhekim ve 
idarecilerin tayinleri, siyasî olduğu için, sırıtır hale gelmiştir. Hatta, Uşak'ta -Sayın Bakanın 
da haberinin olduğunu zannediyorum- devletin bir valisi, bir başhekim için "bunun tayini be
nim boyumu aşar" diyebilmiştir. 

Bu başhekimin özelliği nedir? Eşi, dışarıda şirket kurdurmuştur; hastanenin ihalelerini 
almıştır. Şehre inen her muhtar, hastanede bedava yemek yemektedir. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Allah Allah!.. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) — Dernekler, kontrolü altındadır. Bunu yazan basın 

mensupları, tuttuğu adamlar vasıtasıyla Uşak meydanlarında dövülmektedir. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Allah Allah!.. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) — Ama bir özelliği daha vardır: DYP'den ikinci 

sırada milletvekili adayıdır!.. (ANAP sıralarından "Allah Allah" sesleri) 
Şimdi, bu adam çok kıymetli olabilir, çok değerli olabilir. Sayın Bakan, isterseniz bu kişi

yi, eğitim hastanesinin başhekimi yapın, isterseniz genel müdür yapın, ister müsteşar muavini 
yapın; ama devleti orada rencide ettirmeyin, ayağa düşürmeyin. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Sayın Bakanım, partizanca yapılan tayinlere "dur" demenizi* ve bu sene yaşanan, Teftiş 
Kurulu Başkanının dilekçesinden, beyaz gömleklilerin yürüyüşüne kadar olan talihsiz olaylar 
zincirinin 1993 yılında da tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını, en halisane di
leklerle arzu ediyoruz. 

Meclisten ve bakanlıktan ziyade, televizyonda, magazin dergilerinde ve basına konu olan 
olayların, dedikoduların ve iddiaların son bulması ve işgal ettiğiniz makamlara ve taşıdığınız 
sıfatlara saygılı olmanızı bekliyoruz. 

Bu cümleyle beraber, 1993 yılı bütçesinin memleketimize ve sağlık camiasına hayırlı olma
sını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özsoy. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kırıkkale Milletvekili Sayın Hacı Filiz, buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) • 
Sayın Filiz, üç değerli sözcü olduğuna göre, 10'ar dakika mı efendim? 
HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 

DYP GRUBU ADINA HACI FİLlZ (Kırıkkale) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1993 malî yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulu
nuyorum. Sözlerime başlarken Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir yıldır, ANAP Grubu sözcüleri, bu kürsüye geldikleri zaman 
iktidara atıp tutmaktadırlar. 1923-1938 yılları arası Atatürklü yıllardır; Türkiye'de enflasyon 
yok, millî gelirde artış yüzde 115'tir. 1938-1950 yılları arasında, İnönülü yıllarda, dünyada buhran 
olduğu yıllarda, savaş yıllarında Türkiye'de fiyat artışı 5 kat ve millî gelirde de yüzde 12 eksil
me var. 1950-1960 yıllarında, Menderes dönemine bakıyorsunuz, fiyat artışları yüzde 124, bir 
kattan biraz daha fazla artmış ve fert başına düşen millî gelirde ise yüzde 48 artış var. Demirelli 
yıllarda fiyat artışı yüzde 55, yarım kat ve fert başına düşen gelir yüzde 34. 1970-1980 yılları 
koalisyon yılları; Türkiye'de terörün yaşandığı, Kıbrıs ambargosunun olduğu yıllardır. Bu dö
nemde fiyat artışı 9 kat ve fert başına düşen millî gelir artışı yüzde 39'dur. Anavatan Partisi 
döneminde ise fiyat artışı 60 ilâ 71 kat arasında ve millî gelir artışı yüzde 27'dir. Yani, millî 
gelir artışında, dünyada savaşın hüküm sürdüğü İnönülü yıllardaki artıştan sonra, ikinci sıradadır. 

Fiyat artışına, enflasyona baktığınız zaman ise, 1923-1980 yılları arasında, yani 57 yılda 
Türkiye'de 16 kat fiyat artmış ve maalesef Anavatan döneminde, o kısa sürede, fiyat artışı 61 
ilâ 71 kat arasındadır. 
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Ekonomiyi böyle bozacaksınız, ondan sonra da gelip burada, bir yıllık hükümete olma
dık şeyler söyleyeceksiniz. Ben diyorum ki, biz, sizin bozduklarınızla uğraşıyoruz. Siz değil 
de başka gruplar konuşsun, siz biraz dinleyin düşüncesindeyiz. ^ 

Anavatan Partisi Grubu adına, elinde doküman ve gazetelerle Sayın Hatinoğlu arkadaşı
mız geldi; âdetidir, bunu devamlı yapıyor. Bu da bana, kendisinin Sağlık Bakanlığı Personel 
Genel Müdürü olduğu dönemlerden şunu çağırışım yaptı; Anavatan Partisi Kars Milletvekili 
Sayın Kerem Güneş'in düzenlediği basın toplantısı ve Milliyet ile Hürriyet gazetelerinin ilk say
falarındaki manşet; "Atamalar rayice bağlandı; ebe tayini şu kadar, doktor tayini bu kadar, 
başhekim tayini bu kadar." Bize bunları hatırlattığı için kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iki arkadaşım daha konuşacağı için hazırladığım metni 
hızlı okumaya çalışacağım. 

Sağlık hizmetleri, önceleri dünyada dar bir kesime sunulurken, sanayileşmenin başlama
sı, işçi kesiminin çoğalması, tkinci Dünya Savaşının yol açtığı yıkımlar, salgın hastalıklar, aç
lık, sağlık hizmetlerinin çerçevesini genişletmiş, neticede koruyucu sağlık başta olmak üzere, 
hastalanmış insanları tedavi etmek devletlerin en önemli görevleri haline gelmiştir. 1948 yılın
da Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık örgütünün kurulması, sağlık politikasının genel he
deflerini evrensel boyutlara ulaştırmıştır. 

Dünyada böyle evrensel boyutlara ulaştırılan, sağlık politikası dışında çok az sektör mev
cuttur. Ülkemizde ise, sağlık hizmetlerinin bir devlet görevi olarak ele alınması, 1920'de Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının kurulmasıyla başlamış, 1960 yılına kadar politikamızı koruyu
cu sağlık hizmetleri oluşturmuş, o günün sosyal içerikli salgın, bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
edilmiştir. 1961 yılında Döner Sermaye Kanunu çıkarılmış; peşinden çıkarılan 224 sayılı Sağhk 
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun ise, şehirli, köylü farketmeksizin herke
sin, sağlık hizmetlerinden eşit, dengeli ve ücretsiz olarak yararlanmasını; hizmetin kademeli 
olarak uygulanmasını; koruyucu sağlık hizmetleri ile tedavi edici hizmetlerin birlikte yürütül
mesini hedef almıştır. Şurası bir gerçek ki : Sosyalizasyon sayesinde, sağlık hizmetlerinin köy
lere kadar uzanması sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiyemizde sağlık hizmetlerine yönelik olarak yapı
lan çalışmalar, genellikle yüzeysel ve palyatif kalmış, uzun vadeli sorunlara köklü çözümler 
getiren çalışmalar uygulamaya konulamamıştır. Ülkemizde, konuya beş yıllık kalkınma plan
larıyla Hükümet programlarına sıkıştırılmış ve günün şartlarına göre hazırlanmış politik ted
birlerle değil; daha geniş kapsamlı olan, kalıcı devlet politikası haline getirilmiş; uzun vadeli 
programlarla yaklaşmakta yarar görmekteyiz. Bir bakıma, bir sorumluya veya bir döneme bı
rakmak yerine, sağlık konusunu, ulusal sağlık politikasına dönüştürmek, sağlık konusunda ya
pılmış en büyük hizmet olacaktır inancındayım. Bu amaçla, 23-28 Mart 1992 tarihleri arasın
da, Sağlık Bakanlığımızca yapılan Ulusal Sağlık Politikası Kongresinden alınan neticelerle, Dünya 
Sağlık Teşkilatı ve Türk Tabipler Birliğinden alınan görüşler paralelinde hazırlanacak dokü
manın, Yüce Meclisin onayından geçirilerek ulusal sağlık politikası haline getirilmesinin, Hü
kümetler değişse bile, sağlık politikasının devamını sağlayacağı inancındayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1981 yılına kadarki Sağlık Bakanlığı bütçelerine ba
karsak, genel bütçeden Sağlık Bakanlığına ayrılan oranın yüzde 4 civarında olduğunu görü
rüz. Bu oran, Anavatan Partisi dönemlerinde ise, yüzde 3'Ü dahi bulmamaktadır. Doğru Yol 
Partisi-SHP Koalisyon Hükümeti döneminde ise bu oran, -1992 yılında yüzde 4,99; 1993'te 
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ise yüzde 4,7- en yüksek düzeye ulaşmıştır. Bu da Hükümetimizin, sağlık konusuna verdiği 
önemi göstermektedir; çünkü, insanlarımızı hastalıktan korumak, hasta olanları tedavi ede
bilmek'bir ayrıcalık değil bir haktır gerçeğine dayanarak, tıbbın en büyük tüketicisi olan insa
nımıza, yeterli ve nitelikli, yüksek bir sağlık hizmeti sunulması, hükümetlerin en önemli gö
revlerinden biridir anlayışına sahibiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülke'genelinde, sağlık personeli dağılımındaki denge
sizlik konusunda, Hükümetimizce atılan adımı olumlu buluyoruz. Hekimlerin yüzde 50'ye ya
kım 5 büyük ilimizde toplanmıştır; buralarda 600-650 kişiye bir hekim düşerken, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu illerimizde ise, 9 bin-10 bin kişiye bir hekim düşmektedir. Bu dengesizliği 
önlemek için, Sağlık Bakanlığımız, Ankara, istanbul ve izmir gibi illere doktor tayini yapma
makta; önceliği, doğu, güneydoğu illerimiz gibi, 9 bin - 10 bin kişiye bir hekim düşen illere 
yapmaktadır. 1992 yılında, Sağlık Bakanlığımız, toplam 10 175 atamadan 5 117'sini kalkınma
da öncelikli iller ile olağanüstü hal bölgesindeki illere yapmıştır. Ülke genelinde, sağlık perso
neli dağılımındaki dengesizliği önlemek amacıyla yapılan bu uygulamayı, önemli bir adım gö
rüyoruz. Ancak, bunun yanında, doktor ve sağlık personelinin bu illere gitmesi için özendirici 
tedbirler de almak zorundayız, insanın tedavisi, doktoru ile hemşiresi ile ebesi ve sağlık me
muruyla bir ekip çalışmasıdır. Hükümetlerin geyesi, ne pahasına olursa olsun, sağlık personeli 
açığını kapatmak olmamalı; ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikte, yetiştirilmiş, halk sağlığı hiz
metlerini çok iyi bilen, çağın icabı olan bilgi ve tecrübe ile donatılmış personelle bu açığı ka
patmak olmalıdır. 

Bugün, Türkiye'de, 281 adet sağlık meslek lisesi bulunmaktadır. ANAP dönemine kadar, 
bakanlık bünyesinde açılan sağlık meslek liseleri, sağlık altyapısı hazır olan yerlerde, fiziksel, 
mekânsal, eğitsel imkânlara sahip bir şekilde açılmışken, 1989 yılından sonra, hiçbir kriter gö
zetilmeksizin, plansız ve amaçsız bir şekilde -Anavatan Partisinin oy hesabı yapılarak- hiçbir 
sağlık altyapısı olmayan ilçelerde açılmıştır. 

Anavatan Partisi iktidarı döneminde açılan bu okulların 148 tanesinin binası yok. Beledi
yeye ait binaların birkaç odasına, yerleşerek eğitim yapılmaktadır. 

Binası olmayan, meslekî öğretmeni olmayan, uygulama alanı olmayan, pratik eğitimi he
men hemen hiç yapılamayan bu okullardan mezun olan ebeye, mezun olan hemşireye, mezun 
olan sağlık memuru ve laboratuvar teknisyenine kim güvenecek, hastalar bunlara nasıl emanet 
edilecektir? 

Bu yanlışları tespit eden Sağlık Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurumuyla protokol imza
lamıştır ve bundan böyle, hemşire, ebe ve sağlık teknisyenlerinin temel eğitimleri, sağlık hiz
metleri meslek yüksekokullarında yapılacaktır. 

Bu amaçla 27 ilde sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu açılmıştır. Sağlık hizmetleri yö
nünden altyapısı olan yerlere 32 sağlık meslek lisesi açılmış, sağlık meslek liselerinin öğrenci 
alımı, Anavatan Partisi döneminde olduğu gibi değil, ÖSYM imtihanıyla yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Filiz, süreniz doldu. , 
HACI FİLÎZ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. , 
Gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de sağlık sorunları, geniş ölçüde, 

toplumsal, ekonomik koşulların bir ürünü've göstergesidir. Dolayısıyla, sağlık dışı alanlarla 
doğrudan orantılıdır. Türkiye'de sağlık sorunlarına kaynaklık eden başlıca etkenler, yetersiz 
ve dengesiz beslenme, çevre koşulları, hızlı nüfus artışı, temel ve kişisel sağlık eğitimiyle, temel 
sağlık hizmetlerinin niteliğidir. 
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Son yıllarda ülkemizde sağlık sorunlarına kaynaklık eden endişe verici etkenlerden biri 
de, Doğu Bloku ülkelerinden gelen turistlerin neden olduğu fuhuştur. 

Bu turistlerin ülkemize vermiş oldukları ahlakî ve sıhhî zararlar, getirdikleri dövizden da
ha fazladır. 

Bu durum, uygulanan yanlış politikalar neticesidir. 
Bu konuda, acilen alınacak tedbirler ve doğru politikalarla çözüme kavuşturulmalıdır. 
Hükümetimize ve Sağlık Bakanlığımıza sesleniyorum : Gelecekte insan ve toplum sağlığı

mız, şu anda ne yaptığımıza bağlıdır. Bugün, geçmiş değildir. Bugünü, Türkiye'mizde bir baş
langıç kabul ederek yapacağımız hizmetler, geleceğe ışık tutacaktır. 

Bu inançla, Sağlık Bakanlığı bütçesinin, memleketimize, milletimize ve Bakanlık camia
mıza hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz eder, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Filiz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili Sayın İbrahim Arısoy, buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM ARISOY (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Sağlık Bakanlığı 1993 yılı bütçesi hakkında görüşlerimi belirtmek üzere, Grubum adına söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Çağımızda, insanın yaşama hakkı mukaddes sayılmış ve güvence altına alınmıştır. Günü
müzde ise bununla da yetinilmemiş, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesiyle, sağlıklı yaşama 
hakkı kavramına ulaştırılmıştır. 

Anayasamızın 56 ncı maddesi de, "Herkes sağlıklı ve dengeli bir yaşama hakkına sahiptir" 
der. Yine aynı maddede "Devletin, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 
sağlamak amacıyla sağlık kuruluşlarının hizmet vermesini düzenlemekle görevli" olduğu be
lirtilmektedir. 

Anayasamız, sosyal devleti, cumhuriyetin temel niteliği olarak kabul etmiştir. 
Sosyal devlet, vatandaşın tüm hayatında, sosyal adaleti ve fırsat eşitliğini sağlayan, ona 

yol gösteren, onu destekleyen, onu, şefkatle, güvenle kucaklayandır. 
Aynı zamanda, devletin, insan haysiyetine yakışan bir hayat seviyesine ulaşma imkânım 

vatandaşa sağlaması, görevidir. Kişiyi insan gören, vatandaşın eğitim ve sağlık hizmetlerim en 
iyi şekilde sağlayan, devletin adıdır. 

Onun içindir ki, Hükümetimiz, sağlık hizmetlerine büyük önem vermekte, sağlık hizmet
lerinden bütün vatandaşlarımızın en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak için çaba sarf et
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, devlet, millet için vardır. O millettir ki, devletine karşı her türlü gö
revlerini seve seve yapar : "Askere gel" dersiniz gelir, gerekirse canım seve şeve verir; ölürse 
şehit, kalırsa gazi olacağını bilir; "vergi ver" derseniz, vergisini verir. Devlet de, vatandaşları
na sahip çıkmalıdır. 

Geçmiş iktidarlar sırasında, "paran varsa yaşa, paran yoksa öl" muamelesine reva görü
lenlere, hastanelerde rehin kalanlara, Hükümetimiz döneminde sahip çıkılmış, yeşil kart uygu
lamasıyla itibar kazandırılmıştır. Ülkemiz sağlık sorunlarının boyutu ve özelliklerinin bilinci 
içinde süreklilik gösterecek ulusal sağtık politikası geliştirilmesini hedef almıştır. , 
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Vatandaşın sağlığının korunması, sağlık'sorunlarının azaltılması ve tüm bireylerin sağlık 
hizmetlerinden yararlanabilmesi, esası teşkil eder. 

Sosyalleştirme programı çerçevesinde bütünleştirilmiş bulunan ana-çocuk sağlığı, beslen
me, çevre sağlığı, aile planlaması, sağlık eğitimi gibi, başta gelen koruyucu ve temel sağlık hiz
metlerinin yurt düzeyinde yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılması suretiyle, tedavi edici 
hizmetlere olan aşırı talep azaltılmaktadır. 

Genel sağlık sigortası aşamalı olarak yaygınlaştırılacak ve hiçbir vatandaş, genel sağlık 
sistemi dışında bırakılmayacaktır, ödeme imkânı olmayan vatandaşların sigorta primleri dev
let tarafından karşılanacaktır. Bu çerçevede* aşamalı olarak, herkese, tedavi olma imkânı sağ
layan yeşil kart verilecektir. 

Sağlık Bakanlığı bütçesine gelince : 1993 malî yılında genel bütçeden 18 trilyon 73 milyar 
981 milyon TL. ve 3418 sayılı Kanun gelirlerinden de 531 milyar 762 milyon TL. olmak üzere, 
Sağlık Bakanlığının genel bütçe içindeki payı yüzde 4.70'e ulaşmıştır. 

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da sağlığa ayrılan miktar, son on yıl içerisinde son derece 
yüksek bir oran teşkil etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz sağlık sorunlarına kalıcı çözümler bulabilmek ve uzun va
deli bir ulusal sağlık politikasının oluşturulması için, sağlık reformu Mayıs 1993'te uygulama
ya konulacaktır. 

Sağlık reformu, birinci basamak hizmetlerinin aile hekimliğiyle güçlendirilmesi, kamu has
tanelerinin özerkleştirilmesi ve zaman içerisinde özelleştirilmesidir. Amaç, verimliliği artırmak 
ve hizmette rekabeti sağlamaktır. 

Tedavi hizmetlerinin evde veya ayakta takibi, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, 
laboratuvar hizmetleri, periyodik muayene, ilk ve acil yardım hizmetleri, aile hekimliğinin gö
revlerini oluşturacaktır. 

Aile hekimi, uygun gördüğü takdirde, kişileri uzman hekime veya hastaneye sevk edecektir. 
Bireyler, diledikleri aile hekimi veya sağlık ocağı hekimini seçmekte serbest olacak; he

kim, verdiği hizmetler için bireylerden ücret talep etmeyecek, ücretini, bölge sağlık idaresinden 
alacaktır. Böylece, hekim-hasta arasındaki para ilişkisi ortadan kalkacak ve ödeme, hizmet ba
şına yapılmadığından, gereksiz maliyet artışları önlenmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, sağlık problemleri çözülemez değildir. Ulusal bir sağlık politikasının 
uygulanmaya konulmasıyla, uzun vadeli, kararlı ve kalıcı stratejilerle sonuca gidilebilecektir. 

Ülkemizde, kamuda görev yapan temel sağlık elemanlarının tümünün, özveriyle hizmet 
sundukları bir gerçektir. Ancak, bu hizmetin düzenli yürümesi, çalışanların çalışma koşulları 
ve özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözümüyle yakından ilgilidir. Bu konuyla ilgili olarak, 
eczacıların, çalıştıkları kurumlara göre yetki ve sorumlulukları gözden geçirilerek, yeniden dü
zenlenmelidir. 

Eczacının sağlık hiyerarşisi ve devlet bürokrasisi içindeki yeri, aldığı eğitim ve verdiği ağır 
hizmet koşulları göz önünde tutularak mutlaka güçlendirilmelidir. 

Sağlık Bakanlığı il sağlık müdürlüklerindeki müdür yardımcılarından birinin eczacı ol
ması sağlanmalı; hastane başhekim yardımcılarından birisi eczacı olmalı; devlet hastanelerin
de yeniden başeczacı kadrosu ihdas edilmeli; hastanelerde görevli eczacıların ve eczane perso
nelinin sicil amirinin başeczacı olması sagbnmalı; sağlık müdürlülderinde, eczacılık şube 
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müdürü sicil amiri olmalı; eczacının, unvanına yaraşır ortamlarda çalışması sağlanmalı; ku
rumlarda, eczacı sayı ve kadroları yeniden belirlenmeli, hizmet veren kuruluşun kapasitesine 
göre eczacı istihdamı mutlaka sağlanmalıdır. 

Kurumlardaki mevcut eczacı kadro açıklarının doldurularak, hizmetin rasyonel yapılması 
sağlanmalı, kamu eczacılarının, eczacı odalarına kayıtlı olma zörunluğu getirilmeli; hastanele-
rin, yatan hastalara hizmet vereceği gerçeğinden hareketle, poliklinik eczaneleri kapatılmalı ve 
hastanelerde 6197 sayılı Yasaya uygun olarak, sadece, yatan hastalara üşt düzeyde hizmet veren 
çağdaş eczaneler oluşturulmalıdır. 

Sağlık elemanlarının, dengeli, muntazam ve yeterli düzeyde, sahip oldukları haklardan 
yararlandırılmalarıyla, ülkemizde sağlık hizmetlerinin, günümüz ihtiyâçlarına uygun olarak yü
rütülebileceği kuşkusuzdur. 

Halen ülkemizde mevcut eczacıların yüzde 15'i kamuda hizmet vermektedir. Devlet me
muru niteliğindeki bu meslektaşlarımızın içinde bulunduğu ekonomik sorunları şu şekilde özet
leyebiliriz : 

Sağlık Bakanlığında bulunan eczacı kadrolarının yaklaşık yarısı boş bulunmasına rağmen, 
işgüçlüğü ve temininde güçlük puanları, eczacılar için çok düşük düzeyde tespit edilmiştir. 1993 
yılı ve sonrası için, temininde güçlük zammı puanının, sağlık hizmeti veren elemanlar arasın
daki haksızlıkları giderecek ölçülerde yeniden belirlenmesi gerekmektedir. 

1 Ekim 1979 tarih ve 16771 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan uygulama yönetmeliğinde 
belirtilen ve mahrumiyet bölgelerinde çalışanlara verilen, ek temininde güçlük zammı, sadece 
hekimlere uygulanmaktadır. 

Aynı bölgede görev yapan, dolayısıyla aynı mahrumiyeti yaşayan eczacılara da bu hakkın 
verilmesi gerekmektedir. 

Hekim ve diş hekimleri kamuda çalışmalarına rağmen, muayenehane açarak özel çalışma 
imkânına sahip sağlık elemanlarıdır. Kamuda çalışan eczacıların, yürürlükteki yasaları dolayı
sıyla, böyle bir imkânları yoktur. Ağır hizmet koşullan göz önüne alınarak bu hak eczacılara 
da verilmelidir. i . . . . ' • 

• - I • • ; •' • 

Sağlık Bakanlığında, döner sermaye payının, yaygınlaştırılarak, Bakanlık, genel müdür
lük ve sağlık müdürlüklerinde çalışan bütün temel sağlıkîpersoneline verilmesi sağlanmalıdır. 
Büyük miktarda ilaç ve sıhhî malzemeyi zimmetinde bulunduran, Sayıştay'a hesap veren ve 
vermiş olduğu açıklardan dolayı sorumlu olan, kamuda görevli eczacılara, sorumlulukları ora
nında malî sorumluluk tazminatı ödenmelidir. 

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık müdürlüğü eczacılarına, gezici görev tazminatı ve giyim 
yardımı verilmelidir. Zira, sağlık müdürlüklerinde sadece eczacılık şubesi eczacıları, bu hak
tan mahrum bulunmaktadırlar. 

v 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına 1327 sayılı Yasayla eklenen maddede, hayat ve sağlık 
için tehlike arz eden işlerde çalışanlara iş riski zammı öngörülmekte ve bu zam, Hıfzıssıhha 
gibi bazı kurumlarda çalışan eczacılara ödenmektedir. Hastane eczaneleri ve laboratuvarlarda 
çalışan eczacılar için de aynı risk bulunmasına rağmen, buralarda görev yapan meslekdaşları-
mız, iş riski zammından yararlanmamaktadırlar. Bu konudaki farklı uygulamanın giderilmesi 
gerekir. 

Bakanlığımızda, ilaç konusunda, ülkemizde rasyonel ilaç kullanımını sağlayan bir politi
ka geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Dünya Sağlık örgütü ve diğer uluslararası 
kuruluşlarla, ilaç konusunda işbirliği yapılmaktadır. 
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İlaç kutuları üzerinde barkot sistemi uygulamasına geçilmiştir. Eczaneler ve eczacılık hak
kında yönetmelik 39 yıl sonra değiştirilmiş, eczanelerin Batı standartlarına ulaşması amaçlan
mış; eczanelerin çalışma usul ve esasları, zamanımızın şartlarına göre düzenlenmiştir. 

Eczanelerin açılmasında, faaliyetlerinde ilk defa, meslek kuruluşu olan eczacı odalarına 
görev verilerek, meslekî faaliyetlere meslek odalarının katılımı sağlanmıştır. Bakanlığımızın bu 
çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne gelince; 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Lozan Barış Antlaşması hükümlerine göre kurul
muş, Sağlık Bakanlığına bağlı katma bütçeli bir kuruluştur. 

Bu görevleri, kara sınır kapıları ile, deniz ve uluslararası trafiğe açık hava limanlarında 
kurulmuş bulunan sağlık denetleme merkezleri aracılığıyla yürütmektedir. 

Bu hizmetlerin gerektirdiği giderleri karşılamak üzere, Türk limanlarına giren veya bu li
manlardan ayrılan gemilerden; 2548 sayılı Kanuna göre, boğazları transit olarak geçen gemi
lerden, sağlık resmî tahsil etmek, Genel Müdürlüğün görevleri arasındadır. 

Giderlerini kendi gelirleriyle karşılayabilen ve Hazine yardımı almayan bu kuruluş, gelir
lerinin tamamını Türkiye'nin sağlık hizmetlerine tahsis etmiştir. 

Yatırım ağırlığına, gelince : 1992 yılı bütçesinde yurdumuza gelen yabancılarla ilk temas 
eden kuruluş, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı binalarının, ülkemizi 
en iyi temsil eden bir niteliğe kavuşturulması amacıyla başlatılan hizmet binası ve günün 24 
saati esasıyla çalışan personelin konut sorununu çözmek amacıyla, Kaş Sahil Denetleme Mer
kezi ve hizmet lojman binası, Antalya ve Dalaman Havaalanı Sağlık Denetleme Merkezi ve 
hizmet ve lojman binası, Gurbulak ve Kilis Öncüpınar Kara Hudut Sahil Denetleme Merkezi 
ve hizmet ve lojman binasıyla, Genel Müdürlük ek hizmet binası inşaat projeleri tamamlan
mış olup, 1992. yılı sonuna kadar hizmete sunulacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ansoy, sürenizi aştınız efendim. 
İBRAHİM ARISOY (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
1993 bütçesi, geçmiş yıllardan gelen projelerin tamamlanması ana hedefi seçilerek hazır

lanmış olup, 1992 yılına göre toplam, yüzde 61'Iik bir artış göstererek, 79 milyar 618 milyon 
liradır. Kara sularımızda seyreden yerli ve yabancı bandırallı gemilere sağlık hizmeti vermek, 
Genel Müdürlüğün aslî görevidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İktidara gelişimizin 14 üncü ayını doldurduk. Bakan
lığımız, cesur, atak, yenilikçi politikalarıyla sorunların üzerine gitmiş, palyatif tedbirlerin yeri
ne, kalıcı, köklü uygulamalara yönelmiştir. 

Bu görüşlerimi belirtirken, Sağlık Bakanlığı bütçesinin memleketimize, milletimize ve sağlık 
camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını Allah'tan diler, hepinize saygılar sunarım. (DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Ansoy. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, son konuşmayı yapmak üzere, Kocaeli Milletvekili Sayın 

Kâzım Dinç, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MEHMET KÂZIM DİNÇ (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Sağlık Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesi üzerinde, Grubum adına söz almış bulu
nuyorum. Konuşmaya başlamadan önce, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, Dünya Sağlık Teşkilatının tarifinden de anlaşılacağı gibi, sağlık, yal
nız hastalık ya da sakatlığın bulunmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik 
halidir. 

Sayın Başbakanımız tarafından Yüce Mecliste okunan Hükümet Programında sözü edi
len sağlıkla ilgili bölümlerin, Sağlık Bakanlığınca yerine getirildiğini görmekten memnuniyet 
duyduğumu belirtmek istiyorum. Buna göre, ülkenin sağlık sorunlarının boyutu ve özellikleri
nin bilinci içinde süreklilik gösterecek ulusal bir sağlık politikası gerçekleştirilecektir. 

Bu sağlık politikası nedir? Vatandaş ve çevre sağlığının korunması, sağlık sorunlarının azal
tılması, personelin aktif düzeye getirilmesi ve yatırımların hızlandırılmasıdır. 

Tek tek bireylerin ve toplumun sağlığını korumak, kişi ve ailelerin ödeme gücüne bağlı 
olmadan hastalıklarını tedavi etmek için, sağlık hizmetleri yurt düzeyinde yaygınlaştırılarak, 
yeniden örgütlenecektir. 

Yerleşme yerlerinin en uç biriminden başlayarak, sağlık evinden, özel ihtisas hastaneleri 
ve tıp fakültelerine uzanan bir sevk zinciri içinde sağlık hizmeti sunulacaktır. 

Projemizin amaçlarını şöyle açıklayabiliriz : Sağlık hizmet birimlerinin, altyapı, insangü-
cü, araç gereç bakımından güçlendirilmesi; genel sağlık sigortasının yaygınlaştırılması ve hiç
bir vatandaşın bu sistem dışında bırakılmaması; ödeme imkânı olmayan herkese yeşil kart ve
rilmesi; sağlık hizmet plotikasına uygun nitelik ve sayıda insan gücünün süratle yetiştirilmesi; 
personel dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesi; zorlamalar yerine gönüllü çalışmanın özen
dirilmesi; başta hekimler olmak üzere, kamunun sağlık personel ihtiyacının karşılanması; hiz
met yükümlülükleri yerine, personelin, performansına, çalışma yer ve şartlarına göre ücretin 
belirleneceği sözleşmeli istihdam ile gerçekleştirilmesi; koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygın-
laştarılması ve aile hekimliği uygulamasına geçilmesidir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Sağlık Bakanının 1992 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinin sunuş 
konuşmasında, yerine getireceği hususunda söz verdiği konulardan, yeşil kart uygulamasına 
geçilmiş, yarım kalmış ve bitirilmemiş inşaatların tamamlanması büyük ölçüde karşılanmış, 
doğu ve güneydoğu illerimize büyük hizmetler götürülmüş, ulusal sağlık politikası ve bir dizi, 
sağlıkta reform çalışmaları da, zaman içerisinde yerine getirilmiştir. 

Tüm dünya ülkelerince kabul edilen, "2000 yılına kadar herkese sağlık" hedefine ulaşa
bilmek için, sağlık hizmetlerinin temelini teşkil eden koruyucu sağlık hizmetlerini halkımızın 
ayağına götürme ve yaygınlaştırma çalışmaları, planlı ve programlı bir şekilde devam etmektedir. 

1992 yılında yüzde 90 aşılama oranına ulaşılmış, genişletilmiş bağışıklama programıyla 
birlikte yürütülen polio eradikasyon programıyla 1995 yılı sonuna kadar, ülkemizde çocuk fel
ci vakalarını tamamıyla ortadan kaldırmak amaçlanmıştır. 

Ülkemizde halen önemini korumakta olan, su ve gıdalarla bulaşan hastalıklar ve zoono-
tik hastalıkların kontrolü çalışmaları, etkin ve sistemli bir şekilde yürütülmüştür. Doğal afetle
re rağmen, bulaşıcı hastalıklar kontrol altına alınmış ve salgınlara meydan verilmemiştir. 

Bütün dünyanın gündeminde olan ve Dünya Sağlık örgütünce özel bir program dahilinde 
yürütülen, AİDS'le mücadele, ülkemizde de titizlikle yürütülmektedir. 

Kan ve kan ürünleri, ithal eden kuruluşlar uyarılarak, AİDS yönünden sağlık kontrolleri 
yapılmamış kan ürünlerinin ithaline izin verilmemektedir. 
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Çevre sağlının iyileştirilmesi ve çevre sorunlarıyla mücadelede başarılı sonuçların alına» 
bilmesi için, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordineli ve ciddî bir çalışma gerçekleştiril
mektedir. 

Ülkemiz için önemli bir halk sağlığı sorunu olma özelliğini sürdüren sıtma hastalığının 
kontrol altında bulundurulması çalışmalarına, 1992 yılında da etkin bir şekilde devam edilmiş 
olup, Sağlık Bakanlığına intikal eden 1 515 774 kişi kan muayenesine tabi tutularak, tespit edi
len 11 027 hastanın radikal tedavileri sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sağlık Bakanlığının bütçelerine baktığımızda, geçen 
yıl olduğu gibi, bu yıl da genel bütçeden sağlığa ayrılan payın, son on yıl bütçeleri içerisinde 
en yüksek olduğunu görmekteyiz. . 

Sağlık Bakanlığının, kendisine ayrılan bu payı, ülkenin sağlık ihtiyaçları için en verimli 
şekilde kullanacağına Grup olarak inancımız tamdır. Sağlık Bakanlığı, bu hizmetleri, etkili, 
güvenilir, kolay erişilebilir niteliğe kavuşturmak ve ülke sathında dengeli bir şekilde yaygınlaş
tırmak amacındadır. " 

Son bir yılda Sağlık Bakanlığının gözle görülür şekilde başarılı çalışmaları, ulusal düzey
de olduğu gibi, uluslararası düzeyde de takdir edilmektedir, özellikle, sağlık reform çalışmala
rı, Dünya Sağlık Örgütünce övgüye değer bulunmuş, Doğu Avrupa ülkelerine de örnek olacak 
şekilde aktarılması istenmiştir. Bunun yanında, Sağlık Bakanlığının tıbbî bilgi ve deneyimiyle, 
teknolojisini, Türk kökenli cumhuriyetlerle paylaşmak üzere, sağlık alanında yaptığı anlaşma 
ve protokollerin hızla hayata geçirilmesi de temennimizdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sağlık Bakanlığının 1992 yılı çalışmalarına baktığı
mızda, öncelikle yatırımlara böyük önem verildiğini görmekteyiz. Kasım ayı sonu itibariyle, 
illere yatırım amaçlı olarak, Bakanlık bütçesinden 487 milyar 931 milyon, 3418 sayılı Yasa ge
lirlerinden 740 milyar 85 milyon olmak üzere toplam 1 trilyon 228 milyar 16 milyon lira gönde
rilmiş olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun yanında, yıllardır ihmal edilmişhastane 
ve sağlık ocaklarının tıbbî cihaz ve malzeme ihtiyaçları belli plan içerisinde karşılanmış, özel
likle, koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere, sağlık ulaşım aracı alımına da öncelik 
verilmiştir. 

Sağlık Bakanlığının tutarlı ve kararlı personel politikasıyla, ülkenin ihtiyaç duyduğu yöre
lerdeki hekim ve diğer sağlık personel açığı büyük ölçüde kapatılmaya çalışılmış, hekimlerin 
nöbet ücretleri konusundaki adaletsizlik de giderilmiştir. 

Sağlık ocaklarının, poliklinik hizmetlerini çağın koşullarına uygun verebilmeleri, hasta sevk 
zincirinde gerekli olan yerini alabilmeleri, halk sağlığı Iaboratuvarlarının modernizasyonu için 
yapılan çalışmalar sonucu 400 adet sağlık ocağı öncelikli seçilerek, 60 mitiamperlik röntgen 
cihazı, ekg cihazı, fotoelektrik kalorimetre, hemotokrit santrifüj, normal santrifüj, distile su 
cihazı ve diş üniti gibi cihazlarla güçlendirilmesi planlanmıştır. 

Uluslararası rekabet gücü yüksek ve verimli bir turizm ekonomisinin geliştirilmesi, halkı
mız ve turistler için mümkün olan en iyi sosyal ortamın yaratılması için, Sağlık Bakanlığınca, 
turizm sağlığı organizasyonu başlatılmıştır. 

Devlet hastanelerinden başlayarak belirlenen bir sistem içinde organ nakil merkezlerinin 
kurulması çalışmaları hızlandırılmış olup üç büyük hastane bu konuda döner hastane olarak 
belirlenmiş ve çalışmalara başlanmıştır. 
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Doğu ve güneydoğu illerinde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar çer
çevesinde, Van Devlet Hastanesinde 5 ünitelik hcmodializ merkezi kurulmuştur. 

Diyarbakır ve Gaziantep Devlet Hastanelerinde hemodializ merkezlerinin faaliyete geç
mesi için gerekli tahsisat gönderilmiştir. 

Ayrıca, bölgedeki hastanelerden, hemodializ ünitesi olmayanlara, en az 3 adet cihaz sağ
lanarak, hemodializ üniteleri kurulması çalışmaları sürdürülmektedir. 

Doğu ve güneydoğudaki mevcuthastanelerin iyileştirilmesi çalışmalarına başlanmış olup, 
bu doğrultuda kardeş hastaneler belirlenerek, bilgi ve hizmet alışverişiyle işbaşında hizmetiçi 
eğitimin sağlanması, ihtiyaç duyulan kliniklerin açılması, araç, gereç takviyesinin yapılması, 
kardeş hastaneler personeli arasında gönüllülüğe dayanan işbirliği ve takviyesinin yapılması 
planlanmıştır. Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastanelerinden 15*i bu amaçla görevlendirilmiştir. 

Van İlinde kardiyovasküler cerrahi, kardiyoloji, nöroşirurji, hemodializ, organ nakli ve 
kanser teşhis merkezlerinden oluşan, Van Yüksek İhtisas Hastanesi açılmasına karar verilmiş 
olup, inşaat devam etmektedir ve 1993'yılı baharında da hizmete girecektir. 

Erzurum* Elazığ ve Diyarbakır Devlet Hastanelerinin, eğitim hastanesine dönüştürülme
sine karar verilmiştir. Helikopter ambulans projesi çerçevesinde, kiralanacak 10 adet ambulan
sın, 5 adedinin doğu ve güneydoğuda bulunan illerimize tahsis edilmesi planlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Dinç, süreniz doldu. 

MEHMET İCAZIM DİNÇ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Diyarbakır Devlet Hastanesi bünyesinde kanser teşhis ve tedavi merkezi kurulması çalış

maları sürdürülmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, bir gezici hastanenin hiz
met vermesi planlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, doğu ve güneydoğu illerine yapılan bu değerli çalışmalar gerçekten 
takdire şayandır. Bütün bu güzel çalışmaların yanında, ulusal sağlık politikası çalışmaları da, 
planlanan zaman dilimi içerisinde,devam etmektedir. Bu çerçevede, sağlık mevzuatının gözden 
geçirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Genel sağlık sigortası hızla devam etmektedir. 

Ayrıca, Türkiye 16 bölgeye ayrılarak, bölge hastaneleri kurma çalışmaları da süratle sür
dürülmektedir. 

Sağlık Bakanlığının, Hükümet Programı, kalkınma plan ve programlarının öngördüğü po
litika ve ihtiyaçlar doğrultusunda, ülkenin sağlık sorunlarının boyutu ve özelliklerinin bilinci 
içinde hazırlamış olduğu 1993 malî yılı bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını dili
yor, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinç. 
Söz sırası, Cumhuriyek Halk Partisi Grubu adına, Adıyaman Milletvekili Sayın Kemal 

Tabak'tadır, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; bugün, Türkiye'nin sağlık problemlerini halletmek için yeni modeller aramaya gerek 
duyulmamalıdır. Bilhassa, sosyaldemokrat Batı ülkelerinde uygulanan sistemler başarıya ulaş
mıştır. Halkın hemen hemen tamamı sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu sistem, sağ
lık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, artı, genel sağlık sigortası şeklinde özetlenebilir. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesini, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik ve ağırlık 
veren bir hizmet şekli olarak değerlendiriyoruz. 
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Genel sağlık sigortası ise; millî sağlık politikasının finansmanını sağlayan ve tedavi edici 
hizmete ağırlık veren bir hizmet şekli olarak kabul edilmelidir. Hangi parti işbaşına gelirse gel
sin, ekonomik düşünceleri ne olursa olsun, bu model, Türkiye'de millî bir politika olarak yü
rütülmelidir. 

Zaten, 1963 yılında tsmet Paşa Hükümetiyle başlayan sosyalizasyon tatbikatı, ondan son
ra gelen değişik ekonomik görüşlere sahip hükümetler tarafından da kabul edilmiş olmasına 
rağmen, hizmetin hızında çoğu kez yavaşlama olmuştur. 

tike olarak, bütün hükümetler tarafından sosyalizasyon tatbikatının benimsenmesi sevin
diricidir. ı 

Genel sağlık sigortası ise, Cumhuriyet Halk Partisi hükümetlerinin de içinde bulunduğu 
dönemlerde hazırlanmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, genel sağlık sigorta
sını ilke olarak kabul etmekteyiz. Ancak, Meclise getirildiğinde komisyonlarda, Genel Kurul
da, Cumhuriyet Halk Partisinin bu konudaki görüşlerini teferruatlı 'olarak dile getireceğiz. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, genel sağlık sigortasının temel ilke olarak kabul edil
mesi, yoksul Türk halkının sağlık geleceği yönünden çok sevindiricidir. 

Bugüne kadar sosyalizasyonun, uygulandığı yerlerde tam başarıya ulaşüğı söylenemez; ama, 
bu aksaklık, sistemin kendi hatası olarak da gösterilemez. Biraz sonra, sosyalizasyonun neden 
başarıya ulaşmadığını, ulaşması için ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini, bugüne kadar alı
nan tedbirlerdeki yetersizlikleri belirtmeye çalışacağım. 

Genel sağlık sigortasının bir an önce çıkarılması millî görev haline gelmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Dünya Sağlık Teşkilatı, millî sağlık politikasını nasıl tanımlamakta

dır, bir göz atalım; 
1. Planlama projesi, 
2. Halk sağlığının bilgi kanatları, 
3. Bütçe finansmanı, 
4. Hastane hizmetleri, 
5. Ayaktan teşhis ve tedavi, 
6. Özel tıbbî bakım, 
7. Kırsal bölge sağlığı, 
8. tnsangücü planlaması. 
Görülüyor ki, toplum sağlığı, bireysel sağlık anlayışının ortaya çıkmasından sonra, eği

timden hizmete kadar, tıbbın her yönünü etkileyecek yeni ve önemli bir kavram halini almıştır. 
İnsan sağlının toplumla ilgili her etkenini içine alır. Bu bakımdan, politikamızın ana hedefi, 
toplum sağlığı olmalıdır. 

Sosyalizasyonun bugün Türkiye'de tam başarıya ulaşmadığını söylemiştim; çünkü, sosya
lizasyon, sadece Sağlık Bakanlığının çaba, gayret ve sağlık personeliyle başarıya ulaşamaz. Olay, 
ülkenin sosyoekonomik şartları ve altyapı hizmetleriyle yakından ilgilidir. Maalesef, sosyali
zasyonun uygulandığı yörelerde, hükümetler bu yönde öncelik tanımamışlardır. Yolu, suyu ol
mayan veya dereden su içilen bir bölgede, personel, araç ve gereç ne kadar yeterli olursa olsun, 
başarı, sınırlı olmaya mahkûmdur. 

Yine sosyalizasyonun başarısı sosyoekonomik şartlar ve altyapı hizmetlerine bağlı olduğu 
kadar, tıp ve yardımcı tıp personeline de bağlıdır. 
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1963 yılından bu yana, çok az ekonomik, sosyal ve eğitim imkânı sağlanabilmiştir. Elbette 
ki, başarısızlık, arz ettiğim bu sebeplerin doğal neticesidir. 

Sosyalizasyon bölgesine tıp ve yardımcı tıp mensuplarının gönderilmesi yollarının başın
da, ekonomik ve sosyal tedbirlerin süratle alınması gerekmektedir. Bu sağlanmadığı müddet
çe, hizmetlerin, vatan, millet nutkuyla yürütülmesi mümkün değildir. Nitekim, sosyalizasyon 
yeni başladığı zaman, o günün yöneticisine, bir doktor, oralara nasıl gidileceğini sorduğunda, 
bir bavul, içine bir traş makinesi, bir pijama koyulup gidileceğini söylemiştir. Ancak, oraya 
giden doktor, kısa zamanda onun öyle olmadığını görmüş ve bu, dalga dalga Türkiye'nin her 
tarafına yayılmıştır. Bunun üzerine, eleman göndermekte güçlük çekilmiştir. Örneğin, muay
yen bir süre sosyalizasyon bölgesinde çalışan doktora ve yardımcısına bir müddet sonra, daha 
iyi sosyal imkânları olan bir bölgede görevlendirileceği söylenmesine rağmen, bu yapılmamış
tır; yapılmayınca da, görevlendirilecek doktor veya yardımcı sağlık personeline güven verile
memiştir. 

Türkiye, sağlık yönünden bölgelere ayrılmalı; tıpkı, hâkimlerde, kaymakamlarda ve su
baylarda olduğu gibi, genç yaşta, en geri kalmış bölgelerden başlayarak, hizmet verilmelidir; 
ama, bu, kesinlikle, sosyal ve ekonomik tedbirlerle desteklenmelidir. Muayyen bir hizmetten 
sonra, şartları iyi olan bölgelere gelmelidir; yani, hizmetli, çekilmelidir. Bugünkü sistemde, bir 
doktor, izmir'de göreve başlamakta ve oradan emekli olmaktadır. Bu, hizmette eşitlik ilkesine 
aykırı düşmektedir ayırca, sağlık personeli istihdamına da ters düşen bir uygulamadır. Bu du
rum, adilane, herkesin, Türkiye'nin her bölgesinde seve seve, isteyerek hizmet vereceği bir şekle 
dönüştürülmelidir. Bir hâkimin, bir subayın, bir kaymakamın, gittiği bir yerden emekli oldu
ğu görülmemiştir. Mesela, sosyalizasyon bölgelerinde çalışanlara, ihtisasa girme kolaylığı geti
rilmesinin, doktor bulmada büyük kolaylıklar sağlayacağı kanaatindeyiz. Buna benzer tedbir
lerin alınması, polisiye tedbirlerden çok daha yararlı olacaktır. 

Bir hastanın soyunması, muayene edilmesi, reçetesinin yazılması, reçetesinin izah edilme
si, 8 dakika üzerinden hesap edilirse, 1 doktor günde 40 hastaya bakarsa, 1 000 kişiye 1 doktor 
standardı ortaya çıkmaktadır; 1 000 kişiye 1 doktor hesabıyla, 60 milyon insana 60 bin doktor 
gerekmektedir. Halbuki, ülkemizde 50 bin doktorun olduğu iddia edilmektedir. Bunların, yurt 
dışında, idarî görevlerde, adlî görevlerde, klinik öncesi dönemde veya buna benzer diğer hiz
metlerde olanları çıkarıldığında, görevi üstlenen 45 bin doktor kalmaktadır. 60 milyon insanın 
ihtiyaçlarını; yani, 60 bin doktorun yapması gereken görevi, yüzde 25 eksiğiyle yerine getiren 
Türk doktorlarına, bu kürsüden teşekkür etmeyi bir borç biliriz. 

Durum gösteriyor ki, 60 bin doktorun yapması gereken hizmeti 45 bin doktor üstlenmiş
tir. Peki, yüzde 25 eksiğiyle, bu doktorlarımız, bu görevin altından nasıl kalkmaktadır? Daha 
çok çalışarak, rahatından feragat ederek, günde 20 hastaya bakması gerekirken, 50 hastaya 
bakarak bu yükün altından kalkmaya çalışmaktadır. Bu böyle olunca da, zaman zaman, has
ta, doktordan arzu ettiğini bulamamakta; doktor da, arzu ettiğini hastasına verememektedir. 
Bu koşullarda görev yapan Türk doktorları, zaman zaman eleştirilmekte, hatta hakarete uğra
maktadır. 

Bizim kanaatimiz odur ki, vatandaşla, sağlık personeli arasındaki sürtüşme, çoğu kez ye
tersizlikten meydana gelmektedir. Bunların çareleri yok mudur? elbette ki, vardır. Doktorların 
sayısının artırılması, lise açar gibi, her ile bir tıp fakültesi açarak değil; mevcut tıp fakülteleri
nin ye talebe sayılarının, fakülte yönetim kurulu üyelerinin kararıyla artırılması yoluna gi-
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dilmelidir. Ancak, burada altını çizerek söylemek istiyorum. Talebelerin sayılarının belirleme
sini fakülte yönetimleri yapmalıdır. 100 kişilik fakülteye 400 kişi göndererek, işi, içinden çıkıl
maz hâle getirmemek lazımdır. 

Bu önerilerimin, Sağlık Bakanlığı dışındaki bakanlıklarla ilgili olduğunu, müştereken ya
pılması gerektiğini biliyorum; ama, bunların, koordine bir çalışmayla, diğer demokratik Batı 
ülkelerinde nasıl yapılmışsa, Türkiye'de de yapılabileceğine inanıyoruz. 

Tıp fakültelerinde FKB kaldırılmalıdır ve bu, bir sene, klinik derslerine yerilerek, daha 
bilgili doktorların yetişmeleri sağlanmalıdır. 

Yardımcı tıp mensupları için, yüksek hemşirelik, hemşirelik, ebelik, sağlık memurlarının 
eğitim süreleri yeniden gözden geçirilmelidir. Okullara alınan talebe sayılarının artırılması ola
nakları zorlanmalıdır. 

Birkaç satırla da, bulaşıcı hastalıklara ve çevre sağlığına değinmek istiyorum : Savaşta ih
mal, telafisi mümkün olmayan maddî ve manevî yaralar açabilir. Bu bakımdan, sistemli aşı
lanmaya ve gıda kontrolüne; kaynak sularının, elde edilmesinden kullanma safhasına kadar 
dikkat edilmelidir. İçme suyu ve kullanma sularının klorlanmasına önem verilmelidir. 

Ana ve çocuk sağlığı ülkemizde oldukça ciddî tedbirleri gerektirmektedir. Evli kadının, 
gebelik anından başlayarak, doğumunu sağlayıncaya kadar, loğusalık ve emziklik anından, ço
cuğu 6 yaşına gelinceye kadar, ona, tıbbî eğitici imkânları sağlamak, Bakanlığımızın aslî göre
vi olmalıdır. 

Bebek ölümleri diğer ülkelere nazaran Türkiye'de çok yüksektir. Bir ülkenin sağlık altın
daki başarısı o ülkedeki bebek ölümleri oranı ile doğrudan orantılıdır. 

Genetik bilim, bazı hastalıkların, ana-babadan geldiğini ortaya koymuştur. O itibarla, ak
raba evlilikleri, yurdumuz için ciddî bir problem halini almıştır. 

Bu yönde Bakanlığın ciddî tedbirler alarak, ileride devlete ve topluma büyük masraflara 
neden olan durum, önceden önlenmelidir. 

Konut sorunu, toplum sağlığı alanına giren çok önemli bir konudur. Konutların sıhhî şart
ları, çeşitli hastalıklara hazırlayıcı etkenler arasındadır -rutubet, hela, banyo vesaire-. 

Toplumsal beslenme ele alınmalıdır. 
tş hekimliğine ve meslek hastalıklarına önem verilmelidir. Halkın sağlık eğitimi çok 

önemlidir. 
Sağlık hizmetlerinin tek elde toplanması güç olmasına rağmen, üzerine gidilmelidir. Sağ

lık hizmetleri, ücretiyle, sosyal imkânlarıyla tek elden idare edilmelidir. 

tlaç sorunu : Artık, tıp, kendisini süratle yenilemiştir. Elli yıl evvel çıkarılan ilaçların za
manı geçmiş, hatta modern tedaviye ters düşen yönleri görülmüştür. 

Sağlık Bakanlığı, tıp fakülteleri ve meslek kuruluşlarından oluşacak bir komisyon tara
fından, ruhsatların yeniden gözden geçirilerek, ruhsatların iptal edilmesi ve ilaçların toplatıl
ması yönünde bir girişimde bulunmalıdır. 

Asistan doktorlar, eğitim hastanelerinin belkemiğidir; yükün büyük bir kısmı onların sır-
tındadır, günde 100-150 hasta muayene ederler. Aile ve çocuklarından uzak kalarak, gün aşırı 
nöbet tutarlar. Bu hekimleri, maddeten ve manen tatmin etmeden onlardan güler yüz bekle
mek mümkün değildir. 
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Hastane basarak, buzdolabından pelerin çıkarma şeklindeki yönetim devri, hele hele, ya
nında götürdüğü fotoğrafçıya poz verip, reklam yapma devri çoktan gerilerde kalmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, bu şekilde hafif devlet anlayışının karşısında olmuş ve karşısın
da olmaya devam edecektir. Artık, hekimleri sevme, onların dertlerini dinleme ve sağlık mese
lelerini onlarla çözümleme devri açılmalıdır. Eğitim hastaneleri başhekimlerinin tayini bir sis
teme bağlanmalıdır. Batıda olduğu gibi, dekanlık sistemine benzer, adına board sistemi deni
len, şeflerin kendi aralarında, muayyen seneler için seçecekleri bir sistem getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, burada, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, yani bir muhalefet 
partisinin sözcüsü olarak konuştuğum için, benden evvel konuşan bazı arkadaşlarıma cevap 
vermeyi uygun bulmuyorum. Ancak, bir konuya burada değinmeden geçemeyeceğim : Bir, pa
patya lafı, buradan devamlı söylenir. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — "Bir kere de biz söyleyelim" mi diyorsunuz? 

KEMAL TABAK (Devamla) — Papatya tabiri sizin eseriniz. Sizin eseriniz, bunun eseri, 
şunun eseri; ben işin orasında değilim; yalnız, şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum : Buradan 
cevap verme hakkı olmayan insanlara sataşma huyumuzu bırakmalıyız. Bizimle aynı koşullar
da ve cevap verecek durumda değiller. Ha, milletvekillerine çatın, Bakana çatın, sözcülere çatın... 

BAŞKAN — Sayın Tabak, çok haklı bir noktaya temas ettiniz. Benim bu konudaki dik
kat ve hassasiyetimi bütün arkadaşlarım bilirler; ama, bir isim telaffuz edilmediği için, adres 
meçhul. Sonra, bu papatyanın erkeği de var; erkek papatya, hanım papatya... Yani, uzun hi
kâye. o bakımdan, o da diyor ki, "karanfil ektik gül bitti." (Gülüşmeler) 

Teşekkür ederim. Sayın Tabak,, tabiî, tecrübeli bir parlamenter olarak çok güzel bir nok
taya temas etti. Benim müdahale etmememin nedeni oydu; yani adres meçhuldü. 

KEMAL TABAK (Devamla) — Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. Ben zatı âlinizi kas
tetmedim. Adres yerini buldu tahmin ediyorum... 

Sayın Bakanıma ve Bakanlık mensuplarına bir-iki konuyu dile getirmek istiyorum : Re
habilitasyon konusu, Türkiye'de ciddî bir konudur. Hastaları, bir yıl, iki yıl, üç yıl yatmakta
dır; ama, mevcut hastane fevkalade yetersizdir. Bu hastanelerin sayılarının artırılması, yatak 
sayılarının artırılması, Türk tıbbına verilecek büyük hizmetlerden birisi olacaktır. 

Hemodiyaliz konusu, Sayın Müsteşarımızın da konusudur. Türkiye'de gerçekten el atıl
ması gereken konulardan birisidir. Ona da el atılırsa, çok memnun oluruz. 

Kalp konusuna değinmek istiyorum : Hastaneleri suçlamak aklımdan geçmiyor. Gelen has-
/N talan gönderiyoruz, anjiyo yapılması gerekiyor. Anjiyo, bir tetkik aracıdır; tedavi aracı değil

dir. Hastanenin imkânı olmadığı için iki üç yıl sonraya gün veriyorlar. Bana öyle geliyor ki, 
o üç yıl içerisinde hastaların yüzde ŞO'si eks olmaktadır, ölmektedir. 

Ne yapılabilir? Bunu kardiyologlar yapıyor; kardiyologların imkânları artırılabilir, sayıla-
. rı artırılabilir ve Türk halkı, Türk hastalan da bundan istifade ettirilebilir. 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, geçmişte -1980 öncesi- yaptığım bir konuş
mada değinmiştim; "Türkiye'nin hemşire ve ebe eksiğini karşılamak için, liseden sonra, kızla
rımıza veya lise mezunu erkeklerimize, kısa dönem eğitim yaptırarak süratle bu kapatılmalı, 
bu yola gidilmelidir" diye bir konuşma yapmıştım; bunun, sonradan yapıldığını sevinerek gör
düm; yalnız, orada, ben "buraya taraftarlarınızı ahn" dememiştim, üzülerek gördük ki, Temel 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün açmış olduğu bu okullara, o günün adamları alınmış, 
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yakınları alınmış; bunların içerisinde -yanlış anlaşılmasın- imamlar da var!.. İmamlar alınma
sın, demiyorum; ama, imamın aslî görevi, imamlıktır. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Cenazeler için alınmıştır!.. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırıkkale) — Bizim, sizin yok; hepimizin, memleketimizin in

sanıdır, personelidir, memurudur... 
KEMAL TABAK (Devamla) — Personel değil efendim, talebeden bahsediyorum; okulla

ra alınan talebelerden bahsediyorum. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Sizin bizim değil; hepsi memleketimizin insanları. 
KEMAL TABAK (Devamla) — Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi adına, beni, nezaket 

göstererek sükûnet içinde dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor; 1993 bütçesinin, Bakanlı
ğımıza, mensuplarına ve Türkiye Cumhuriyetine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tabak, sizin nezih üslubunuz, her zaman nezaketle dinlenir; tabiî hali-
nizdir, artı, biz de Başkanlık olarak, az zamanda çok şey ifade eden bu veciz konuşmanız için 
teşekkür ediyoruz zatı alinize. (Alkışlar) 

. Değerli arkadaşlarım; Refah Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünal
dı 'yi davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Ünaldı. 
Sayın milletvekilleri; programa göre, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Görüşmekte bu

lunduğumuz Sağlık Bakanlığı bütçesiyle ilgili müzakereler tamamlanıncaya kadar çalışma sü
remizin devamını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Ünaldı. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüş ve düşüncelerini arz et
mek için huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; gerek yasamada, gerekse icrada en önemli görevimiz, 
millî varlığımızı ve millî gücümüzü muhafaza etmektir. İnsanımız, en önemli varlığımız ve en 
büyük gücümüzdür. Bugün, burada, insana, insanımıza hizmet veren veya vermesi gereken önem
li bir Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığının bütçesi üzerinde görüşüyoruz. 

Milletimizin ve Bakanlığın, sağlıklı bir bütçeye; insanlarımızın da, tarifine uygun bir sağ
lığa kavuşmasını Cenabı Hak'tan dileyerek, fikirlerimi arz etmek istiyorum. 

Sağlık sektörü, sektörler arasında en önemli sektörlerden birisi, hatta birincisidir. Bun
dan dolayı da sağlık davası, toplumumuzun en önde gelen acılarından birisi olarak sürüp git
mektedir. Bu, bir açıdır; çünkü, sağlık hizmetlerinin sunuluşunda, herkese eşit sağlık hizmeti 
temel prensiplerinden birisi olması gerekirken, bunun böyle olduğunu söylemek mümkün de
ğildir. Bunu, yalnız bugün için değil, bugüne has olarak söylemiyorum; dün de böyle idi, bu
gün de böyle; bütçe imkânlarına bakınca, yarınlara doğru da bu acı, süreceğe benzemektedir. 

Eşitsizliklerin giderilmesine ve halkımızın, insanımızın sağlık seviyesinin yükseltilmesine, 
düzeltilmesine şiddetle ihtiyaç vardır. Toplumun sağlık göstergesi olan bebek ölüm hızının çok 
yükseklerde olduğu, hastanelerde yaşananların büyük çile haline dönüştüğü, insanlarımızın, 
Avrupalıların, köpeğine gösterdiği kadar itibar göremediği bir ortamda, sağlığın edebiyatını 
yapmanın ne anlamı olabilir... Problemler çok yönlü ve çok büyüktür. 

Problemlerin büyümesinde birçok faktör var ise de, asıl problem finansmandır, sağlığa 
ayrılan paradır. Tabiî, uygulanan yanlış politikaların da önemli rolü olmuştur. Ucuza mal olan 
koruyucu hekimlik yerine, çok pahalı olan tedavi hekimliğinin tercih edilmesi, meseleleri daha 
da büyütmüştür. 
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İleri (ilkeler dediğimiz ülkeler, sağlığa, altyapısı tamam olduğu halde, yalnız sistemin de
vamı için,.gayri safi millî hâsıladan yüzde 10 civarında bir pay ayırmakta iken, biz yüzde 3'Ier 
civarındaki bir payla nasıl altyapı oluşturacağız, nasıl sağlık hizmeti vereceğiz? 

Bu Hükümet, milletin sağlık konusundaki acısını, sıkıntısını bildiği için, bunu halledecek 
vaatler söyleyerek iktidara geldi. Yani, bugün, bu Hükümet iktidarda ise, bu vaatleri neticesin
de iktidara geldi. Vaatlerine uygun bir değişiklik de ortada yok; ANAP ne yaptıysa onu yapı
yor. Halbuki "ANAP ne yaptıysa, biz de onları devam ettireceğiz" diyerek gelmedi; meydan
larda, iki anahtar ve yeşil kart göstererek geldi. Anahtarınız ve yeşil kartınız piyango idiyse, 
bakın bir özel televizyon 6 anahtar 6 kart veriyor; o zaman bu televizyon kanalı sizi geçiyor 
demektir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz ne vereceksiniz? 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Kıskanalım mı yani? 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Herhalde. 
Meydanlarda verilen söz böyle değildi. Sayın Bakan, her ne kadar, reform gibi, büyük id

diaların içinde ise de, bu Hükümetin bütçesi de, politikaları da ANAP'ın devamıdır. Tenkit 
ede ede geldikleri Anavatan hükümetlerinin icraatlarını devam ettirmektedirler. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Bütçe rakamlarına bakmadınız mı sa
yın sözcü? 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) -— Bütçesi, borçlanması, dış ticaret rejimi, bütçe açığı, 
enflasyonu, hep bu icraat çizgisine uymaktadır. Partiler değişse, isimler değişse de, dbğişmeyen 
bir çizgi, dışa bağımlılığın çizgisidir. Ortak özelliği, faizci, taklitçi, zulme dayalı bir çizgi oluşudur. 

Sağlıkta da yine, genel sağlık sigortası, özelleşme ve özelleştirme de, ta ÖzaPın Başbakan
lığı zamanından kalma hedeflerdir. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Yeşil kart sahiplerine ilaç paralan ödenmiyor" 
diyen arkadaşımıza verdiği cevapta : "Siz ödeyemeyeceğiniz bir borcun veyahut bir ödemenin 
taahhüdü altına girebilir misiniz?" diyor. 

Peki, seçim meydanlarında niye bu taahhüdün altına girdiniz? Bunların karşınıza çıkaca
ğını bilmiyor muydunuz? 

Yine, Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Yeşil kart uygulaması bir an önce hayata geçirilsin" 
diyen bir İktidar milletvekiline, "Yeşil kart uygulamasına geçildi" diyor. 

Nasıl geçildi? ülke nüfusunun yaklaşık yarısı ekonomik sebeplerle sağlık hizmetlerinden 
yararlanamazken, bu ifade nasıl kullanılabilir?.. 

Ülkede, işsizler, gündelikçiler, prim ödeyemediği için Bağ-Kura giremeyen küçük esnaf ve
ya işyeri sahipleri, sigortalanmayan işçiler, toplum içinde, duyulmayan seslerle "imdat" de
mektedirler. ' 

Türkiye'de millî gelirin yüzde 56'şını nüfusun yüzde 20'si alırken, yüzde 40'ı teşkil eden 
fakir nüfusun toplam payı yüzde 12,3 Merdedir. Bu da, üretilen kaynakları nüfusa dağıtan me
kanizmaların bozuk olduğunu, yani, düzenin, bir zulüm düzeni olduğunu göstermektedir. Bu 
Hükümet, bu tabloyu daha da ağrlaştırarak, sosyal devlet politikalarından uzak politikaların 
içindedir. 

Emek, yıl geçtikçe ucuzlamaktadır. Bunun sonucu, beslenmede protein miktarı, yıl geç
tikçe düşmektedir. Emeğin ucuzluğunu Sayın Başbakan iyi biliyor ki, Uzakdoğu gezisinde, bu
nu hedef göstererek, sermaye davet ediyor. 

Sayın Bakan, 1 200 sayfalık dosyaları içine alan kartlarla tablolaştırdığı genel sağlık si
gortasının hayata geçirileceğinden bahsediyor... Ne ile?.. Hangi imkânlarla?.. 
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Bu fikri ilk defa siz ortaya atmıyorsunuz ki; bu, önceden hazırdı; ama öncekiler kaynak 
bulamadıkları için bunu ortaya çıkaramadılar. Siz kaynağı nereden bulacaksınız?.. 

Sigorta, katılımla olur. Gelir tablosunu -biraz evvel verdiğim- bu halk, bu işsizler, bu gün
delikçiler, bu sigortasız çalışanlar, bu Bağ-Kur'a bile prim ödeyemeyenler mi ödeyecekler?.." 
Veremeyenlerin primini biz vereceğiz, devlet verecek" deniliyor... Nereden vereceksiniz?.. Bu 
bütçeden mi?.. Bırakalım bunları, bu primini ödemeyenleri; Bağ-Kur'lular, SSK'lılar acaba yeterli 
sağlık hizmeti alabiliyorlar mı?.. 

Hiç halkın arasına girmiyor musunuz?.. Manzara, "bir dokun, bin ah dinlei'den ibaret
tir. Bu bütçe, verilen vaatlere ve gösterilen hedeflere göre bir bütçe değildir. Onun için, "hani 
herkese yeşil kart verecektiniz "veya daha sonraki sözünüzü hatırlatıp, "hani on milyon kişiye 
yeşil kart dağıtacaktınız" demiyorum... Yalnız iyi niyet, iyi dilekler yeterli değildir, finansman 
lazımdır. 

Siz vaatlerinizi bu bütçeyle yerine getirmek istiyorsunuz; ama aslında bu bütçe bir vaatten 
ibarettir. Neden bir vaatten ibarettir?.. Çünkü, gerçekçi ve ciddî bir bütçe değil. 

1992 bütçesinde 171, 241 trilyonluk bir gelir, hem de verg*~)ffinin topladığı döküntülerle 
birliket bu kadarlık bir gelir beklenirken, bu gerçekleştirilememiş ve bütçe açığı iki katına çık
mışken; şimdi, 1993 yılı için, bunun iki katından daha fazla bir gelir teklifiyle yüzde 100'ü 
geçen bir rakam verilmektedir... Nereden geleceği belli de değil... 

Şimdi, bu bütçeyi nasıl inanılır kabul edebiliriz, buna nasıl "ciddî bir bütçedir" diyebili
riz?.. Böyle bir bütçeden ayrılan yüzde 4,6'Jık bir payla, altyapılar yapılacak, sağlık hizmetleri 
yürütülecek ve bir de halkın yarısına yakın bir kısmının primleri ödenecek... Bu nasıl bir iddia 
ise anlamak mümkün değil. 

Bunları ifade ettikten sonra baştaki ifademi tekrarlıyorum : Sağlık davası bir acıdır, acı 
olarak sürüp gitmektedir ve daha da önemini koruyacaktır. 

Sağlık hizmetleri veren kuruluşlar arasında işbirliği, iş bölümü ve koordinasyon sağlana
mamıştır. , 

Çevre, alabildiğine sağlıksız olarak devam etmektedir. 
Hava kirliliği boğucu boyutlardadır, denizlerimiz, körfezlerimiz kirlidir ve şehirlere giriş 

ve çıkışlardakı fena koku, artık normal karşılanır olmuştur. 
Temel sağlık hizmetleri yetersizdir. Kuyruklar ve uzak tarihli randevular halkı canından ' 

bezdirmektedir. 
Diyaliz sıkıntısı artık yaygın hale gelmiştir. 
Koruyucu sağlık hizmetlerinde organizasyon yetersizdir, personel açığı vardır. Hastane yatağı 

ve sağlık personelinin iller ve bölgelere göre dağlımı dengesizdir. Doğu-batı, kent-kırsal kesim, 
şehir merkezi ve gecekondu bölgeleri arasında büyük farklılıklar vardır. 

Aile-hekimliğine geçileceği söyleniyor; ama hâlâ uzmanlaşma eğilimi sürdürülüyor. Bazı 
branşlarda da uzman hekim açığı devam ediyor. 

Göz klinikleri sanki halka zulmetmekten zevk alıyorlar. Özellikle ve acilen bu branşta uz
manlık eğitimi hızlandırılmalıdır veya göz muayenelerinde bir başka çözüm bulunmalıdır. 

Sağlıkta müracaat zinciri kurulamamıştır. Beslenme, işçi sağlığı ve iş güvenliği, ruh sağlı
ğı, okul sağlığı, geriatri ve zararlı alışkanlıklardan korunma konularına yeterince önem veril
memektedir. 

Tıp eğitimi yeniden gözden geçirilmeye muhtaçtır. Ulusal tıp akademisi düşüncesi, bu yönde 
olumlu bir gelişmedir; ama icraatı görelim ve gerçek anlamda millî olan bir tıp akademisi ol
masını da dileyelim. 

Hastanelerde, otelcilik işletmesi çok yetersizdir; çarşaf değiştirmek gibi en basit hizmetler 
b'le yürütülememektedir. , 
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Hekimlik mesleği itibar erozyonuna uğramıştır, hem maddî hem manevî yönden; bir türlü 
de düzeltilemiyor. Hepimize gönderilen "maddî durum düzeltme teklifleri" de bunun bir gös
tergesidir. Sayın Bakan bunları kabul ediyor; biz de destekliyoruz. 

Hizmet içi eğitim yetersiz ve verimsizdir. Sayın Bakan, ''sağlık ocaklarına Iaboratuvar ve 
röntgen üniteleri kuruyoruz" diyor... Bu, yeni değil; eskiden olanlar vardı, çürümeye terk edil
mişti. önce işlerliğini görüp sonra masraf edilmelidir. Bunlara evvela personel lazım. Ucuz şeyler 
değil. Beyhude israf olması endişesi vardır... 

Özellikle, kışın mahsur kalan bölgeler ve trafik vakaları için helikopter ambulans ideal 
görünüyor; ama yeterli sayıda olması lazım. Hangi ödeneîderle alınacak?.. Sanayileşmenin önemi 
bir kere daha ortaya çıkıyor. 

Eczacılar, kendi sahalarında ve yetkileriyle çalışamadıklarından şikâyetçidirler. 
Diş hekimliğinde, koruyucu hekimlik değil, tedavi edici hekimlik hâkimdir. 
Yardımcı sağlık personeli hâlâ yetersizdir. 
AİDS konusunda Bakanın tavırları olumludur denilebilir; ama biraz yavaş... Gerekli önem 

verilmelidir. AİDS'i tespit etmek iyi; ama, önce korunma çalışmalarına ve eğitime gereken önem 
verilmelidir, özellikle, bu konuyla ilgili olarak, konuyla yakınlığından dolayı, alkol, uyuşturu
cu ve fuhuş konularına önem verilmelidir. Zaten bir sağlık afeti olan bunlara, AİDS dolayısıy
la, kat kat daha fazla önem verilerek, korunma tedbirleri bulunmalı, alınmalı ve halk eğitilmelidir. 

Geçen yılki tutanakları incelerken dikkatimi çekti : Ben, "şefkat gelmeli, millî heyecan 
olmalı" demişim, Sayın Bakan buna, "şuna dikkatinizi çekmek istiyorum : artık, 21 inci Yüz
yıl insanını -ki, Avrupa, maalesef bu noktaya geldi, biz de gidiyoruz arkasından- insanları, 
millî duygularla göreve sevk edemiyorsunuz" şeklinde cevap vermiş. 

Bu, çok yanlıştır. 21 inci Yüzyılda olmakla, insan olmaktan çıkmak gerekmez; şefkat, mer
hamet, millî heyecan insanî duygulardır; eğitimle kazandırılır. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı süreniz doldu... 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Eğitmeden önce, tabiî ki, sevk edemezsiniz; önce eğiteceksiniz, sonra bunlardan yararla

nacaksınız. 
Bu anlayışınızı tepsitten sonra, şimdi daha iyi anlaşılıyor ki, sağlık meslek liselerindeki 

tavrınızın ve bazı doktor tayinlerinizin arkasında da bu tip yorumlamalar vardır. 
Ben, şefkatte, merhamette ısrar ediyorum; böyle bir eğtiimin gerekliliğini ifadede ısrarlı

yım. Şefkatsiz, merhametsiz ve millî heyecansız, sağlık davamızı halledemeyiz. 
Sonra, Batılı olacağız diye, onlar kertenkele kovuğuna girseler, biz de girecek değiliz ya(!) 

Şefkat ve mehramet, bizim en güzel değerlerimizdir. Elbette bu değerlerimize sahip çıkmalıyız. 
BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Bursa) — Biz merhametsiz miyiz; Allah aşkına??!. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Teftiş Kurulu eski Başkanı Sayın Salih Çeyiz'in iddia

larını tekrarlamayacağım, vakit dar, Sayın Başkanın ikazı var; nasıl olsa tüm sayın milletvekil
lerine gönderilmiştir, herhalde bir yerde cevabını bulacağız. 

Yeşil kartın, neden eskisinin devamı olduğu üzerinde durmadım; sadece olumsuzluğunu 
söyledim; zamanım dardı. Onu da, eski Müsteşar Muavini Orhan Karapınar, gazeteye, çarşaf 
gibi yazmış; herkese gönderildiği için, okumadan, sadece gösteriyorum : "Yeşil kart olayı bir 
aldatmacadır..." Üzerinde makaleler de var, zaman darlığı dolayısıyla okumayacağım. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Bakanın söylediklerine inanmıyorsun, 
onun söylediklerine inanıyorsun!.. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — tspatı var, delilleri var da, onun için. 
Sadece alıntı yapan bu makale bile bunu ispatlayacak seviyededir. 
Bütçenin, ülkemize, milletimize hayırlar getirmesi dileğiyle sözlerime son verirken, hepi

nizi tekrar saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
Refah Partisi Grubu adına, Tokat Milletvekili Sayın Feyzi tnceöz. 
Buyurun Sayın tnceöz. 
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RP GRUBU ADINA AHMET FEYZt İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Sağlık Bakanlığı bütçesi hakkında Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etme
den önce, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşacağız derken, isterseniz, önce genel bütçeden Sağlık 
Bakanlığına ayrılan miktarlara kısaca bir göz atalım. 

1993 malî yılı bütçe tasarısında, Sağlık Bakanlığı için ayrılan ödenek miktarı, 18 trilyon 
73 milyar 981 milyon liradır. Bunun yüzde 77,4'ü personel giderlerine, yüzde 7,5'i cari giderle
re, yüzde 7,4'ü yatırım harcamalarına, yüzde 7,2'si de transfer harcamalarına ayrılmıştır. 

Burada hemen göze çarpan bir husus var; Sağlık Bakanlığına ayrılan bütçenin dörtte üçü 
personel giderlerine, dörtte biri ise diğer alanlara tahsis ediliyor. Bu çeyrek oranın içerisinden 
yüzde 19'luk komik bir kısım da yatırım giderlerine ayrılıyor. 

Bu ne demektir? Biz, sağlık alanında bu sene de yatırım yapmayacağız demektir. 
Bakanlık, üç alanda hizmet vereceğini belirtmiş : Yeşil kart uygulaması; mevcut hizmetle

rin ıslah edilmesi ve sağlık alanındaki farklılıkların azaltılması; ulusal sağlık politikasının ha
zırlanmasıyla sağlık reformu çalışmaları. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gelin, bunları hep birlikte teker teker etüt edelim. 
Yeşil karttan başlayalım : Sağlık Bakanlığı, hedef olarak gözetilen 10 milyon kişiden sade

ce 115 binine yeşil kart verildiğini belirtiyor. Aylık geliri, dün 175 bin liranın, bugünkü asgarî 
ücrete göre ise 302 bin liranın altında olanlara, kanunda belirtilen komisyonca incelenerek ve
rileceği söylenen yeşil kartların verilmesi, uygulamada da gerçekten böyle mi olmuştur?.. 

Sön mahallî seçimlerde, seçim bölgemde bizzat benim de şahit olduğum gibi, yeşil kartlar 
kaymakama teslim edilmiş, bunlar özellikle DYP örgütünün verdiği isimlere rüşvet olarak da-

i ' 

ğıtılmıştır. Nerede 302 bin liranın altında maaş alma şartı, nerede komisyon incelemesi?.. Bun
ları belgelendirmek mümkün; ama, verilen vatandaşlar zaten mağdur... Mağdurların sayısı o 
kadar fazla ki, o garibanları deşifre etmek de abes oluyor. 

Geçen sene, 360 milyar lira ödenekle 115 bin kişiye yeşil kart verdiniz. Bu sene için ayırdı
ğınız 800 milyar lira ödenekle -oranlarsak- ancak 300 - 400 bin kişiye yeşil kart verebileceksi
niz. Nerede hedeflenen 10 milyon rakamı?.. Geriye kalan milyonlarca insan ne olacak?.. Hadi 
yeşil kartla muayene oldu diyelim; esas mesele ilaç temini. Bunlar ilaçlarını alamayınca yeşil 
kart neye yarayacak? "Efendim, hastanede yatarsa ücretsiz..." Hastaneye yatırılma oranı ise, * 
yüzde 4 ilâ 8 arasında değişmekte. Yani, istifade oranı yüzde 4 ilâ 8 (!) 

Büyük şehirlere sevk edilen bu hastaların yol parası, en az 200-300 bin lira tutuyor. Tabiî, 
hastaneye geldikten sonra uzun sürelere verilen randevular ve milletvekillerinin devreye girme
leri... Hep malum tablolar... 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Sen bu konuyu bilmiyorsun kardeşim... 
BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, Sayın Bakan biraz sonra söz alacak... 
AHMET FEYZt İNCEÖZ (Devamla) — Arkadaşlar yeşil kartla ilgili olarak pek çok ko

nuya temas ettiler, ben bunları tekrar etmeyeceğim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "mevcut hizmetleri ıslah edeceğiz" diyorlar. 
Mevcut hizmetlerin ıslahı için, başta Hükümetin, tüm programı, fikri, icraatı değişmesi 

lazım. Bu yanlış zihniyetlerle ıslah değil, tam tersi yapılacaktır. 
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Dünya Sağlık örgütünün sağlık tanımını sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum : "Sağlık, 
kişinin hasta olmaması hali değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir" 
denmektedir. 

Burda, bu tariften de anlaşıldığı gibi, sağlık bir hükümet sorunudur. Anadolu'nun çeşitli 
şehirlerinden sağlık göçü mevcut olup, bölge hastaneleri barajını koymazsanız, Ankara, İstan
bul, izmir gibi büyük kentlerde müesseseler kilitlenir, milletvekilleri ve bakanlık da... 

Sağlık alanında yatırımsız durulur mu? Bu merkezlere akın önlense dahi, buralara daha 
büyük tıp merkezlerini kurmak gerekecektir; çünkü, insan sağlığı çok önemlidir. Hangi şart
larda olursanız, kişinin, yine konulan barajları aşıp, yine kendisinin ulaşabileceği en üst sağlık 
merkezine talebi tamamen önlenemez. 

İki türlü yatırım vardır; Birincisi, bölge hastaneleri, diğeri de, biraz evvel söylediğim "center" 
lerdir, yani tıp merkezleridir. 

Yatırıma ayrılan payınız; 1993 yılında bir tek KİT'e ayrılan pay kadar bile değil. Siz, gü
nübirlik şovmen politikalarınızla bunları düzelteceğinizi sanıyorsanız, aldanıyorsunuz. 

On yılların mesulleri olan zihniyetleriniz, idarelerinizin acı faturalarını ödettiğiniz, peri
şan ettiğiniz bu masum ve mazlum insanlarımızın yaralarını, bari doğru dürüst pansuman et
me tedbirlerini alın. 

"Ulusal sağlık politikası" diye İngiltere'den adapte etmeye çalıştığınız hazır elbise -kusura 
bakmayın- bizim insanımıza uymuyor. Kelime kelime angaje etmeye çalıştığınız bu elbisenin 
yerine, "bizim terzilerimiz elbise diksin" diye niye demiyorsunuz? V" 

Sağlık reformu çalışmalarına katılan tek milletvekili olarak, biraz önce söylediğim gibi, 
ulusal sağlık kongresinde, getirdiğiniz bu elbiseyi zorla oldurtma çalışmalarınızdan başka bir 
şey görmedim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; diğer konuları ve tekliflerimizi ana başlıklar halinde 
sunacağım; zamanın azlığından dolayı teferruata girmeyeceğim. 

"Şeffaf ihaleler yapıyoruz" diyorsunuz... 
Siz, şartnameyi yanlış hazırlarsanız, tek bir firmanın cihazını tarif ederseniz, uzman kim

selere hazırlatmazsanız; gazetecilerin önünde zarfları açmak ne kadar şeffaflıktır; yorumunu 
sizlere bırakıyorum! 

Sağlık Bakanlığında çalışanların ücretleri yetersizdir. Fazla mesailer iyi değerlendirilmi
yor. Ebe, hemşire, teknisyen açıkları varken; sağlık meslek liselerinin kapatılmasına anlam ve
remiyoruz; 

Yatırımlara ayrılan minicik parayla, sağlık alanındaki araç, gereç, cihaz, bina açıkları için 
ne düşünüyorsunuz? ." 

Basınla aranız iyi (!) Hastanelerde rehin kalanları, biz milletvekillerinden "imdat" çağa
sında bulununca anlıyorsunuz. 

Politik tayinlere ne zaman son vereceksiniz?.. \hlanlamayın; Gensoru verilecek ölçüde bel
gelerimiz var. 

Geçenlerde Plan ve Bütçe Komisyonunda sunduğum; Sayın Genel Müdür \ardımcınız özcan 
Ünal imzalı, tarafınıza, "Sayın Bakanım" hitaplı, bilgi veren belgeye cevap istiyoruz; 

Evet, ismen de veriyorum : "Doktor Bekir Necati Şimşek, Amasya Taşova merkez sağlık 
ocağı tabibiyken, 10.8.1992 tarihli kararla, Amasya Doğru Yol İl Teşkilatının isteği üzerine, 
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Kastamonu Abana merkez sağlık ocağı tabibliğine atanması yapılmıştır." Belgedeki imza : öz-
can Ünal. "DYP İl Teşkilatının isteği" ibaresinin altını kalınca çiziyorum. 

Nerede kaldı partizanca tayin yapmadığınız iddiaları?! Bize ulaşan ve suçlarınızı belgele
yen böyle parmak izi örneği delillere ne diyeceksiniz?.. 

HAYDAR BAYLAZ (Bingöl) — Güzel yere vermişler. 
AHMET FEYZt İNCEÖZ (Devamla) — Evet, yatırımlara ayrılan minicik parayla, sağlık 

alanındaki gerekli araç gereçlerin nasıl alınabileceği konusunu söyledik. 
Ayrıca, hastanelerde ilaç alma röntgen ve muayene sırasında çekilen çilenin, şimdi de ame

liyathane kapılarında aylarca beklemelerin daha fazla oranda arttığını belirtiyorum. 
İlaç fiyatlarının insafsız, haksız artışı karşısında, eski dönemlerden daha fazla duyarsızsınız. 
Hastaneler arası koordinasyonu ne zaman düzeltip, vatandaşı, kanları şakır şakır akarak 

hastane hastane dolaşmaktan kurtaracaksızın? 
SSK'daki özelleştirme sevdasına siz de katılıp, vatandaşı, kendi verdiği vergilerle yapılan 

hastanelerde ikinci bir kez siz de mi soyacaksınız? 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için bir önerimiz var : Kardan ulaşımın yapılamadığı yerle

re, özellikle bugünlerde, sağlık personeline iki misli gibi tatminkâr bir ücret vererek, onları ora
larda görevlendirebilirsiniz veya ikinci bir yol olarak, âcil helikopter servisleri koyarak, çağımı
zın İmkânlarından bu insanlarımız yararlandırılabilir pekâlâ. Bunları teklif ediyoruz. Gerçi biraz 
önce, yatırım için pek fazla para ayrılmadığını söylemiştik; ama, baleye israf edilen paralar 
buralara biraz aktarılsa, herhalde böyle hayatî konular çözüm bulmuş olur. 

Bazı özel hastanelerin, milletvekillerine yönelik faturaları dikkatinizi çekiyor mu? Gerçi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini ilgilendiriyor; ama, müfettişlerle kontrol gereği neden hisse
dilmiyor? 

Diyaliz ve fizik tedavi ünitelerindeki yetersizlik had safhada. 
İhtiyaçtan fazla doktor yetiştiren tıp fakültelerinin kontenjanları için bir sınırlandırma dü

şünüyor musunuz? Şu anda, 15 bin ziraat mühendisi açıkta... Bu işsizler ordusuna, tıp fakül
tesi mezunlarını damı dahil edeceksiniz? 

Geçenlerde ziyaret ettiğim Personel Genel Müdürünüz tarafından gösterilen kadro fazla
lıklarınız için ne yapacaksınız? 

AİDS'le ilgili olarak "tek eşlilik" sloganınız güzel, gayet iyi; açıkça, "zina yapmayın" 
diyorsunuz; ama onu teşvik eden her türlü ortamı besliyorsunuz. Tabiî, Bakanlık olarak demi
yorum, Hükümet ve zihniyet olarak... (RP sıralarından alkışlar) 

BESTAMİ TEKE (Hatay) — Tövbe de! 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) — Vakıf hastanalerini bünyenize almanız, hem ma

nen hem maddeten veballi bir iştir. ' 
Kişi başına sağlık için ayrılan para açısından, her zaman örneğini verdiğimiz, örnek al

mak istediğimiz Batı ile aramızda ne kadar fark var; ne kadar komik durumdayız; işte rakam
lar : Amerika Birleşik Devletlerinde 2 556 dolar... Avrupa'dan bir örnek vereyim : Hollanda'
da 1 182 dolar. Evet, Türkiye'de 200 dolar (!) Bu rakam için ne düşünüyorsunuz?.. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Ne bu? 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) — Sağlık için kişi başına ayrılan para. 

' t 
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Peygamberimizin, "hastalık gelmeden sağlığın kıymetini bilin" diye ifade ettiği koruyucu 
hekimlik alanında hiçbir etkinlik göremiyoruz. Dünya sağlık sistemleri bu yönde dev adımlar 
atıyor; ama Bakanlığımız, bu konuda küçük adımlar bile atmadı ve atmıyor da. 

BAŞKAN — Sayın tnceöz, süreniz doldu... 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Devamla) — Teşekkür ederim; hemen toparlıyorum Sayın 

Başkan. 
Basından, sadece başlıklar halinde birkaç örnek vermek istiyorum : 
"Hastanede rehineler"; "ölü bebek, on gün rehin kaldı"; "paran yoksa öl politikasında 

son aşama"; "ilaçta patent"; "güneydoğunun canı da yirmi yıl geri"; "Türk Tabipler Birliği 
: Hükümet makyajla yetiniyor"; "hastaneler de hasta"; "sağlıkta işletme sorunu çözümlen
meli"; "doktor, şikâyet dinleyerek reçete yazıyor"; "sağlık hizmeti sorunlar yumağı"; "sağlık 
alanında böbürlenecek durumda değiliz"; "vatandaşa rehinlik, milletvekiline International"; 
"parası olmayan hasta, ölüme gönderildi" 

Hepsinin burada belgeleri var. "Türk Tabipler Birliğinin beyaz önlükle yürüyüşünün sesi
ne kulak verilmeli" şeklinde basında çıkan haberlerin hepsi de var... 

Hastanelerde çok uzun süre sonrası için verilen randevulara, biraz önceki konuşmacımız 
da anjiyo örneğinde temas etti. Hayatî önem arz eden böylesi bir durumda, iki üç sene sonrası
na verilen randevulara, tabiî ki, randevu verilen kişiler yetişemiyorlar. 

Acaba bu duruma ne zaman son verilecek?.. 
Hulasa, "bir dokun bin ah işit" dediğimiz sağlık alanındaki bazı noktalara ve sorunlara 

işaret ettik. 
Son olarak şunu söylemek istiyorum : Şovu bırakın! özellikle Sayın Bakanın bu tavrı, 

milleti iyice sıktı; hatta, kendi partisindeki milletvekillerinin çoğundan da aynı şeyi duyuyo
rum. Gerçekçi ve akılcı bir raya otursunlar. 

Bu duygularla, Sağlık Bakanlığı bütçesinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Cenabı 
Allah'tan diler, hepinize saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnceöz. 
Bütçe üzerinde, şahsı adına, Kayseri Milletvekili Sayın Seyfi Şahin; buyurun efendim. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizlere, uzun, sıhhatli 

ve mutlu bir ömür dileğiyle sözlerime başlıyorum. 
Sağlık teşkilatı, Avrupa'dan ithal edilmekle birlikte, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tar

zı terasına Dair Kanun ve Umumî Hıfzıssıhha Kanunuyla Türkiye'nin, nüfusunun az olduğu 
sıralarda cumhuriyet döneminde, sağlık yönünden önemli problemler halledilmiş, sağlık eğiti
mi açısından da bazı yenilikler getirilmiştir. Ancak, modernleşme ve ihtiyaçlarımızın fazlalaş-

v ması neticesinde, sağlık teşkilat yapısı ve sağlık eğitimi açısından bugün Türkiye birçok prob
lemlerle karşı karşıyadır. , 

Bugün, özellikle 1980 ihtilalinden sonra, yeniden yapılanmayla, sağlık teşkilatının özel-
;••' leştirilmesi yoluna gidilmesine rağmen, henüz özelleştirilememiş; Sosyalizasyon Kanunuyla ge

tirilen yenilikler de sağlık hizmetlerinin ihtiyaçlarını karşılayamamış; bugün de alınan yeni ted
birlere rağmen sağlık problemi halledilememiştir. Tabiî ki, bunun tek sebebi; Türk devlet yapı
sının ekonomik açıdan yetersiz oluşudur. 
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Ayrıca, vatandaşların gelirinin düşük olması, gayri safî millî hasılanın, fert başına düşen 
millî gelirin düşük olması, devletin ağır borçlar altında olması, şüphesiz ki, sağlık problemle
rimizin daha uzun yıllar çözülemeyeceğine bir işarettir. 

Değerli milletvekilleri, koruyucu hekimlik, hastalığı Önlemek için önemli bir tedbirdir. Son 
zamanlarda epidemiyolojik hastalıkların yok edilmesi, bizim için güzel gelişmelerdir; fakat, 
arkasından dejeneratif arteryoskleroz ve psikosomatik hastalıkların çoğalması, AİDS gibi gayri 
ahlakî ilişkilerden doğan hastalıkların artması; ayrıca, psikolojik ve insan sağlığını tehdit eden 
kanserojen ve neoplastik hastalıkların artması, bizim, yeniden koruyucu hekimlik konusunda 
daha dikkat etmemizi gerektiriyor. Bunlardan en yaygını şudur : Toplum arasındaki psikolojik 
dengesizlikler, şüphesiz, psikosomatik hastalıkların önemli bir faktörüdür; zararlı alışkanlık
lar, gayri ahlakî ilişkiler, özellikle enfarktüs ve beyinde meydana gelen felçler vesairedir. Kro
nik arteryosklerozun gelişmesini artıran bu hastalıkları önlemek için de, Sağlık Bakanlığının 
elinde tedbir alacağı önemli konular vardır. 

Bu tedbirlerden en önemlisi sigarayla ilgilidir. Sigara, hem kanserojendir, hem de kronik 
arteryosklerozu artırır; ama, maalesef, Türkiye, sigara için bir cennet ülkedir. Sigara, milletin 
sağlığını tehdit eden bir unsurdur; ama bazı sigara firmaları, özellikle de yabancı marka siga
raların reklamlarıyla, şehirlerde, bunu hem psikolojik hem de kültürel baskı unsuru olarak kul
lanırken, aynı zamanda insanların sağlığını tehdit etmekte ve sigara içmeyi teşvik etmektedir
ler. 

Bakanlığımızın, içkiyi, sigarayı ve keyif verici zehirleri önlemesi açısından yeni tedbirler 
alması -belki tek başına kendi gücü yetmez; ama- Meclisimizin de bu konuda tedbir alması 
bakımından, bir hekim olarak, arkadaşlarımıza bu teklifleri sunmuş oluyoruz. 

Tedavi hekimliği açısından Türkiye iyi bir ülke değildir; çünkü, ilaçlar çok pahalıdır, he
kim ücretleri pahalıdır ve tetkik ve tedavi konusunda pahalılık devam etmektedir. Türkiye'deki 
bu enflasyondan, bu borçluluktan ve Türk ekonomisinin geriliğinden dolayı da, tedavi edici 
hekimliğin bir sonuca varabileceğine, kanaatimiz yoktur. 

Yeşil kart uygulaması, muhalefetin çok aşırı derecede saldırmasından da anlaşılıyor ki, 
herhalde çok iyi bir uygulamadır. Bu bakımdan, Türkiye'de, topyekûn, fakirlerin ve geçimi 
dar vatandaşlarımızın sağlık açısından bir devlet şemsiyesi altına alınması temennimizdir; gü
zel bir gelişmedir. 

Kulak burun boğaz hekimi olduğum için, arkadaşlarımızın dikkatini bir konuya daha çek
mek istiyorum. Türkiye'de, kontrolsüz bir gürültü mevcuttur. Yani, 80 desibelin üzerindeki kronik 
sesler ve gürültüler, akustik travmalar neticesinde sağırlıklara sebep olmaktadır. 

Bugün, düğünlerde ve toplu olarak yapılan faaliyetlerde seslerin kontrolsüz olarak kulla
nılması ve vatandaşların kuk'darına verilmesi, hatta enstrüman çalanların da yüksek desibel-
deki sesleri almaları, kronik sağırlıklara sebep olmaktadır. 

Sayın Sağlık Bakanımızdan ve Sağlık Bakanlığı teşkilatından bu konuda tedbir alınması
nı ve buna bir standart getirilmesini istirham etmekteyiz. 

Arkadaşlar, sizlere -belki Türkiye'de hekimler hakkında birçok antipropaganda yapılmış
tır; ama- şunu söylemek isterim ki, Türkiye'de, hekimler, maddî durumu iyi olan insan grubu 
değildir. Serbest muayenehanelerin ancak yüzde 10'u iyi gelir getirmektedir, yüzde 90'ı iyi ge
lir getirmemektedir. 
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Bu bakımdan, Bakanlığımızdan arzum ve isteğim şunlardır; kendilerine arz ediyorum : 
Hekimlerin şahsiyetini tahkir eden üçlü reçetenin kaldırılması. 
İcapçılıİc dediğimiz, hekimleri cumartesi ve pazar günleri de evine bağlayan uygulamalar

da, kendilerine bu tazminatın verilmesi. 
Yurt dışında konferanslar için giden hekim arkadaşlarımızdan Konut Fonu için yapılan 

kesintinin alınmaması ve mümkünse, kongre ücretlerinin^ ödenmesi. 
Yılda 15 gün -âcizane teklifimizdir- ihtisas eğitiminin yapılması. ı 
Diş tabibi ve eczacı arkadaşlarımıza yan ödemelerin sağlanması. 
Vatandaşların, devlet hastanelerine gittikleri zaman, serbest hekimleri seçmesinin veya özel 

hekim seçmesinin bir nedeni de, hastaya yapılan muamelenin iyi olmamasıdır. Bu, hekimin 
eğitimi meselesidir. Hekimlerden, hastasına iyi muamele etmesi, güler yüzle mesleğini en ince 
noktasına kadar tatbik etmesi umulur; ancak, bizim beşerî hayatımızda ve Türk toplumunun 
eğitiminde bizlere, karşılıklı sevgi, saygı vemuhabbet gibi manevî değerler pek verilemediği 
için, birbirimizi maddî değerlerle görmekteyiz; Bu yüzden, hekimlerin hastalara ilgisini artır
mak bakımından ve maddî durumunun da düzeltilmesi için prim uygulamasını, yani hekimle
re, baktığı hasta kadar primin uygulanmasını, yaptığı ameliyat kadar prim uygulanmasını umu
yor, bekliyoruz. 

Eğitim hastanelerinin bölge hastanesi haline dönüştürülmesi. 
Eğitim veren hekim arkadaşlarımızın ücretlerinin artırılması. 
Biliyorsunuz, özel muayenehanelerin açıldıkları ilk yıllarda büyük maddî imkânsızlıklar 

oluyor. Bu yüzden, onlardan alınan verginin düşürülmesi veya daha az uygulanması. 
Ayrıca, Kayseri Devlet Hastanesinin ihtisas hastanesi haline getirilmesini teşekkürle kar

şılıyoruz ve' Sayın Bakanımıza ve bütün teşkilatına ayrıca teşekkür ediyoruz. 
Değerli arkadaşlar, sağlık, insanın her hareketinin özüdür. İnsan, Meclisi bırakır, sağlığı 

için koşar; her şey sağlık içindir. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. İnsanlar bütün dengele
rini sağlıklı haldeyken "kurabilirler. Bu yüzden, sağlık problemi, çok önemli bir problemdir. 
Biz, sağlık meselesinin polemik konusu yapılıp, ticarî bir meta haline getirilmeden, insanları
mıza hizmetin hakkıyla götürülmesi taraftarıyız. 

Milliyetçi Çalışma Partisi olarak, bütün millevekilleri ve değerli arkadaşlarımıza, uzun ve 
hayırlı ömürler temenni eder; bu bütçenin, memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diler; 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Bütçe üzerinde, Hükümet adına, Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna, buyurun efendim. 

(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) ' 
Sayın Bakan, malumu âliniz, süreniz 30 dakikadır. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli millet
vekili arkadaşlarım; Sağlık Bakanlığı bütçesi dolayısıyla konuşma yapan, eleştirilerini, katkı
larını, önerilerini ulaştıran değerli milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

1992 yılı bütçesi dahilinde, 1992 yılı süresi içerisinde, Sağlık Bakanlığı olarak, çalışmaları
mızı, Koalisyon Protokolünde ve Hükümet Programında yer aldığı şekilde söz verdiğimiz, va
at ettiğimiz esaslar ve unsurlar üzerinde odaklaştırdık. Böyle baktığımız zaman da, üç önemli 
proje çalışması üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık : 

1 ' - • 
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Birincisi, yeşil kart projesi, 
İkincisi, Türkiye'de, bölgeler arası sağlık hizmeti eşitsizliğini, dengesizliğini giderme, azalt

ma, eşitlendirmeye çalışma projesi, 
Üçüncüsü de, genel sağlık sigortasını ve aile hekimliğini içeren ve 7 ana reform başlığı 

taşıyan, ulusal sağlık politikamızın tespiti çalışmaları olmuştur. 
Yeşil kart uygulamasında, hepimizin bildiği gibi, esas hedef, esas amaç, genel sağlık sigor

tası sistemini Türkiye'de uygulamaya geçirmektir; yanı, bugün yüzde 40'ı sigortasız olan, sağ
lık ve sosyal güvencesi olmayan insanlarımızın sağlık güvencesini sağlamak; belli bir süreç içinde, 
mümkün olduğu takdirde, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi sosyal güvence sistemlerinin hep
sini birleştirerek üniform bir sistem haline getirmek ve bu güvence sistemini aile hekimliği ve 
devlet hastanelerinin yerinden yönetim esasına göre yönetilmesi, özerkleştirilmesiyle bütünleş
tirerek, sağlık hizmetlerinin niteliğini ve kalitesini yükseltmek amaçlanmıştır. 

Genel sağlık sigortası uygulamasına geçilinceye kadar, ödeme gücü olmayan insanlarımı
zın belli kriterlere göre tespit edilerek, onlara yeşil kart dağıtılması, bir geçiş süreci projesidir. 
Amaç, genel sağlık sigortası sistemini kurup işletmektir; ama, genel sağlık sigortasını, bölgesel 
olarak başlayıp Türkiye geneline yayma süresi içinde, sigortalanma imkânına kavuşamamış in
sanlarımızdan ödeme gücü olmayanların, devlet güvencesi altına almayı amaçlayan bir proje
dir, yeşil kart projesi. 

Değerli arkadaşlarım, yeşil kart, çeşitli zamanlarda devamlı eleştirildi, devamlı tenkit edildi. 
Biraz evvel konuşan değerli arkadaşım, "mademki herkes bu kadar çok tenkit ediyor, demek 
ki bu işte bir hikmet var, bunda bir doğruluk var" şeklinde bir söz söyledi. Kendisine teşekkür 
ediyorum. 

Yeşil kart, ödeme gücü olmayan insanlarımızın, insanlık onurunu hastane koridorlarında 
kurtaran bir yöntem olmuştur. Bir kere bunun böyle olduğunu hepimiz bilelim ve bunun adını 
böylece koyalım. 

Yeşil kartla ilgili olarak çıkarılan yasa ve yönetmelikle, yataklı tedavi kurumlarında, has
tanelerde yatarak tedavileri yapılan vatandaşlarımız da yeşil kart ödeme kapsamı içine alınmış; 
şimdi getirdiğimiz bir ek uygulamayla da, 224 sayılı Sosyalizasyon Yasasının maddelerinden 
yararlanmak suretiyle, gerek sağlık ocaklarında gerekse devlet hastanelerinde ayakta tetkik ve 
tedaviler; yani her türlü röntgen ve kan tetkikleri de, yeşil kart kapsamı içerisine alınmıştır. 

Ayrıca, hastalıklarla ilgili her türlü temel ilaçların -tespit çalışması bitmek üzeredir- tespi
ti yapılacak, çıkarılan listelere göre bu ilaçlar ihale edilecek, yine Sosyalizasyon Yasasının mad
delerine dayanılarak, bu ilaçlar, devlet hastanelerine ve sağlık ocaklarına dağıtılacaktır. Bu ilaçlar, 
yeşil kart sahibi olan hastalara -sağlık ocaklarına ve hastanelere gelip müracaat edenlere ve 

i ayakta tedavi görenlere- ücretsiz verilecektir. 

Sanıyorum ki, bunları söyledikten sonra, artık yeşil kart üzerinde kimsenin söyleyeceği 
bir şey kalmadı. 

Yeşil kart sahibi olan hastanın ayakta muayenesi, ayakta tetkiki, ayakta kan ve röntgen 
tetkiklerinin hepsi ücretsizdir. 

Hastalığına göre, hastalık iyileştirici temel ilaçlar, gerek sağlık ocaklarında ve gerekse has
tanelerde ücretsiz verilecektir. 

Hastaneye yattığı zaman, yattığı süreç içerisindeki bütün tetkikleri, tıbbî tedavisi ve cerra
hî tedavisi tamamen ücretsiz olacaktır. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Bir önemli noktayı, bu uygulama zamanındaki Fakir Fukara Fonu'yla kıyaslandığı için . 
söylemek zorundayım. O fondan, ödendiği süre içerisinde, hastanelere ödenen ücretler için ay
rı bir tarife yapılmıştır. Diyelim ki, bir ameliyatın o yılki fiyatı 2 - 2,5 milyon liraysa, o fondaki 
listeye göre ödenen para 50 bin liradır. 

Bizim yeşil kart uygulamamızda, o yılki tedavi fiyatı veya tetkik fiyatı ne ise; yani gerek 
memura gerek sigortalıya gerekse cebinden parasını ödeyecek kişilere uygulanan fiyat ne ise, 
yeşil kart sahibi hastaya da, yapılan hizmetin bedeli, Sağlık Baknalığı, yani devletçe belirlenen 
ücretler üzerinden ödenmektedir. 

Bunun manası nedir? Hastanelerin döner sermayesi para kaybına uğramayacaktır, uğra
mamaktadır. Yani "hastanelerin döner sermayesi çökecek, döner sermaye gelirleri düşecek" 
diye çok söylenmiş olan bu sözün doğru olmayacağı, bilakis tam tersine gelirlerin artacağı açık 
seçik ortadadır. 

. "Yeşil kart ne kadar dağıtıldı?,. Az dağıtıldı... 10 milyon kişiye verilecekti... Yeşil kart al
mak üzere 789 bin kişi müracaat etti, 255 bin Idşiye verildi..." sözleri söylendi. ' 

Bunlarla, sanki yeşil kart dağıtılamıyormuş gibi gösterilmek isteniyor; ama, diğer taraf
tan da bir konuşmacı arkadaşım, "Doğru Yol Partililerin yeşil kartı dağıttıklarını" söyledi. 

Eğer Doğru Yol Partililere yasal olarak bu hak verilmiş olsaydı, 255 bin adet değil, Herhal
de şimdi 10 milyon adet dağıtmıştık; yani muhtaç olan herkese çoktan yeşil kartı vermiştik, 
ulaştırmıştık!.. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sistem bugün çok hızlı yürümüyorsa, bunu kaymakamlıklar uyguladığı için çok iyi gitmi
yor. Bir de, kılı kırk yardıkları, iyi değerlendirdikleri, haksızlık yapmamak için dikkatli dav
randıkları için böyle yavaş gidiyor. 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Bursa) — Devletin temsilcisi kaymakamdır; en 
doğrusu bu. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Yalnız, bir genelge yayınladık ve 
"yeşil kart için müracaat etmişseniz, hastaneye yattığınızda tedaviniz ücretsiz olacaktır." de
dik. Bununla vatandaşlarımıza şunu anlatmaya çalıştık : Müracaat ediniz... 

Yani, bizim vatandaşımız, hastalanmadan bir şeye ihtiyacı olacağını pek düşünmüyor. Ne 
zaman ki, hastaneye yatma zarureti doğuyor, o zaman yeşil kart için müracaat ediyor. 

Şimdi, yeşil karttan sonra, kısaca birkaç kelime de, bölgeler arası sağlık hizmetlerinin den
gelenmesi, eşitlenmesi açısından söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1992 yılı içinde yaklaşık 1,5 trilyon lira, bütçeden ve fonlardan, in
şaatı devam eden yatırımların tamamlanması, bitirilmesi ve hastanelerin ihtiyacı olan tıbbî araç-
gereç ve cihazların alınması için tahsis edilmiş, bunlar alınmış, hastanelere gönderilmiş, yani 
bu araçlar sağlanmıştır. Gene -bunu samimiyetle söylüyorum- son on yılın, gerek yatırım ge
rekse tıbbî araç-gereç satın alınması için tahsis edilen en büyük parasıdır. 

Şimdi, altını çizerek söyleyeceğim bir husus var : Bilgisayarlı tüm beden tomografisi -doktor 
olan arkadaşlarım çok iyi bilirler- Anadolu'nun birçok yerinde olmadığı için, herkes İstanbul 
ve Ankara'ya gelmek zorunda kalmaktadır. Hiçbir devlet hastanesinde, bilgisayarlı tüm beden 
tomografisi hâlâ yoktur. Parasını ayırdık; ihalesi bitmiştir veya aşağı yukarı bugünlerde bit
mek üzeredir. 
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Eğer paramız karşılayacak olursa -ki, zannediyorum karşılayacaktır- 30 civarında bilgisa
yarlı tüm beden tomografisi alıyoruz. Yani, 30 ilimizin şu anda bu cihazı bünyesinde taşıyabi
lecek ve cihazı monte edebileceğimiz ve hizmete sokabileceğimiz devlet hastanelerine, zannedi
yorum en fazla iki ay içerisinde bu cihaz verilmiş olacaktır. 

Oradaki insanlarımız da, kendi yöresinde ve kendi ilinde, en ufak bir kanser ihtimalinde, 
teşhis koydurma imkânını bulmuş olacaktır. 

Helikopter ambulans ihalesi hazırlıkları bitmiştir. Satın almayı yeğlemiyoruz. "Para nere
den bulunacak?" dedi bir arkadaşımız. 

O nedenle, hizmeti satın almayı tercih ediyoruz ve ihalemiz, hizmeti satın almaya yönelik 
olacaktır ilk aşamada. Belki zaman içerisinde satın alma yoluna da gidebiliriz. 

Ulusal sağlık politikası konusunda hiçbir arkadaşım bize haksızlık yapmasın. 1992 yılın
da, tüm demokratik kitle örgütleriyle bir araya gelerek bu politikayı geliştirdik. Bu politika 
hazırlanmıştır ve Türkiye sağlık reformu projesi Bakanlar Kurulunun gündemindedir. 6 kişilik 
bir bakanlar komisyonu seçilmiştir; değerlendirme bitmek üzeredir ve bundan sonra, reform
ları yaşama geçirecek olan yasal düzenlemelerin tasarıları -aşağı yukarı hazırlanmış durumdadır-
Meclise sevk edilerek, programımıza göre, nisan sonuna, mayıs ayına kadar yasalaştırabildiği-
miz takdirde, reform uygulamalarımız, Bilecik ilinden, gerek aile hekimliği gerek genel sağlık 
sigortası uygulamasıyla başlamış olacaktır. Programımız, beş yıl içinde; yani 1993 yılında baş
layarak, 1999 yılında, Türkiye genelinde genel sağlık sigortası ve aile hekimliği uygulamasını 
yaygınlaştırmaktır. 

Reform yasaları konusunda bir konuşmacı arkadaşım, "ANAP zamanında yapılanlar..." 
dediler. ANAP zamanında veya daha eski zamanlarda; yani bizden evvelki iktidarlar döne
minde Sağlık Bakanlıkları tarafından yapılanların ve birçok üniversite öğretim üyelerinden ta
lep edilen ve getirilen raporların tümünü yok saymadık, saymamız da mümkün değil. Bizden 
evvel, hangi parti veya bakan olursa olsun, herkesin çalışmasını dikkatle inceledik, değerlen
dirdik ve onları, kendi çalışmalarımızla, kendi düşündüklerimizle ve demokratik kitle örgütle
rinin toplandığı Uİusal Sağlık Kongresinden çıkan sonuçla bütünleştirdik, reform yasalarını 
bu şekilde hazırladık. Biz, bizden evvel emek veren insanların emeğini hiçe sayan, dikkate al
mayan, tekerleği yeniden biz keşfedecekmiş tavrı içerisinde olan bir anlayışta değiliz. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Bravo!.. Böyle devam edin doktor bey... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Tabiî ki, yapılan bu çalışmalar 

içerisinde, ulusal sağlık politikamızın tespiti, projenin hazırlanması ve bu yıl mayıs ayından 
itibaren yaşama geçirilmeye başlanması, fevkalade önem taşımaktadır. Sanıyorum ki, bu re
formların yaşama geçmesini sağlayacak yasa tasarıları Meclise geldiği zaman, değerli arkadaş
larım, katkıları ve destekleriyle bize yardımcı olacaklar ve bu projenin mayıs ayında uygula
maya geçmesi için bize yardımda bulunacaklardır. 

Türkiye'de 16 bölge hastanesi projemiz vardı. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi; bununla 
amacımız sağlık göçünü önlemekti. "Birçok şeyleri söylüyorsunuz, ama yapmıyorsunuz" di
yenlere cevap olsun diye bunu söylüyorum : 1992 yılının başında 16 bölge hastanesi yapacağız 
dedik; bir tanesini Van Edremit'te -Van gölünün kıyısında- önümüzdeki 93 yılının baharında 
hizmete girecek şekilde hazırlıyoruz. Kardiyoloji, kalp cerrahisi, beyin cerrahisi, organ nakli, 
kanser teşhis ve tedavi üniteleriyle gerçekleştirilecektir. 
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İkincisini de Bursa'da gerçekleştiriyoruz ve binası temin edilmiş durumdadır. Onda da bir 
hayli mesafe alınmıştır. Kalp cerrahisi hemen hemen teşekkül etmiş durumdadır. 

16 bölge hastanesinin kurulması ve hizmete geçmesi, gene en azından beş yıllık bir zama
nı alacaktır. 

Bir arkadaşım tayinlerle ilgili olarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine yeteri ka
dar tayin yapılmadığını ifade etti ve buralara yeterli sayıda doktor gönderilmediğini söyledi. 
örnek olmak üzere sizlere bazı bilgiler vermek istiyorum. 

Şırnak Devlet Hastanesinde 1 iç hastalıkları uzmanı -biz göreve geldikten sonra gitmiştir, 
bizden evvel burada yıllardır uzman doktor yoktu- 2 genel cerrahi uzmanı, 1 üroloji uzmanı 
ve 1 kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı şu anda orada görev yapmaktadır; pratisyen dok
torlara ilave olarak. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Atanıp da göreve başlamayan arkadaşlarımız vardır; Ortopedi ve travmatoloji uzmanı, çocuk 
sağlığı uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve göz hastalıkları uzmanı. Bunlar da ta
yin edilmiş, ama gidip göreve başlamamışlardır. , • 

Şırnak Cizre Devlet Hastanesi: Bu hastanenin hiç uzman doktoru yoktu. Bugün, 2 genel 
cerrahi uzmanı, 1 kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 çocuk 
sağlığı ve hastalıkları uzmanı vardır. Bu da bir yıl içinde gerçekleşmiştir. 

Ayrıca, bir iç hastalıkları ve bir de kulak burun boğaz uzmanı tayin edilmiş, ama onlar 
gitmemişlerdir; gidenler bunlardır. 

Bitlis'ten bahsedildi. Bitlis Devlet Hastanesinde şu anda, 3 genel cerrahi uzmanı, 2 iç has
talıkları uzmanı, 1 göz hastalıkları uzmanı, 1 kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, 1 çocuk 
sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 üroloji uzmanı, 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı vardır. 

Bunun dışında 9 tane daha uzman atanmış, ama bu 9 arkadaş göreve gidip başlamamıştır. 
Demek ki, 20 uzman tayin etmişiz, bunlardan 9'u başlamamış, diğerleri göreve başlamıştır. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Tatvan'da hiç doktor olmaz; hep eleştirilmiştir, şimdi de arkadaşlarım eleştirdiler. Bir ba
kalım, şimdi Tatvan'da ne var: 2 genel cerrahi uzmanı, 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 kulak burun 
boğaz hastalıkları uzmanı, 2 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 üroloji uzmanı şu anda 
Tatvan'da görev yapıyor. Bu da bir yıl içinde sağlanmıştır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Gördüğünüz gibi, gerçeği incelediğimiz zaman, yeşil kart, rakamlarla başka türlü gözüküyor. 
, Tayinlere baktığımızda, gerçeği gördüğümüzde, karşımıza başka türlü çıkıyor. 

Ben, yine de, değerli arkadaşlarımın yaptığı eleştirilere büyük saygı duyuyorunive her bi
rinden ayrı ayrı yararlanma çabası içinde olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Hemodiyaliz de eleştirildi... Buna da şöyle bir bakalım isterseniz: 1991 yılında göreve gel
diğimizde, 28 hemodiyaliz merkezinde, toplam 210 hemodiyaliz cihazıyla teslim almışız, devlet 
hastanelerini. Bu, aşağı yukarı son sekiz on yıldır, alınanın ve kurulanın rakamıdır. 

Peki biz, ne yapmışız, bir yıl içerisinde?.. Bir yıl içerisinde, mevcut 28'e 17 merkez daha 
eklemişiz. 210 tane makineye 116 tane daha eklemişiz. Merkez sayısını bir yılda 28'den 45'e, 
makine sayısını da 210'dan 326'ya çıkarmışız; yarii yüzde 55 artırmışız.. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Artık, "böbrek hastasını düşünmüyorsunuz, böbrek hastasına önem vermiyorsunuz" di
yemezsiniz. i - '• • 
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Bu çalışmanın bir özelliği de şudur : Bütün Anadolu'ya yayıyoruz. Mesela Artvin'de ya
pılan, bunun bir örneğidir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Artvin'de de hemodi
yaliz merkezi kurulmuştur. Hesabımıza göre, Artvin İlinde 500 civarında böbrek hastası var. 
Bunlar daha düne kadar Rize'ye gidiyordu; şimdi, aynı işlem, Ar.vin'de -hiçbir yere gitmeden-
llin içerisinde yapılmaktadırlar. (DYP sıralarından alkışlar) 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Ankara'ya geliyorlardı. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Artvin'de kaç tane deli var Doktor Bey? Delilerin sayısını 

da söyleseniz iyi olur. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Bakınız, bizden evvelki iktidar 

ve diğer iktidarlar döneminde, Artvin'in bir dağ köyüne, Şırnak'ın bir mezrasında yaşayan in
sana eğer telekomünikasyon imkânını götürmüşseniz, bu bağlantıyı sağlamışsanız* hepimiz sizlere 
ve bunu yapanlara teşekkür ederiz; ama oğlu Almanya'da olan Şırnak'ın mezrasındaki bir kişi 
ya da Artvin'in dağ köyündeki bir adam, Almanya'daki oğluyla telefonda konuşurken, oğluna 
telefonda, "geçen hafta anan hastalandı, yollar kapalıydı, götüremedik; götürmeye çalıştık, 
kızaklarla götürürken yolda donup öldü" dediği zaman, bu, yüzümüzü kızartmalıdır. İşte, bunun 
için, telekomünikasyonun yani sıra, hasta taşımacılığında helikopter sistemini getirmenin öne
mini ve gerekliliğini belirtiyoruz. Bu ihale hazırlığı biter bitmez, inşallah, 1993 yılı içinde heli
kopter ambulans sistemi hizmete girecektir. 

Doğuda ve güneydoğuda şimdilik 5 tane batıda 5 tane... Bunun sayısını da, Türkiye'nin 
ihtiyacına ve Bakanlığımızın bütçe imkânlarına göre artırma kararındayız. Sanıyorum ki, heli
kopter ambulans sistemi uygulamaya girip, insanlar yaşamlarında bunun yararını gördükçe, 
belki de bu sistem, özel sektörün de bu hizmete katılmasıyla -bu girişimimizden sonra- Türki
ye geneline yaygınlaşmaya başlayacaktır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Satın alma mı, kiralama mı?.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Şimdi hizmet şeklinde almayı plan

ladık, hizmetini satın alacağız. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Yani istisna akti?.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Evet, 
Evvela bu işi öğrenmek istiyoruz. 
HALİL ORHAN ERGÜDfiR (İstanbul) — Yani ANAP'ın felsefesi... Yap-işlet-devret... 

Güzel yapmışsınız... Bravo! (ANAP sıralarından alkışlar) 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Bizim gördüğümüz doğru olan 

bir şey, kimin felsefesi gözükürse gözüksün yâ da daha önce onu kim uygulama fırsatı bulmuş 
olursa olsun, biz ona dikkat etmiyoruz; doğruyu yapmaktan yanayız. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Doğruyu yapmak istediğimiz için de, kimin onu ortaya koyduğu önemli değildir. 

İlk defa bir bütçede, Sayın Başkan tarafından ikaz edilmeden sözümü sonlandırmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, zatı âlinize, sevgim de saygım da sonsuzdur; bilirsiniz. Ben 
onu usulen ifade ettim. Bu, çok anlamlı ve Genel Kuruldan hemen hemen ittifakla tezahürat 
alan konuşmanızı devam ettirebilirsiniz efendim... Müsterih olun. (DYP sıralarından "Bravo 
Başkan" sesleri, alkışlar) Genel temayül öyle görünüyor efendim. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Çok teşekkür ediyorum. 
Uygun görülürse, birkaç kelimeyle de AİDS ve zararlı alışkanlıklara değinmek istiyorum. 
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AİDS hastalığı, gerçekten, dünya ülkeleri ve insanlar için tehlikeli boyutlara doğru git
mektedir. Halkımızı, insanlarımızı, bu hastalığa karşı korumak için, bilgilendirmek ve bilinç
lendirmek amacıyla; yıllardan beri ilk defa, 1 Aralık Dünya AİDS Günü dolayısıyla bir tanı
tım kampanyasına giriştik ve bu tanıtım kampanyası, hepinizin bildiği gibi bir hafta sürdü. 
Yaptığımız tanıtım kampanyasıyla da istediğimiz hedeflere ulaştık. Herkes AİDS'i konuşmaya 
başladı, Türkiye'de tartışmaya başladı. İstediğimiz buydu ve tabiî, ortaya konulan sloganımız 
da bazıları tarafından eleştirildi; ama, biz, "tek eşlilik" dendiği zaman, tek eşlilikle, sizi yüzde 
100 koruyacak, insanları AİDS virüsüne karşı koruyacak anlayışı getirmeye çalıştık. Çünkü, 
onun dışında hiçbir yöntemin yüzde 100 koruyucu bir etkisi söz konusu değildir. Bundan son
ra bizim tanıtım kampanyalarımız devam ediyor, televizyonda da devam edecek; yenileri de 
hazırlanıyor ve bu kampanya yıl boyunca sürecektir. 

AİDS'in arkasından, alkol, uyuşturucu madde, sigara ve kumar konularında da toplumu, 
özellikle gençlerimizi bilgilendirecek, eğitecek ve bilinçlendirecek tanıtım kampanlarımızın ha
zırlıkları devam etmektedir; onlar da televizyon ekranlarına, radyoya ve basının sayfalarına 
gelecektir; çünkü, inanıyoruz ki, koruyucu sağlık hizmeti, esas ve önemli olan hizmettir. Her
kesin kendi sağlığını koruma konusunda bilinçlenmesi temel amaçtır. Esasen herkes kendi sağ
lığın» korumayı öğrenirse, onun için tedbirlerini alırsa, o zaman zaten hedeflere daha kolay 
ulaşabilirsiniz. Onun için, zaten ulusal sağlık politikası ve reform kapsamı içinde de devletin 
tedavi hizmetlerindeki rolünü azaltmak ve özelleşmeye ve özel sektör yatırımına ağırlık veril
mesini -genel sağlık sigortası anlayışı içerisinde- isteyişimizin ve devleti, koruyucu sağlık hiz
metlerine yöneltmek isteyişimizin sebebi budur. Onun için devlet, bu reformun uygulanmasıy
la, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, aşılama ve bağıştklama, toplumun eğitilmesi ve bilinç
lendirilmesi, akraba evliliklerinin azaltılması, çevre sağlığı ve temizliğiyle ilgili konularda bü
tün ağırlığını koyacaktır ve bu reformdan sonra, devletin bütün ağırlığı, koruyucu sağlık hiz
metlerine yönelmiş olacaktır. 

Ben, 1993 yılının ilk aylarından itibaren, (zannederim ocak sonunda, şubattan itibaren) 
Yüce, Meclise gelecek olan ulusal sağlık politikamız, sağlık reformu projemizle ilgili yasa taşa
nlarının sizler tarafından da desteklenmesini, onlara değerli katkılarınızı ve yardımlarınızı di
liyorum ki, bu reformu bir an evvel uygulamaya sokalım. 

1993 yılı bütçemizin, halkımıza, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum; bu 
bütçe uygulaması süreci içerisinde sağlık kuruluşlarımıza hizmet, etmekte olan her kademede
ki değerli tüm bürokrat arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum; 1993 yılı içerisin
de de, sağlık personelinin, teminindeki güçlük, iş güçlüğü ve iş riski tazminatları ve eğitim has
tanelerinde görev yapan arkadaşlarımızın da eğitim tazminatı almaları konusundaki çalışma
larımızı sonuçlandırmak üzere olduğumuzu belirtiyorum ve bunu Meclise getirdiğimiz zaman, 
değerli arkadaşlarım tarafından da desteklenmesini diliyorum. 

K; Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Özellikle süreye riayet konusundaki itinanıza Başkanlık olarak çok teşekkür ederiz. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) 4- Sayın Başkan, biraz önce, DYP'nin konuşmacı

larından bir arkadaşım, şahsımdan ve ismimden bahsederek, önceki yıllarda bir milletvekiliyle 
bazı yolsuzluk ilişkilerim olduğundan bahisle bana sataşmada bulundular. Bu nedenle İçtüzü
ğe göre söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Şimdi, burada nameniz, duruyor; muktazası ifa edilecektir; ama, ondan ön
ce, izin verirseniz, Aksaray'ın değerli Milletvekili Sayın Gür, bütçe üzerinde şahsı adına ve aley
hinde konuşmak üzere bekliyor; onu davet ediyorum; bilahara zatı âlinizin talebini açıklayaca
ğım zaten. 

Şahsı adına, aleyhinde, Aksaray Milletvekili Sayın îsmet Gür; buyurun. 
İSMET GÜR (Aksaray) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla se

lamlıyorum. 
öyle bir bakanlığın bütçesini görüşüyoruz ki, insanımızın her şeyi olan sağlığını korumakla 

yükümlü olan bu Bakanlığımız hakkında o kadar olumsuz beyanlarla kamuoyu meşgul edildi 
ki, olumsuzlukların yanında olumlular hiç kalır. İnsan sağlığı mevzunun politikaya alet edil
memesi gerekirken, nedense, her iktidar, hatta her bakan, bunu yapmaya, kendini, özel görevli 
gibi addetmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere, Sayın Bakanımızın göreve geldiği günlerdeki beyanı, bizim için 
bir ümit ışığı olmuştu. Sayın Bakanımız demişti ki: "Bu Bakanlığı, personel bakanlığı olmak
tan, çıkarıp gerçekten Sağlık Bakanlığı yapacağım." 
• / 

Peki, uygulamalar öyle mi oldu? Basınımızda çıkan haberlere ve gerçeklere göre, yapılan 
icraat personel kıyımından öte bir şey değildir. Biz, icra makamlarında bulunanların değiştiril
mesine karşı olmamakla beraber; Sayın Bakanımızın, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü başta 
olmak üzere, bütün genel müdürlüklerdeki personel kıyımı, 1980 Eylül öncesini aratmaktadır. 
Gerekçe nedir? Belli değil. Sorulduğunda da, "bunlar dincidir" diye cevap veriliyor. 

Sayın Bakanın din anlayışı nedir, onu bilemem; ama, bizim bildiğimiz bir husus var; o 
da, Doğru Yol Partisi tabanının, dinine bağlı; milletvekillerinin de, bu milletin inançlarına say
gılı olduğu hepimizin kanaatidir. Yoksa, meydanlarda millete Allah'tan, kitaptan bahsedip oy 
alan bir Partinin Sayın Bakanının ve bürokratlarının personel tayin gerekçeleri bu şekilde orta
ya dökülürse, yarın meydanlarda bunun hesabı, politikacılar tarafından değil, bizzat gadre uğ
rayan millet tarafından sorulacaktır. 

Sayın Bakanımızın papazlarla kadeh tokuşturmasının, DYP tabanının inançlarıyla ne ka
dar bağdaştığı, hepimizin merakını muciptir. 

Her iktidar ve onun bakanları, önce insanımızı hastalandırmamak ve onu hastaneye dü
şürmemek için bir politika uygulayacağını söyler; ama, söylemek ve onun şov halinde propa
gandasını yapmak, insanımızı kurtaramıyor. Geçmiş iktidarları karalamak da olayı çözmüyor. 

Evet, Sayın Bakan; bir yılını tamamlayan icraatınızın sonunda "koruyucu sağlık hizmet
lerini, aldığımız noktadan daha ileriye götürdük" diyebiliyor musunuz? Mesela, Ö-ll aylık be
beklerde boğmaca ve tetanos aşılarının uygulanmasındaki oran 199Pde birinci aşı için yüzde 
78, ikinci aşı için yüzde 74, üçüncü aşı için yüzde 70 iken, bugün ne durumdadır acaba? Yine, 
yaş grubundaki çocuklara uygulanan çocuk felci aşılamaları, 1991'de, yukarıda belirttiğim oran
larda iken, bugün ne durumdadır? 1990 yılı projeksiyonuna göre binde 78 olan 5 yaşın altında
ki çocukların ölüm oranı bugün ne durumdadır? Aynı şekilde, bebek ölüm hızı binde 59 iken, 
bunu aşağıya çekebildik mi? 

Oy aldığınız taban olan kırsal kesimde nüfusumuzun yüzde 40'ı yaşadığı halde, bebek ölüm 
hızını binde 105'ten aşağıya çekemediğiniz gibi, yetişkinlere de sağlık açısından bir şey yapıla
mamıştır. 
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Kentlerde çok şey yaptığınızı söyleyebilirsiniz; o da, bize göre, çok güzel bir şovdur. Bu 
konudaki anketlerde Sayın Başbakandan da öndesiniz; falcat, anketlerle anne ve bebek ölüm 
hızları düşmüyor, aşılamalar da artmıyor. 

Sayın Bakan, mega projelerinizi anlatmak için büyük masraflarla -ki, bugün 1,5 milyarı 
bulmaktadır ve bunun da 400 milyonu sadece çay ve kahve içindir- otellerde, salonlarda sertifi
kalar dağıtıyorsunuz, faaliyetler yürütüyorsunuz; sanld Amerika'yı yeniden keşfediyor gibi, "anne 
sütünün çocuk için zaruret olduğunu" söylüyor ve bunun için gösteriler düzenliyorsunuz! 

Bu olay, Türk toplumu için zaten yabancı bir hadise değildir; yüzde 5'lerde olan mutlu 
azınlık için ise, onu dernekler ve kulüpler de yapar, Sağlık Bakanlığı yapmasa da olur. 

Sayın Bakanım, UNtCEF'tcn alınan yardımların ne kadarı yolluğa, otel masraflarına ve 
ziyafetlere gitti? Bir hesabını yaptırırsanız, memnun kalacağız. 

Görüldüğü gibi, televizyon ve basına yansıyan şovlarınız dışında halkımıza yansıyan bir 
icraatınız görülmemektedir. .' • 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi sizlere, 6 gün önceki Hürriyet Gazetesinde Kurt-
han Fişek imzasıyla Sayın Bakanımız hakkında çıkan bir yazıyı okumak istiyorum : "Bu gaze
teciler hep böyledir zâten. Suça iştirak eder, sonra da seni suçlu gösterirler. Bunu iyi bildiğim 
için kayışlarını elime aldım, istediğim gibi oynatıyorum." 

Bildiğimiz kadarıyla, Sayın Bakan, bu yazıya bugüne kadar cevap vermediler. Bundan da 
anlaşılıyor ki, Türkiye de kamuoyunu oluşturan basınımız ve televizyonlarımızla ilişki, bu an
layış içinde yürütülüyor. Bu ağır suçlama karşısında basından da tek bir ses çıkmaması, ayrıca 
düşündürücüdür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, çok güzel şovlarla güzel icraat yapıldığını (!) 
gazete örneklerinden size aktarmak istiyorum. 

ZtYA HALtS (Sivas) — Biz okuduk onları; boşuna yorulma. 
İSMET GÜR (Devamla)— Sayın Bakanla ilgili basında çıkan yazılardan başlıklar halin

de örnekler sunmak istiyorum ve Bakanlığın nelerle meşgul olduğu, daha iyi anlaşılır zanne
diyorum. 

"Aktuna göz boyuyor..." "Huysuz Virjin, Bakan Aktuna'yı terletti.." Bu haberin muhte
vasını okumaktan da utanç duyuyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Biz okuduk onları" ses
leri) "Çırılçıplak olsan da senden korkmam Hülya..." Bu haberde de görüldüğü gibi, sağlık 
politikaları, Hülya'nın 6 kilo fazlalığıyla meşgul! "Eşcinsel değilim, romantik bir erkeğim.." 
"Kadın kokusu özledim.." Daha önemlisi, "Başkasıyla ilişki kuran kadına ahlâksız demek, 
çağdışılıktır." 

Görüldüğü üzere, Sayın Bakanın Türk toplumuna ve onun değerlerine ne kadar yabancı 
olduğu ortadadır. "Çağdaşlık, şeffaflık, insan hak ve özgürlükleri" kavramlarını dilinden dü
şürmeyen bu iktidarın Sağlık Bakanının çağdaşlık anlayışı işte budur! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de her yıl ölen iki insandan biri olan 0-5 yaş 
grubundaki bebelerin ölüm sebeplerinin sarılık, ishal, zatürree olması ve bunların da cüzi bir 
marafla önlenmesi mümkünken, milyonda 3 kişide görülme ihtimali bulunan AİDS hastalığı 
için milyarlarca liralık yatırım yapılması ve hatta hastanelerde ayakta tedavi göreceklere dahi 
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Elize testi uygulamasının hangi şüpheden^ kaynaklandığını merak ediyoruz! Sayın Bakanımız 
göreve başladığında Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün hazırladığı, geçmişi kötüleyen raporla 
bugünkü durumu bir karşılaştırmak istiyorum : 

Ben burada bunları, ANAP'ı ya da daha öncekileri savunmak için söylemiyorum; tence
re, tavaya "yüzün kara" demiş; hiç önemli değil! Onlar da insan sağlığını politikaya alet etmiş
ler, siz de katmerlice devam ediyorsunuz. Sağlık, politika arenası değildir; millî ve daimî bir 
devlet politikası anlayışını gerektirir. 

Daha önce, sağlık meslek liselerinin sağlıksız bir şekilde çoğaltılarak kasabalara kadar ya
yıldığından şikâyet eden Sayın Genel Müdür, Bursa İnegöl'de bir köye sağlık meslek lisesi aç
mıştır. v . 

Eğer geçmişteki yanlışsa, bugünkü ondan da yanlıştır. 9 adet sağlık meslek lisesi açıldı
ğından şikâyet edilen Giresun'da, 10 uncusu, bu Sayın Genel Müdür tarafından açılmıştır. Bu
na karşılık, halen İstanbul'da, sadece 5 adet sağlık meslek lisesi mevcuttur. \ 

Raporunda eski yöneticilerin kendi memleketlerine çok sayıda sağlık meslek lisesi açtıkla
rından şikâyet eden Sayın Genel Müdür, ilk icraat olarak, kendi memleketine 2 tane sağlık meslek 
lisesi açmakla işe başlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, sağlık meslek liselerinde bugün bizzat Genel Müdürlük tarafından 
estirilen bürokratik terörle, inançlı insanlar görevlerinden alınmakta, militan müfettişler tara
fından öğrencilere sorulan ilk teftiş sorusu "Müdürünüz namaz kılar mı?" olmaktadır. Ob
jektif teftiş yapan müfettişlere ise, bakan danışmanları, genel müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı 
tarafından her gün telefon edilerek baskı yapılmaktadır. 

Ayrıca, Sayın Bakan ve Bakanlık hakkındaki olumsuzluklar, sadece bizim görüşümüz de 
değildir. Bakınız, Doğru Yol Partisi Sarıyer, İlçe Başkanı ne diyor, gazetelere aksettiği şekilde 
sizlere okumak istiyorum : "Sarıyer Devlet Hastanesinde akrepler kol. geziyor. 6 aydır başhe
kim yok başhekim olmasını istediğimiz kişiyi de, Sayın Bakan, namaz kılıyor diye başhekim 
yapmıyor. Bu Parti, Müslümanların partisi değil mi? İstanbul Sağlık Müdürlüğünde bir tane 
sağ görüşlü bürokrat bırakmadınız. 'Devleti kurtaracağız' diye İktidara geldik; Partimizi, di
ğer partiler gibi olmaktan kurtaramıyoruz." 

Evet, bu sözler, DYP İlçe Başkanına aittir... 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Bırak, DYP'lileri de, sen kendinden bahset. 

BAŞKAN — Sayın Gür, süreniz doldu. 
İSMET GÜR (Devamla) — Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. \ 
Devlete, Bakanlığa ve bunların organlarına karşı, olduğu müfettiş raporlarıyla sabit olan 

bir doktorun, şu anda Ruh Sağlığı Daire Başkanı olması, neyle açıklanabilir? 
Ayrıca, çeşitli basın organlarında çıktığı gibi, bugün Sağlık Bakanlığında bir hemşire ta

yini 10 milyon liraya, bir doktor tayini 30 milyon liraya... (DYP ve SHP sıralarından gürültü
ler, RP sıralarından alkışlar) 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — İspat et. 
İSMET GÜR (Devamla) — Tekzip edersiniz efendim; gazetelerde çıktı, bakınız, burada 

vardır. (DYP sıralarından gürültüler) 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Ayıp be!.. Ayıp sana!.. 
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İSMET GÜR (Devamla) — Niye bozuluyorsunuz ki?.. (DYP ve SHP sıralarından gürül
tüler) Burada var beyefendi; onu tekzip edin siz. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Meclis kürsüsünden ne biçim konuşuyor
sun!.. Kahvede konuşmuyorsun, Mecliste konuşuyorsun!.. Ayıp! 

İSMET GÜR (Devamla) — Evet, Bakan güdümlü teftiş kurulunun, bunların üzerine gi
demeyeceğini biliyoruz; fakat, bunların hesabının sorulacağı günün geleceğinden de hiç şüp
heniz olmasın. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler; RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakanın, Dedeman Otelinde misafirlerine içirdiği 1 milyon 341 bin liralık içkinin 
bedeli, İstanbul Sağlık Müdürlüğüne neden ödettirilmiştir? 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Keyfinden!.. 
İSMET GÜR (Devamla) — Hilton Otelinde içilen 3 neskafenin ücretini İstanbul Sağlık 

Müdürlüğüne,ödeten bir Bakandan, bu memleket hangi hizmeti bekleyebilir?.. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum)— Ayıp canım!.. Ayıp!.. 
İSMET GÜR (Devamla) — Sayın DYP milletvekilleri, "Tüm Sağlık-Sen" adlı memur sen

dikasının bir üyesi, teftiş kurulunun raporuna göre, ahlaksızlığı gerekçesiyle görevinden alını
yor; bu memuru, bizzat Sayın Bakan, sendika üyesi olduğu gerekçesiyle, tekıar görevine iade 
ediyor. Tüm Sağlık-Sen'e üye yüzlerce bürokrat, hatta sendika üst düzey yöneticileri görevin
den alınarak taşraya sürgüne gönderilirken, bunlarda sendika üyeliği neden göz önünde bu
lundurulmuyor? Yoksa, "onlar dinciydi" mi diyeceksiniz?! (DYP sıralarından "Ayıp!.." sesle
ri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Gür, tamamlamanızı rica ediyorum. 
İSMET GÜR (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son olarak inançlarımızla her gün dalga geçen, papaz

larla sarmaş dolaş olup kadeh kaldıran, Sayın Başbakanın, "DYP iktidarında herkes göğsünü 
gere gere 'ben Müslümanım' diyebilecek" sözüne rağmen, namaz kıldığı için okul müdürlerini 
görevden alan, tayinlerin parayla yapıldığı iddia edilen bir bakanlık koltuğunda Sayın Bakan 
oturduğu müddetçe, Sayın Başbakanın yakasına bu millet, böyle olduğu gibi, daha çok yapı
şacaktır. . 

Saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler; RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gür. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Milletvekili haysiyetini taşıyorsun; parayla bu memlekette 

tayin yapılıyorsa, belge getir; yoksa, milletvekilliğinden istifa et. 
İSMET GÜR (Aksaray) — İddia ediliyor... (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) — "İddia ediliyor" diyor; sen ne konuşuyorsun!.. 

(DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — İspat etsin öyle konuşsun burada. İnsanlara iftira atmak o 

kadar kolay mı? Milletvekilliği sıfatı o kadar ucuz mu? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
Değerli arkadaşlarım, böylece Sağlık Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi üzerinde gruplar ve 

şahıslar adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu, Başkanlığımıza bir tezkere göndererek, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına konuşmuş bulunan Kırıkkale Milletvekili Sayın Hacı Filiz'in, söz
leri arasında, kendisini töhmet altında bıraktığını düşündüğü ve bu nedenle açıklama yapmak... 
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HACI FİLİZ (Kırıkkale) — Açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Hangimiz efendim?!.. Evvela ben açıklamada bulunuyorum; bir dakika... 
Sayın Hatinoğlu'nun bu müracaatını aldıktan sonra tutanağı getirttim. Tutanağı aynen 

okuyorum : 
Kırıkkale Milletvekili Sayın Hacı Filiz söylüyor : "Sayın Hatinoğlu geldi, Anavatan Par

tisi Grubu adına konuştu burada, elinde dokümanlar ve gazeteler... ki,, âdeti, bunu devamlı 
yapıyor. Bana da bu, şu çağrışımı hatırlattı: Kendisinin Sağlık Bakanlığı Personel Genel Mü
dürü olduğu dönemlerde, Anavatan Partisi Kars Milletvekili Sayın Kerem Güneş'in düzenledi
ği basın toplantısı ve Milliyet ve Hürriyet Gazetelerinin ilk sayfasındaki 'atamalar rayice bağ
landı; ebe tayini şu kadar, doktor tayini bu kadar, başhekim tayini bu kadar...' Bize bunları 
hatırlattığı için kendisine teşekkür ediyoruz." 

Değerli arkadaşlarım, burada adı geçen Hatinoğlu'nun, bu beyan karşısında açıklama yap
ma hakkı, kanaatimce vardır. Bu itibarla, kendisine, bir başka tartışmaya ve sataşmaya yol aç
mamak şartıyla, yalnız kendi konumunu, kendi tutumunu, kendi tasarrufunu ve kendi huku
kunu izah ve müdafaa için söz veriyorum. 

IV. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

/. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'mm, Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in ken
disine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Buyurun. (DYP sıralarından "Kaç dakika?" sesleri) 
Onu, İçtüzük okumuş sayın milletvekilleri şimdi mi öğrenecek?! (DYP ve SHP sıraların

dan gürültüler) Yazar orada, yazar! Biraz sükûnet, biraz ciddiyet... 
Buyurun Sayın Hatinoğlu. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Tüm konuşmacılara dünden beri sürelerini hatırlatı

yorsunuz. Sayın konuşmacının konuşma süresi kaç dakika? 
BAŞKAN — Emredersiniz efenim! Zatı âliniz bir gün buraya çıkarsanız ve bana denk ge

lirse, hatırlatırım. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Estağfurullah!.. Tüm konuşmacılara hatırlattınız. 

BAŞKAN — Şimdi, o konuşmalardaki hatırlatmamızın nedeni, bazen Danışma Kurulu, 
özel gündemle kaide dışı süreler kararlaştırır... 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Öyle bir şey yapmadık Danışma Kurulunda. 

BAŞKAN — Niye yapmadık? Dün, evvelsi gün, bakanlık bütçelerinde kaçar dakikaydı 
sözcülük?.. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Programdaki gibiydi... 

BAŞKAN — Kaçar dakikaydı Sayın Karakaş? (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Rica 
ederim... Rica ederim... Böyle olmaz. Bir grup başkanvekili bir şey sorarsa, Meclis Başka^ve-
kili de söyler. Ben söylediğimi soruyorum : Dün kaç dakikaydı grup sözcülerinin süreleri? 30 
dakikaydı. Bugün kaç dakika?.. 45 dakika. Niçin?.. Çünkü, bu basılı,Nyazıh kitapta, bilmiyo
rum SHP adına da zatı âlinizin imzası mı var, bir başka değerli arkadaşımın mı?.. Ohoo! Hem 
de zatı âlinizin imza-i âlisi var. Vay!.. Vay!.. Vay!.. 45 dakika... Dolayısıyla, sayın üyeler, bu 
yoğun çalışma içerisinde bir yanlışlık olmasın diye, Başkanlıkça hatırlatma suretiyle teçhiz edi
lir efendim, teçhiz..: Tamam mı!.. 
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ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Tamam değil... 
BAŞKAN — Bu arkadaşımızın konuşması ise hiçbir zaman değişmez. Sizi, zaman içeri

sinde, bir grup başkanvekili gibi göreceğime ümidim tam; şu anda henüz olmadınız ama, bir ı 
grup başkanvekilinin... 

ERCAN KARAKAŞ (istanbul) —- Saygısızlık etmeyin. O sizi ilgilendirmez. Burası ANAP 
kurultayı değil. \ 

BAŞKAN — Bir grup başkanvekilinin Meclis Başkanvekiliyle... (SHP sıralarından sırala
ra vurmalar, gürültüler) Vurun efendim, vurun; sabaha kadar vurun... 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Saygısızlık etme. O sizi ilgilendirmez. 
BAŞKAN — Şimdi, evvela, ayağa kalkınca, biraz, bir grup başkanvekili tecrübesi kazan

dığınız görüfüyor; sonra anlatın... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Dünden beri her konuşmacıya süreyi hatırlattınız, Da

nışma Kurulunda kararlaştırılan süreleri hatırlattınız... 
BAŞKAN — Sayın Karakaş, ben inanıyorum, ileride gerçekten iyi bir grup başkanvekili 

olacaksınız (!) 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — O, seni ilgilendirmez. 
BAŞKAN — Ben de size, bu ümidimin gereği, açıklama yapma gereği duydum. Yani, ben 

sizinle tartışmadım; sordunuz, açıkladım. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)— Eksik efendim; yanlış; açıklamanız yanlış. 
BAŞKAN — Niçin yanlış? 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Danışma Kurulunda karar altına alınmayan süreleri 

de hatırlattınız. • 
BAŞKAN — Efendim?.. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Eksik. 
BAŞKAN — Nesi eksik? Eksik mi, yanlış mı; onu söyleyin bakayım. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Eksik. 
BAŞKAN — Sabahtan beri "yanlış" diye bağırıyorsunuz. Bunu da öğreneceksiniz istet 
Değerli arkadaşlarım, yani siz söylüyorsunuz; "yanlış" diye bağırıyorsunuz, ben yanlışı

mı arıyorum; "yanlış yok, eksik" diyorsunuz! 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Burada 35 bütçede de konuşma süreleri yazılı. 
BAŞKAN — Burada eksik olan, anlaşılıyor; biraz, bu kuralların pratiği eksik, biraz da 

tecrübe eksik!.. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — İşinize geldiği gibi yönetiyorsunuz. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz... ı 
ZİYA HALİS (Sivas) -T- Bizde de inanıyoruz ki, siz de BaşkanvekiIIigi konusunda henüz 

tam bir tecrübeye sahip değilsiniz. 
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Halis... 
ZİYA HALİS (Sivas) — Bu da bizim inancımız. 
BAŞKAN — Tabiî, saygı duyarım, inanın saygı duyarım; ama, size "ekall-i kalil" derler, 

yani azın da azında kalan, ender-ül nadirün; o da, Ziya Halis (!) 
ZİYA HALİS (Sivas) — Türkçe konuş. •• 
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BAŞKAN — Sayın Halis, sizin bugün hangi burukluk içinde olduğunuzu biliyorum; "so
ru sormak için ismi âlinizi yazdırın lütfen" dedim; "beni tanımıyor musun" gibi bir alınganlı
ğa girdiniz. Ben bir kuralı uygulamıştım. 

ZÎYA HALİS (Sivas) — Hayır, hayır. 
BAŞKAN — O Şimdi -fırsat düştü- böyle tezahür ediyor. Ben böyle işlere alışkınım... 
ZİYA HALÎS (Sivas) — Kendi kendine bir şeyler uyduruyorsunuz... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, müsaade buyurun... 
Şimdi, izin verirseniz, Sayın Hatinoğlu İçtüzüğün 70 inci maddesi uyarınca, başka bir sa

taşmaya yol açmadan açıklama hakkını kullansın. 
Buyurun Sayın Hatinoğlu. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; az önce Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde Grubum 

adına genel olarak konuşurken, tabiî ki, geçmiş yılların, hizmetlerin iyisini kötüsünü, güzelini 
çirkinini, acısını tatlısını tartışmaya çalıştık. Tabiî ki, muhalefet olarak söylediğimiz bu sözleri 
hazmetmek mecburiyetindesiniz. Bazı konuları dile getirdik. Elbette ki, benim sesim, kulağım, 
bir noktada basındır. Eğer Türkiye'de basının sesini inanmayacaksam, basına güvenmeyecek-
sem, hangi kaynaklardan istifade edeceğim? elbette ki, basının belgelerini bu kürsüde kullan
maya hakkım olduğu kanaatindeyim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Seninle ilgili olarak basında yazılanlara niye itibar etmiyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, sadece zatı âlinizle ilgili konuya değinin. 
•/ SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşım Hacı Filiz, basın doküman-' 

larının kullanılmasının bir âdet haline geldiğinden bahsettiler. Kendileri de kulanabilirler; be
nim basına büyük saygım vardır ve basını kullanıyorum. 

Bunun yanında, basında çıkan haberler doğru da olmayabilir; ama, basın Kanununa göre 
herkesin tekzip hakkı vardır. Bakanlığın bu hakkı kullanmasında da yarar vardır; bizi de ay
dınlatır. 

Geçmiş yıllarda, bir milletvekili arkadaşımla aramızda benim Personel Genel Müdürü ol
duğum tarihlerde, talihsiz olarak, bazı olaylar nedeniyle, kişisel nedenlerle, bazı tayinlere engel 
olmam nedeniyle, 5 çocuğun sağlık personeli olması nedeniyle, bazı aksaklıklar oldu. O za
man milletvekili olan Sayın Kerem Güneş bir basın toplantısı yaptı, arkasından biz de basın 
toplantısı yaptık; 15 gün Türk basınından inmedik. 

Bütün haklarımı basın önünde savunduğum gibi, bunun yanında Türk adaletine sağına-
rak, yüce mahkemelere giderek bütün davaları kazandım. 

Bu aklanmadan sonra şerefli ve haysiyetli şekilde 26 yıllık devlet memuriyeti hizmetimi 
noktalayarak, yine Yüce Türk Milletinin huzuruna çıkarak, milletin hür iradesiyle Yüce Mecli
se geldim. 

Cenabı Allah'tan temenni ederim ki, benim yerimde olan arkadaşlarım da aynı merhale
lerden geçerek aynı yerlere gelebilsinler; hiçbir art niyetim yok. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, Sağlık Bakanlığı, çok zor bir Bakanlıktır; bunu yaşayanlar 
bilir; ancak, burada şaibeler eksik olmuyor. Benim iddiam şudur : Bir ay önce basında... 

BAŞKAN — Sayın Hatinoğlu, bir dakika... 
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Sayın Hatinoğlu, ben, Sayın Filiz'in sizinle ilgili ve biraz önce açıkladığınız hususu aydın
latmak Üzere size söz verdim. Lütfen... Eğer o bittiyse, rica ediyorum... Değilse, o konuyu ta
mamlayın. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Devamla)'— Teşekkür ederim; tamamlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Şimdi buna göre tabiî ki, politik nedenlerle oradaki arkadaşları ve o makamı yıpratmayı 
düşünmediğimi, herkes için bu şaibelerin olabileceğini belirtiyorum. Ben o tarihlerde Türk ada
letinin önünde aklandıktan sonra Personel Genel Müdürlüğü makamını terk ederek, Müsteşar 
Muavini oldum. Şimdi ise, uzaktan iyi tanıdığım bir arkadaşım aynı hizmeti yürütmekle aynı 
töhmetlerin altına girdi ve Bakanlık da bir şaibenin için girdi. 

Bu şaibeden kurtulması için Sayın Bakanlığın buna ilgi duyacağını, yine bizim gittiğimiz 
yollardan bu işin düzeleceğini belirtiyorum ve Sağlık Bakanlığında olan bu tartışmaların sona 
ermesini diliyor, tekrar saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu. 

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

1. — 1993MalîYıh Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S Sayıları: 211, 212, 223, 219) (Devam) 

B) SAĞLIK BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Sağlık Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Sağlık Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, konuşmalar tamamlanmıştır. 
Yazılı soru müracaatları vardır. Bunun yanında sözlü olarak soru sormak isteyen sayın 

üyelerin, ad ve soyadlarını işitilebilir şekilde söyleyerek yazdırmalarını rica ediyorum... 
Soru sormak isteyen sayın üyelerin isimlerini okuyorum : Orhan Ergüder, Ali Su, Ahmet' 

Kabil, Süleyman Ayhan, Yahya Uslu, Fethullah Erbaş, Saffet Topaktaş, Mahmut Orhon, Sal
man Kaya, Mustafa Baş, Kamer Genç, . ' . • 

Soru sormak isteyen sayın üyeleri tespit işlemi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Ergüder. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanım

dan şu suallerimin cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 
1. Patent ve telif hakları sorunu için Yüce Meclise bir tasarı verildiğini duydum. Sonra

dan bir araştırma yaptım; Bakanlar Kuruluna verilmiş olduğunu öğrendim. 
Bunun ne denli tehlikeli bir tasarı olduğunu Sayın Bakanım benden daha iyi bilir. AT ül

keleri, özellikle İspanya dahi "15 sene sonra ancak bunu düşünebilirim" diyor. Bu tasarı ilaç 
fiyatlarını fahiş bir şekilde yükseltecek ve Türk ilaç sanayiine darbe vuracaktır. Sayın Baka
nımdan bu hususta bir açıklama rica ediyorum. 
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2. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından Ankara'da bir yürüyüş yapıldı. Bu 
yürüyüşten sonra Sayın Bakanım, "Eğer Bakan olmasaydım ben de yürürdüm" dedi -bunu 
basından arz ediyorum- bu ifadeyle, hekimlerin bu protestosunun doğru olduğunu kanıtladı. 

Şimdi sualimi soruyorum : Türk hekiminin meslekî faaliyetlerini refah ve saadetini temin 
eden veya edecek olan yasa tasarıları Parlamentoya gelmiş midir veya gelecek midir? 

3. Bir Sağlık Bakanını Doçent Doktor Yaşar Eryılmaz'ı istihdaf eden kitabının 14 üncü 
sayfasında Ağrı'da anlatılan bir öyküden bahsettiler ve konuşmaları esnasında komünikasyo
nun bütün Türkiye'ye yayılması bakımından Anavatan Partisine iltifat ettiler; ama, sonra de
diler k i : "Gönül arzu ederdi ki, bu komünikasyon medeniyetinin yanında, şehre gitme imkânı 
hâsıl olsun ve köylü Ahmet ölmesin, donmasın." 

Halbuki, arz ettiğim Sayın Bakan tarafından, yani bizim Bakanımız tarafından Ağrı gibi 
vilayetlerde bir iyileştirme başlatılmıştı. Acaba bunun devamını temin edecekler mi veya bunu 
niçin durdurdular? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Buyurun Sayın Ali Su. 

ALİ SU (İçel) — Sorularımı geri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ali Su, sorularını geri almıştır. 
Sayın Ahmet Kabil?.. Burada. 
Sayın Kabil'in sorularını okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına" 
Aşağıdaki sorularımın, delaletlerinizle, Sayın Sağlık Bakanı tarafndan cevaplandırılması 

için gereğini saygılarımla arz'ederim. ~ 20.12.1992 
Ahmet Kabil 

Rize 
Sayın Bakan, Trabzon Sağlık Müdürlüğünün yaptığı bir istatistiğe göre, 1986 yılında mey

dana gelen Çernobil faciasından sonra Doğu Karadeniz sahilinde kanser vakalarında yüzde 
105'lik bir artış olmuş; 1987 yılında kanserli hasta sayısı 19, 1988 yılında kanserli hasta sayısı 
17'ye inerken, 1989 yılında kanserli hasta sayısı 71, 1990 yılında kanserli hasta sayısı 127, 1991 
yılında kanserli hasta sayısı 232'ye çıkmıştır. Bu rakamlar, yalnız Karadeniz Teknik Üniversite
si Tıp Fakültesine giden hastalardır. Bunun yanında, Rize'ye, İstanbul'a, Ankara'ya, hatta yurt 
dışına giden hastalar, bu rakamların dışındadır. 

Soru : 
1. Günden güne katlanarak büyüyen bu felakete karşı ne düşünüyorsunuz? 
2. tik tedbir olarak bölgede bir onkoloji hastanesi düşünüyor musunuz? Bu hastane de 

ödenek aktarılmasıyla 1993 yılında programa alınamaz mı? 
3. 1991 yılında Rize'de hastane yapımı için çok müsait arsa temin edilmiş, ayrıca hasta

ne ihalesi için bütün projeler tamamlanmış olmasına rağmen, 1992 yılında ihale edilmemiştir. 
1992 yılında Rize Hastanesi ihalesini düşünüyor musunuz? 

4. Rize ve civarında, toprakta bitki ve sebzelerde halen Çernobil'den kalma radyasyon 
miktarı nedir? 

5. Bundan sonra Rusya'da meydana gelmesi muhtemel radyasyonu anında tespit için bir 
cihazın bölgeye yerleştirilmesi mümkün değil midir? 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, cevap verme konusunda takdir zatı âlinizin; ama, ben düşün
düm ki, çok sayıda arkadaşımızın sorulan var ve bir arkadaşımız birden fazla da soru sorabili
yor; belki bunlar arasında, konusu itibariyle, özü itibariyle yakınlık arz eden, paralellik arz 
eden, benzerlik arz eden ortak noktalar bulunur ve siz de bunları değerlendirerek cevap sunar
sınız. O bakımdan, eğer uygunsa, bütün soruları dinlettikten sonra cevabınızı alayım; yok eğer 
"ben teker teker cevap vereceğim" diyorsanız, o zaman soruları teker teker alalım. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Evet, bu şekilde arka arkaya so
rabilirsiniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Süleyman Ayhan?.. Burada. 
Sayın Ayhan'ın sorularını okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu : Sağlık Bakanlığına sorularımız : 
1. Konuşmanızda belirttiğiniz ambulanslı helikopterlerden birisini Çanakkale'nin çok mağ

dur olan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine vermeyi düşünüyor musunuz? 
2. Çanakkale'de tomografi cihazı yoktur; beyin hastaları İstanbul'a, Bursa ve İzmir'e 

gitmek zorunda kalmaktan ne zaman kurtulacaktır? 
3. Çanakkale Devlet Hastanesi ihtiyaca cevap vermemektedir. 300 yataklı yeni bir devlet 

hastanesi ne zaman yapılacaktır? / 
Süleyman Ayhan / 

Çanakkale 
BAŞKAN — Sayın Yahya Uslu, buyurun. 
YAHYA USLU (Manisa) — Vezgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Uslu vazgeçtiler. 
Sayın Fethullah Erbaş, buyurun. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)— Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakandan aşağıdaki 

sorularımı cevaplandırmasını arz ederim. , 
1. Yeşil kart dağıtımı törenlerinden ilki Kızılcahamam'da başlatıldı. Buradaki dörende 

ses ve saz sanatçılarına 48 milyon Türk Lirası ödendiği doğru mudur? 
2. Van'ın Gürpınar İlçesine şimdiye kadar hiçbir mütehassıs hekim atamadığınız doğru 

mudur? 
3. Bakanlığınıza diyatisyen alınacağı ilan edilmiş, 22 diyatisyen müracaat etmiş ve açıl

mış olan sınavın 22 diyatisyen de kazanamamıştır. Bu kazanamayan 22 diyatisyenin hepsi de 
geri zekâlı mıydı? Bunlara diploma veren okulu kapatacak mısınız? Yoksa, bu diyatisyenler 
sizinle aynı ideolojiyi paylaşmadıkları için mi kazandırılmadılar? 

4. Margarinlerin Avrupa ve Amerika'da yasaklanması eğilimi var, bunların ergime nok
tası 50 derecedir. Bu hususta Türkiye'de bir çalışma var mıdır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. ' • ' . ' , 
BAŞKAN — Sayın Saffet Topaktaş, buyurun. ' 
SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sizin delaletinizle Sayın Baka

nın cevaplamasını istediğim sorularım olacak. 
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1. Çatalca Devlet Hastanesinin şu ana kadar sağlıkta ilgili herhangi bir faaliyet yapma
dığı doğru mu? 

2. Sayın Bakanın, göreve başladığı dönemden bugüne kadar, görevden aldığı kaç kişi 
. vardır? 

3. Aynı dönemde, metnopolitan kentin sınırları içerisinde bulunan, Ankara'da bulunan 
sağlık meslek liselerine kaç öğretmen atadı? 

4. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından açılan tamamlama programı mezunları 
ne zaman göreve atanacaklar? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. . 
Sayın Mahmut Orhon, buyurun. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkanım, ben de delaletlerinizle Sayın Bakan- ' 

dan birkaç soru sormak istiyorum. 
Birinci sorum : Yozgat Doğumevi inşaatı şu anda tamamlanmış durumda; uzun süreden 

beri de tıbbî cihazları temin edilmediği, veya kasıtlı olarak temin edilmediği için açılmadı; Sa
yın Bakan, açmayı düşünüyorlar mı? 

Aynı durumda olan Şefaatli ve Sarıkaya Devlet Hastaneleri hakkındaki düşünceleri nedir? 
Yozgat Devlet Hastanesinin Anavatan İktidarı zamanında 33 tane toktoru vardı; şu anda

ki doktor sayısını biliyorlar mı? 
Anavatan iktidarı zamanındaki doktor sayısı kadar doktor vermeyi düşünüyorlar mı? 
Tıbbî cihazların yenilenmesini ve yeni tıbbî cihazlar vermeyi düşünüyorlar mı? 
Sayın Başkanım, bir de Sayın Bakandan şu hususu öğrenmek istiyorum : Şu anda Sağlık 

Bakanlığında çalışan ve suçları, sadece ve sadece Yozgat'ta doğmak olan bürokratlardan kaç 
tanesini görevden almıştır? Yozgatlı olduğu için görevden almayı düşündüğü başka bürokrat 
var mıdır? 

Sayın Bakanın, Yozgatlı bürokratları görevden almalarının sebebi, onların sadece ve sade
ce milliyetçi ye muhafazakâr olmaları mıdır? 

Sayın Başkanım, son sorum : Biliyorsunuz, yeşil kart bu arada popüler. Şimdiye kadar 
kaç tane yeşil kart dağıtılmıştır? Kırsal kesimde dağıtılan yeşil kart miktarı ne kadardır ve şehir 
statüsünde bulunan yerlerde dağıtılan yeşil kart miktarı ne kadardır? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orhon. 
Sayın Salman Kaya, buyurun. 
SALMAN KAYA (Ankara) — Hükümetimiz, DYP - SHP Koalisyonudur ve Sağlık Ba

kanlığındaki kadrolaşma, yıllardır, faşist bir kadrolaşmadır. » 
1. Koalisyona uygun bir kadrolaşmayı düşünüyor musunuz? 
2. 18.12.1992 günü makamınızdan iki saat içerisinde üç defa arayıp da makamınızı teşrif 

ettiremediğiniz (!) Personel Genel Müdürüyle çalışmayı düşünüyor musunuz? 
3. Gerekçesiz sürgün edilen çalışanlarınızı tekrar yerlerine vermeyi düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Efendim, tabiî, değişik dönemlerde, yasalar çerçevesinde görev yaparak bu
günlere gelmiş çok kalabalık bir hizmet kadrosunu, bir kamu görevlileri kadrosunu, tabir caiz
se ordusunu, tek kelimeyle "faşist" bir kadro olarak tavsif ettiniz; buna hakkımız yok... 
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SALMAN KAYA (Ankara) -— Sağlık Bakanlığındaki küçük bir kadrodur... Yanlış anla
manıza gerek yok. 

BAŞKAN — Yanlış anlamam efendim ben. Sorunuz yazılı olduğuna göre, bir daha 
okursanız... 

SALMAN KAYA (Ankara) — İnsanları, sorgularını suallerini yapmadan süregün eden 
kadro... Yoksa, öyle, Sağlık Bakanlığı kadrosunu düşünmem, kimse düşünmez. 

BAŞKAN — Bakınız, siz orada, ne "küçük bir kadro" ne "mahdut bir kadro" ne "mu
ayyen bir kadro" deyimini kullanmadınız... 

SALMAN KAYA (Ankara) — Düzeltirim efendim... 
BAŞKAN — "Bugüne kadar" dediniz. Ne demektir bu? Bir birikimin, zaman içerisinde 

süregelen ve süregiden, parmak bastığınız noktada da kafadan "faşist" diye damgaladığınız, 
hakkınız olmayan, hukuk dışı, demokrasi dışı, keyfî bir laf. 

SALMAN KAYA (Ankara) — Düzelttim... 
BAŞKAN — Biri de kalksa oradan, "komünist kadrodur" dese, bununla mı uğraşacağız 

burada?! (ANAP ve RP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 
Şimdi, devlette devamlılık esassa, demokrat bir ülkede yasalar hâkimse, Türkiye Cumhu

riyeti Devleti, hukukun üstünlüğüne dayalı, anayasal bir ülke ise, bu söze hakkımız yok. O 
bakımdan, bu birinci soruyu soru hüviyetinde kabul etmiyorum ve Sayın Bakana tevcih eyle-
miyorum. , 

Diğer soruları, Sayın Bakan, tabiî ki, takdiriniz çerçevesinde cevaplayabilirsiniz. 
Sayın Mukadder Baş, buyurun. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — "Mustafa" efendim... 
BAŞKAN — İşte, herkes yerinden kalkıp ismini söylemezse, Mustafa'lar Mukadder olur! 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakana sormak istediğim 

soru şu : AİDS'le ilgili tanıtma kampanyaları gibi tedbirler ve gazetelerde okuduğumuz kada
rıyla da evlenecekler için testler gibi tedbirler düşünülüyor. Bilindiği gibi, AİDS, dış menşeli 
bir hastalıktır. Esas, bu hastalığın Türkiye'ye girişini önlemek için düşündükleri tedbir var mı
dır; şu ana kadar uyguladıkları tedbirler var mıdır; uygulayacakları tedbirleri ne zaman uygu
layacaklardır? Bunları sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kamer Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan Muavini, aracılığınızla iki soru sormak istiyo

rum. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Genç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olduğum doğrudur... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, muavin de olur, vekil de olur. 
BAŞKAN — Ama, birleşimi yöneten Başkanvekilinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanı hükmünde olduğunu, daha evvelki saldırınızda niaruz kaldığınız kınamalardan ve başta 
Cumhurbaşkanı Vekili dahil, Meclis Başkanı dahil, siyasî parti grupları dahil, yaptığınız hare
ketin çirkinliğini yakışıksızlığını usulsüzlüğünü, yersizliğini ifade eden tepkilerden öğrenmiş 
olmanız gerekirdi. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir dakika beni dinleyin!.. 

— 588 — 



T.B.M.M. B : 47 20 . 12 . 1992 O : 2 

BAŞKAN — Ben şu anda burada Meclis Başkanvekili değilim; ben burada şu anda Mec
lis Başkanıyım. -

Sonra, velev ki, öyle olsa bile, bir de Türkçe yanlışınızı düzeltmek istiyorum : Vekil başka
dır; muavin, yani yardımcı başkadır. Hukukçu geçiniyorsunuz; ikisinin, hukukta statüsü de 
ayrıdır. 

Üçüncüsü : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilinden, minibüs muavini gibi, kam
yon, muavini gibi, şoför muavini gibi bahsedilmez ve bu ayıp işlendikten sonra da böyle gü
lünmez!.. 

Size de söz vermiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir dakika... Senin hakkın yok... 

BAŞKAN — Soru sorma işlemi tamamlanmıştır. 
Sayın Bakan... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir dakika... Bana söz vermek zorundasın. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hangi yetkiye istinaden bana söz vermiyorsun Başkan Mua

vini? Siz Arapça kelime kullanmaya çok meraklısınız. Hakkı gasp ediyorsun. (ANAP sırala
rından "Otur yerine" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorulara, dilediğiniz zaman sözlü, dilediğiniz zaman yazılı ce
vap verme hakkına sahipsiniz. Takdir zatı âlinizin. 

Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bana söz vermek zorundasın. Hakkı gasp ediyorsun. Sen 
Arapça kelime kullanmaya çok meraklı olduğun için "vekil" yerine, "muavin" dedim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Sayın Başkanım, sorular... 

BAŞKAN — Bakın, hâlâ gülüyorsunuz. Biraz ciddiyet lütfen... -

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ciddiyet sende var mı? 
BAŞKAN — Yüce Meclis... Bakın, Parti Grubunuzda bazı arkadaşlar sizi teyit eder gibi 

görünüyor; ama... 
CEMALETTİN GÖRBÜZ (Amasya) — Size öyle geliyor. 

BAŞKAN — Bakın devletin, Hükümetin Sayın Bakanı, söze öyle, "muavin" falan diye 
başlamıyor, "Sayın Başkan" diye başlıyor... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Öyle mi? Muavin değil misiniz?.. 

BAŞKAN — Hiç olmazsa Sayın Bakandan biraz ders alın. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben Bakandan ders alırım, çünkü Bakana saygı duyuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Sorulan sorular, çoğunlukla, spe
sifik ve ayrıntılı cevap vermeyi gerektiriyor. Doğru cevap vermek için, eksiksiz cevap vermek 
için, zabıtları da iyice inceleyerek yazılı cevap vermeyi tercih ediyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) Ancak, bazı soruların ortak yanları var, orada bir açıklama yapmak isteyeceğim. 

Sağlık Bakanlığının personel politikası kıyıma dayanmıyor; kıyım politikamız yok ve si
yasî görüşlerine göre insanları tasnif ederek de personel politikası uygulamıyoruz. Her defa, her 
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fırsatta söylüyorum : İnsanların, kafalarındaki siyasî düşünceleri bizi ilgilendirmiyor. Biz, dü
rüst, çalışkan, üretken, iş yapan, namuslu memurlarla, bürokratlarla çalışmak istiyoruz. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) Temel düşüncemiz budur; ama, bir insan, siyasî düşüncesini işi
ne yansıtırsa, işine götürürse, işine sokarsa, o insanla çalışmam. Siyasî görüşü, düşüncesi ka
fasında; bizi ilgilendirmez; ama, bir devlet memuru olarak bunun görevine yansımaması gir
memesi şartıyla... 

Bir de, bizi zaman zaman, dindar insanlara kıyım yapar gibi gösteriyorlar. 
Değerli arkadaşlarım, Müslümanlık, hiç kimsenin tekelinde değil; hepimiz Müslümanız. 

(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Kim daha fazla Müslüman, kim daha az Müslüman, onu 
bilemeyiz; ama, bence gerçek Müslümanlık, bir kere, vicdan temizliğiyle ortaya çıkar, düsüt-
lükle çıkar, herkesi sevmekle çıkar, yalan söylememekle çıkar, herkese yardım etmekle çıkar, 
numuslulukla çıkar, milletine, memleketine görev yapmakla ortaya çıkar. (DYP ve SHP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Onun için, lütfen böyle görmeyin ve böyle göstermeyin. Ama, sağlık meslek liselerindeki 
eğitimimiz, bugün kü Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına göre, hem yönetim, hem eğitim. 
yönünden Atatürkçü, çağdaş ve laik olmak durumundadır; bunun dışına çıkışı kabul edeme
yiz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) * 

Hiç kimseyi, dini dolayısıyla, ne sorgularız ne yargılarız ne de o kanaatimize göre bir iş
lem yaparız. Ama, kendinin Müslüman olduğunu söyleyip de, müfettiş tahkikatıyla, evrak sah
tekârlığı yaptığını görürsem, onu görevden alırım. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Kimse Müslümanlık kisvesine bürünerek kimseyi kandırmaya da kalkmasın. 
Değerli arkadaşlarım, bize inanınız, ülkemizi seven, insanımız için gece gündüz demeden 

çalışan ve insanlarımızı, sağlık konusunda, yıllardır varamadıkları, ulaşamadıkları sağlık hiz
meti konusunda rahata, mutluluğa ve huzura kavuşturmaya çalışmanın çabası içindeyiz. 

Kimse, benim yaşamım boyunca, dürüstlüğümden, bir gün şüphe edemez, etmemiştir. Bu 
yaşa, hep dürüstlükle geldim, hep çalışarak geldim. Bakırköy Akıl Hastanesinde onu on sen 
kanıtladım; kimse buna bir şey söyleyemiyor; ikibuçuk yıl Bakırköy Belediye Başkanlığında 
da aynı şeyi kanıtladım. Artık bu yaşa geldikten sonra, benim ahlakımı kimse bozamaz. 

Benim belediye başkanlığı yaparken söylediğim bir sözüm vardır : "Ulan, bu belediye baş
kanlığı öyle bir yer ki, rüşvet yemek istemesen bile, adamın ağzına huniyle boşaltırlar" der
dim; ama, onun da tedbirini aldım ve bugüne kadar tertimiz geldim. 

BAŞKAN — Yalnız o belediyede, değil mi efendim? Çünkü, "belediye başkanlığı" deyin
ce, 2 bin küsur belediyeye varır iş. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Yalnız orada Sayın Başkanım. 
Onun için, bizim dürüstlüğümüzden kimse şüphe etmesin. Dedikodular çıkabilir; dediko

dulara inanmayınız. Eğer bir olay olursa, üzerine derhal giderim, derhal teftiş ederim, kendim 
araştırırım, bir şey çıkarsa da cezasını veririm; herkes de bunu bilir; kimse bundan kuşkulan
masın. 

Çok değerli arkadaşlarım, sözlerimi uzatmak istemiyorum; geri kalan soruları da yazılı 
olarak cevaplandıracağım. 

Hepinize teşekkür ediyorum..(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu suretle, Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki müza
kereler tamamlanmıştır. 

Şimdi, bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Bütçenin bölümlerine geçilmesini kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

7. — Sağlık Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 396 039 000 000 
RA.ŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Temel Sağlık Hizmetleri ve Sosyalleştirme 6 741122 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Tedavi Hizmetleri 8 548 219 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1198 001000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 190 600 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 18 073 981000 000 

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

Sağlık Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Sağık Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sağlık Bakanlığı 1991 malî yılı keşinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir... » 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Prog. 

101 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

Genel ödenek 
toplamı 

431 757 586 900 

Toplam 
harcama 

382 388 498 900 

Ertesi yıla 
devrolunan 
" ödenek 

_ 

ipta 
öd 

49 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. -

111 Temel Sağlık Hizmetleri ve Sosyalleştirme 2 069 957 518 300 2 081 613 054 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka- " 
bul edilmiştir. 

113 Tedavi Hizmetleri 2 396 567 264 400 2 521 704 191 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler ." ' ' 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir; 

999 Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bakanlığı 1991 malî yılrkesinhesabımn bölümleri kabul edilmiştir. 

- 2 7 

- 12 8 

163 274 923 200 

. 48 480 217 800 

109 007 532 000 

5 219 045 047 600 

153 338 140 100 

43 992 361 200 

565 736 000. 

5 183 601 981 700 

— 

4 487 856 600 

-

4 487 856 600 

9 9 

108 4 

183 4 
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a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

/. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Bakanlığa bağlı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı bütçesi

nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10 861 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Uluslararası İlişkilerden Doğan Bulaşıcı Hastalıklardan 
Korunma 67 139 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1 618 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 79 618 000 000 

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

(B) Cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ 
Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

1 Vergi Gelirleri ' 51089 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 529 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 28 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 79 618 000 000 

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

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul 
edilmiştir.. 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1991 malî yılı kesinhesabının 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir... 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Prog. A ç ı k l a m a 

101 . Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

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

111 Uluslararası İlişkilerden Doğan Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma 

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

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 

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

990 0 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 

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

TOPLAM 

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

(B) Cetvelini okutuyorum : 

Genel ödenek 
toplamı 

3 911 000 000 

29 925 000 000 

568 000 000 

26 949 999 400 

61 353 999 400 

T 
ha 

3 

15 

18 

38 
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Gelir 
türü 

1 

2 

3 

8 

a —• ^ c ı v 

G e l i r i n ç e ş i d i 

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

. Kabul 

Kabul 

Kabul 

Kurum ve Müesseselerden Tahsil edilen Paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
edilmiştir. 

Kabul 

Tahmin 
Lira 

13 760 000 000 

144 000 000 

18 000 000 000 

. — | • 

Tahsilat 
Lira 

25 579 722 500 

1 019 144 000 

18 120 143 700 

18 371 334 000 

TOPLAM 31904 000 000 63 090 344 200 
BAŞKAN — Kabul edenlör... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, böylece, Sağlık Bakanlığı ve bağlı genel müdürlüğü olan Hudut va Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğünün 1993 maK yılı bütçeleriyle, 1991 maK yılı kesmhesaplan kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Şu anda tebrik kuyruğuna girdiğiniz Sayın Bakanın şahsında, bütçenin Bakanlık mensuplanna ve mil
letimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bugünkü program tamamlanmıştır. 
Dışişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıgınm bütçelerini ve kesinhesaplarını görüşmek için, 

21 Aralık 1992 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.10 
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,• 20 . 12 . 1992 Pazar 

Saat : 10.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 * • < , • 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X I . — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 2. — 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı : 223) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 4. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (S. 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

' 3 

SEÇİM . 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

• • 7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




