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TUTANAK DERGİSİ 

;D 99 uncu Birleşim 

30 .4 .1986 Çarşamba 
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İ Ç I N D E K I L E R 

T. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İL — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU-
ROLA SUNUŞLARI 

Sayfa 
226 

227 

228 

228 

228 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Ordu Milletvekilli Hüseyin Avni 

Sağesen'in, Oıidu İlinin fındık, fındık kurdu 
ilacı ve gübre siorunlan hakkında gündem dışı 
konuşması 228:229 

2. — 'Edirne MiUetvdktil'i Türkân Turgut 
Arikan'm, ibd'edlyelerlin 'bazı uygulamaları ve 
'bu uygulamaların sakıncaları hakkında gün
dem dışı konuşması 229:230 

3. — Ağrı Milletvekilli Paşa Sarıoğlu'nun, 
Sovyet Sosyailit Cumhuriyetterıi Bıirliği'nin Uk-
rayna^Cumhuriyetinde Çernobil Nükleer Sant-
ralındialki patlıama dolayısıyla meydana gelen 
nükleer radyasyon hakkında gündem dışı ko
nuşması 230:232 

Sayfa 
232:263 

232 
V. — (SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
.1. — İçel MtiUetvekiilii Durmuş Bikri Sağ-

lar'ın, orman ürünleri (ihracatına ilişiklin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 232 

2. — Erzurum Milletvekilli Hitaıi Nalbant-
•oğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'deki 'bazı yöneti
cilerin gıda alımlarında usulsüzlük yaptıkları 
liddlİasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözllü 
soru önergesü (6/576) 232 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'm, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başlbalkan Yardımcısından sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci' 
niin cevalbı (6/653) 232:234 

4. — Edirne Milletvekilli Türkân Tur
gut Arikan'm, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984-
1985 yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başlbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/654) 234 

5. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut 
Arikan'm, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 
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yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dövilet (Ba
lkanı ve Barbakan Yaridımcısından sözlü soru 
önergesi <6/660) - 234 

6. — Edirne Müelivekli Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 'iliş
kin Devlet Bakanı ve Baş'bakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi '(6/670) 234 

7. — Edirne MilâötiveMi Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faa
liyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin 'Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi -(6/697) 234 

8. — 'içel MÜllerveklili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı iş
kence olaylarına diskin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/671) ' 234 

9. •— Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Menkul (Kıyme'bter Tanzim Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
'ilişkin Devlet 'Bakanı ve Baş'bakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/672) 234 

10. — 'Edirne Miletveküii Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -
1985 yıldan geliir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Balkanı ve Başbakan Yardımcısından ~ sözlü 
soru önergesi {6/673) 234 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine iliişkin Dev
let Balkanı ve Başlbafcan Yardımcısından söz
lü soru önergesi '(6/674) ^234 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun- 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve gidenlerine iliişkin Bayındırlık ve 
Islkân Balkanından sözlü soru önergesi (6/675) 234 

13. — Edirne 'Milletvekili "Türkân Turgut 
Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yıilları gelir ve 
giderlerine Miskin Devlet Balkanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 234 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştir
me Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü .soru önergesi (6/677) 234 

Sayfa 
15. — "Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nal-

'banıtoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/678) 234:235 

16. — (Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca 
özel firmalara hazırlattırılan projelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/679) 235 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
foaniCo&lu'nun, T.C. Merkez Bankasında çalış
tırılan yalbancı danışmanlara ve Bankanın dış 
borçlarına ilişiklin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/680) 235 

18. -̂ - Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 'teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/681) 235 

19. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nal-
bantoığlü'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet -Planlama Teşkilatı 1985 yılı 'bütçe
sinden yapılan 'harcatmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/682) 235 

20. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözdü 
soru önergesi (6/596) 235 

21. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in 'bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü 'iddialarına ilişkin İç
işleri Balkanından Sözlü soru önergesi (6/598) 235 

22. — İstanbul Milletvekili Bilâl Ştşman'rn, 
Sümerbanık Defterdar Fabrika'sındafci işçilere 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 235 

23. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, K.'l.T. ürünlerinin ihracına iliişkin 
Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/686) 235 

24. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, hayalî İhracat iddiasıyla halklarında 
işlem yapılan firma ve kişilere ilişkin Baş-
'bakandan sözlü ısoru önergesi (6/688) 235 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yıilları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başibaıkan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/689) 236 



* 
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26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arikan'ın, Akaryakıt Tüketilin Fonu'nufı 
1984 - 1985 yıları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet 'Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/690) 236 

27. — Edime Milletvekili Türikân Turgut 
Arıkan'in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/691) 23 6 

28. — Edime Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, 1980 - 1985 yularında Ucu'Hanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/692) 23 6 

29. — İçel MMletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişkin Devlet Balkanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/693) 23 6 

30. — Adana Milletvekili Metin Üstüne!' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabri'ka-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişlkin Tarım Orman ve Köy-
iışlefi Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 236 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamıilerinin Destek
leme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/698) 236 

32. — Diyarbakır MiMetvekıi'li Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişlkin İçişleri Balkanından sözlü soru önerge
si (6/610) 236 

33. — Samsun Milletvekilli Hasan Altay' 
in, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde yol
suzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 236 

34. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgii'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü 
Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapıl
mayacağına İlişkin Tarım Orman ve Köyiş-
lerı Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 236 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayii ve Ti-
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çare t Anonim Şirketimin ortalklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 236 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naıl-
banitoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 236:237 

37. — Trabzon Milletvekilli Osman Ba-
hadır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdük
leri iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/702) 237 

38. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Ankan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihle
ri arasında gerçekleştirilen canlı hayvan ihra
catına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 237 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şalhin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 237 

40. — Adana Miietivekili Nuri Kark<maz' 
m, 1986 yılında dağıtılacak: tarımsal krediye 
iMşıkıin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 237 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arılkan'm, 15.6.1985 - 31.12,1985 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen merdimek Ve nohut 
ihracatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 237 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nai-
bantoğlu'nun, Van İM Erciş İlçesindeki tapu
lama işlemlerine ilişlkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/722) 237 

43 < — Tolkat Milletvekili Enver Özcan* 
in, Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergemi <ı6/631) 237 

44. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir' 
in, Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine İliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından' 
sözlü soru önergesi (6/632) 237 

45. — İstanbul Miltetvelkil'i Yılmaz İh
san Hastürlc'ün, BAĞ - KUR Genel Müdürlü
ğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin sözlü 
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/723) 237:238 

46. — İstanbul Miillelüvek'iLi Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
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Müldürlüğüne tahsis edilen rdsmî taşıtlara iliş-
!kin Çalışma ve.Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/724) 239 

47. — İstanbul Mülile'tivekili Yıtaaz ihsan 
Hastürlk'ün, FETKİM - Petrdkimya A. Ş. 
Genel Müdürlüğüne talhısfs «dilen resmî taşıt
lara ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/725) 239 

48. — İstanbul MüiletVekil'i Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türlkliye Kiömür İşletmeleri Ku
rumu Genıel Müdürlüğüne tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar 
(Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 239 

49. — Isitanbül Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Elektrik Kurumu Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara iliş
kin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Balkanından 
ısözlü soru önergesi (6/727) 239 

50. — İstanbul Mliltetivekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Etibank Genel Müdürlüğüne tah
sis edilen resmî taişıttliara ilişkin Devlet Baka
nından. sözlü soru önergesi (6/728) 239 

51. — İstanbul Mitetivekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsü Genel Direktörllüğün© talhsis edıilen res
mî taşıtlara iişk'in Enerji ve Ta'biî Kaynak-
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) 239 

52. — İstanbul Mlileiüveklli Yılmaz İhsan 
Has'türk'üın, Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî" Kaiynafclar Balkanından söz
lü soru önergesi (6/730) ' 239 

53. — İstanbul Milleiüvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Sümterbank Genel Müdünlüğü-
ne. tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 239 

54. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hasüünklün, Türküye Selüloz ve Kâğıt Fab
rikaları İstetmesi Genel Müdürlüğüne tahsis 
edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Baka
nından sözü soru önergesi (6/733) 239 

55. — İstanbul Millellvekilıi Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Gilmenlfo Sanayii T.A.Ş. 
Genel Müdürlüğüne talhsis edilen resmî taşıt
lara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/734) 239. 

56. — istanbul' Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Mü-
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düdüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara illi skin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) 239 

57. — Îstanlbul Milletvekilli Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynalklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/736) 239 

58. — Îstanlbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözliü soru öner
gesi (6/737)! 239 

59. — Îstanlbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Devlet Yatırım Bankası Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara iliş
kin Devlet Bakamı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/738) 239 

60. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tu-
tum'un, geneli ve katma bütçeli kuruluşlarla' 
kamu iktisadî teşebbüslerine yeni alınan ve 
görevlerinden ayrılan personele ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/744) 239 

61. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş' 
in, Bingöl' İlinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 239 

62. — Balıkesir Miilltetvekili Cahit Tu-
tum'un, Ayvalık Koyunda kurulan midye 
üre'toıe çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/666) 239 

63. — Zonguldak Milletlvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Bele
diye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü Soru önergesi (6/667) 240 

64. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gellir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/669) 240 

65. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Yatağan Termik Santralından zarar gö
ren üreticilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/694) 240 

66. — Muğîa Milletvekili İdris Gürpınar' 
m, Gököva Kemerköy Termik Santralı top
rak haıifiyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/695) 240 

67. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir 
fiilime ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/696) . 240 

224 — 
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68. — Erzurum M'ıltetvekili Hilmi Nal-

'bantoğlu'nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/701) 240 

69. — Kayseri Milletvekilli Mehmet Üner' 
in, Kayseri İli Develi İlçesi Kızılk Köyünde -
iki afet konutları inşaatıma ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/705) 240 

70. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcı-
oğlu'nun, sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli 
personele ilişkin Başlbakandan sözlü soru 
önergesi (6/707) ' ; , 240 

71. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, Çövre Kanunu .gereğince yapılan yö
netmelik çalışmalarına ilişkin Başbakandan I 
Sözlü soru önengeisi (6/708) 240 

72. — Balıkesir Milletvekilli Davut Alba-
cngirin, Balıkesir İlindeki zeytin üreticileri
nin bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
'Balkanından sözlü soru önergesi (6/709) 240:241 

73. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cııgil'iin, Erdek Belediyesi mücavir alanı içi
ne alınan bazı köylerde vatandaşlara yapı I 
ruhsatı verilmediği iddiasına ilişkin Bayındır
lık ve M â n Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/710)ı 241 

74. — Balıkesir Milletvekilli Davut A'ba-
cııginin, emeklilere ait çeklerin bankalarca is-
konloya ta'bi tutulmasına ilişkin Başlbakandan I 
sözülü soru önergesi (6/711) 241 

75. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
ci'girin, Balıkesir yöreslindeki tohum üretici- I 
ferinin alacaklarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerigesi 
(6/712) 241 

76. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgH'in, Balıkesir - Kepsut İlkesi Dispanserinin 
doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sıözlü soru önergesi (6/713) 241 

77. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba- I 
cıgiıl'in, Erdek Belediye Başkanına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 241 

78. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cııgîl'in, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bu- I 
cağı Madra Orman Bölgesindeki kestane 1 
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Sayfa 
ağaçlarının kesim nedenine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 241 

79. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Muğla İli Milas İlçesinin bazı köylerin
deki fıstık çamları ürünlerinin toplanmasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/716) 241' 

80. — Muğla Milletvekili İdris Gürpı
nar'ın, Muğla İli Kıyı bandı turistik altyapı 
gelişitirme projesine ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 241! 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 263 

1. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, eşi Erzincan'da görevi bir öğretmenin 
önce Konya sonra da Mardin İline ata
narak mağdur edildiği iddiasına ilişkim sorusu 
ve Millî Eğitilm Gençlik ve Spor Bakanı Me
tin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1057) 263:264 

VI. — KANON, TASARI VE TEK-
LlFLERİİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 242 

1. — 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 
Değişik 22 nci Maddeslinin Birinci Fıkra
sına Bir Cümle Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu 
Raporu (1/743) (S. Sayısı : 429) 242:244 

2. — izmir Milletvekili Mahmut Akkılıç 
ve 14 Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Za
bıtası Kanunu Teklifi, Antalya Mil
letvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arka
daşımın Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 
Kanun Teklifi ile 3.5.1928 Tarihli ve 
1234 Sayılı Hayvanların Sağlık Zalbıtası Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve 
Köyişleri komisyonları raporları (2/59, (2/300, 
1/736) '(S. Sayısı : 114 ve 114^e 1 inci Ek) 244 

3. — Ankara Milletvekili Nejat Abdul
lah Resuloğlu'nun, 2969 Sayılı Kanunun Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tek
lifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları ra
porları (2/262) (S. Sayısı : 424) 244:245 . 

4. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Er-
yurt ve 4 Arkadaşının Bazı Suç ve Cezaların 
Affı Hakkında Kanun Teklifi ile Antalya 
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Sayfa 
Mlilbtiv'eikİi Aydın Güven Gürkan ve 26 Ar-
kaıdaşınıın Af ve Toplumsal Barışı Sağlama 
Yasa Önerisi ve Adaldt Komisyonu Rapo
ru (2/259, 2/299) (IS. Sayısı : 425) * 245 

5. — lstan'bu'1 MıiıtleCveikiiılii Günse'îi Öz-
kaıya'nın Kadınların Seçim Halkları ile İlgili 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rapo
ru (2/315) (S. Sayısı : 428) 245 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Ankara Milletvekili F. Rezan Şahinkaya, orman 

sahası dışına çıkarıldığı halde Hazine adına tescil 
edilen tarım arazileri, 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker, turizm patla
ması karşısında önceden alınabilecek bazı önlemler, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu da, halk 
girişimciliğinin gerekliliği ve ekonomiye egemen kı
lınması; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Fransa ve Federal Almanya'ya gidecek olan Dış

işleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın; 

İspanya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî Savunma 
Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakam İsmail Sa
fa Giray'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/601) nu
maralı sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilmesine 
dair önergesi okundu; Başkanlıkça gereğinin yapıla
cağı açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 
(6/731) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi okundu; sözlü sorunun geri verildiği bildi
rildi. 

Gaziantep Milletvekili Mehmet Hayri Osmanlı-
oğlu ve 43 arkadaşının, 1980 - 1982 yıllarında ülke
mizde yaşanan bankerlik olayının sorumlularını ve 
bu olaydan doğan sorunların çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 

6. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Bal
cılar ve 3 Arkadaşının, 21.8.1981 Tarih ve 
2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinün Devlet 
Hizmeti Yükümlülüğüne Daiir Kanunun Baz» 
Maddelerimin Değiştiriılıme&i Hakkında Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İster Komis
yonu Raporu (2/332) (S. Sayısı: 433) 245:263 

ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesinin (10/16) öngörüş-
mesi yapıldı ve Meclis araştırması açılması redde
dildi. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, Ge
liştirme ve Destekleme Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin (6/652) sözlü sorusuna Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Er
dem cevap verdi; soru sahibi de cevaba karşı gö
rüşünü açıkladı. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
(6/671), (6/686), (6/693) sözlü soruları, soru sahibi 
görevli bulunduğundan; 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/576), (6/678), (6/679), (6/680), (6/681), (6/682), 
(6/699), (6/700), (6/701), (6/722), 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 
İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın (6/683), 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/614), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/616), 
Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın (6/631), 
İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 

(6/723), (6/724), (6/725), (6/726), (6/727), (6/728), 
(6/729), 6/730), (6/732), (6/733), (6/734), (6/735), 
(6/736), (6/737), (6/738), 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/669), 
Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın (6/694), 

(6/695), 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/696), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/705) ve 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun (6/707), 
Sözlü soruları, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından; 

••» m>*<m «•«• 

I. GEÇEN TUTANAK ÖZET! 
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Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan'ın 
(6/653), (6/654), (6/660), (6/670), (6/697), (6/672), 
(6/673), (6/674), (6/675), (6/676), (6/677), (6/689), 
(6/690), (6/691), (6/692), (6/698), (6/703), (6/704) söz
lü soruları, soru sahibinin aynı birleşimde görüşülmüş 
bir başka sorusu bulunduğundan; 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 
(6/610), 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/688), 
(6/624), 

Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/607), 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın (6/702), 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/621), 
îçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın (6/635) ve 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/666), 
Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Ge

nel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/632) ve 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/667), 
Sözlü soruları, soru sahipleri izinli olduklarından; 
Ertelendiler. 
5682 Sayılı Pasaport Kanununun Değişik 22 inci 

Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/743) (S. Sayısı: 429), 

Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resuloğlu'nun 
2969 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Raporları (2/262) (S. Sayısı: 424), 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve 4 Ar
kadaşının Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ile Antalya Milletvekili Aydın Güven Gür-

kan ve 26 Arkadaşının Af ve Toplumsal Barışı Sağ
lama Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/259, 2/299) (S. Sayısı: 425) ile 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın Kadın
lara Seçim Haklan ile İlgili Kanun Teklifi ve Anaya
sa Komisyonu Raporunun (2/315) (S. Sayısı: 428) 
görüşülmeleri, komisyon yetkilileri ve hükümet tem
silcileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Arkada
şının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Teklifi, An
talya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkadaşının 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 3.5.1928 
Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporlarının (2/59, 2/300, 1/736) (S. Sa
yısı: 114 ve 114'e 1 inci Ek) görüşülmesi de, Hükü
met temsilcisi Genel Kurulda hazır "bulunmadığından, 
bir defaya mahsus olmak üzere; 

Ertelendiler. 
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Mad

delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/746, 2/154, 
2/166, 2/200, 2/240, 2/273) (S. Sayısı: 432) maddele
ri ve tümü kabul edildi ve kanunlaştığı açıklandı. 

30 Nisan 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 19.15'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Kayseri Kırklareli 
Mehmet Üner Cemal Özbilen 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, de

miryollarının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/745) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 29.4.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er

zincan Merkez Ihdere Köyünün bazı sorunlarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1122) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.4.1986) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
30.4.1986 Çarşamba 

2. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan - Tercan İlçesi Altınkaya Köyündeki deprem 
nedeniyle evleri hasara uğrayan bazı vatandaşların 
durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1123) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.4.1986) 

3. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan Merkez Ulalar Köyüne sağlık ocağı yapılma
sına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
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yazılı soru önergesi (7/1124) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 29.4.1986) 

4. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er
zincan İlindeki S. S. Emekli işçi Yapı Kooperatifi 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

'(Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'ya kadar yok
lama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. ı— Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 

Ordu İlinin fındık, fındık kurdu ilacı 've gübre ko
runları hakkında gündem dışı konuşması 

'BAŞKAN — Sayın Hüseyin Avni Sağesen, Sa
yın Türikân Turgu't Arıkan ve Sayın Paşa Sarıoğlu 
Igündem dışı söz istemişlerdir. 

Ordu'da fındık, fındık kürdü ilacı ve gübre so
runlarıyla ilgili konuları iletmek üzere Ordu Mil
letvekili Sayın Hüseyin Avni Sağesen'e söz veriyo
rum. 

IBuyurun Sayın Sağesen. (SHP sıralarından alkış
lar) 

İSüreniz 5 dakikadır, riayet edilmesini özellikle ri
ca ediyorum. 

'HÜİSEYÎN AVNİ" SAĞESEN <ördu) — Teşek
kür ederim.Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, yüce milletin seçkin vekilleri; hü
kümetler, siyasal iktidarlar, hele seçimle gelmiş "ik
tidarlar, ulusun dertlerine yeni dertler eklemekle 

3 0 . İ . 1986 Ö : 1 

inşaatıyla ilgili iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1125) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 29.4.1986) 

BAŞ/KAN — Toplantı yetersayımız vardır; gö
rüşmelere ibaşılıytoruz. 

'kendilerini görevi kılamaz; olaylara ve gelişmelere 
amuda kalkarak bakamazlar. Hele üreteni ve üreti
ciyi düşman 'görerek, 'halka 'karşı uygulamalarını, po
lisiye tedbirler desteğinde sürdüremezler. 

Gelin görün ki, mevcut siyasal iktidar, her ne 
(hikmetse üç yıla yakın 'bir zamandan bu yana, fın
dık ve üreticisini düşman ilan et'm'iş ve polisiye sin
dirme operasyonlarıyla da desteklediği düşmanca uy
gulamalarına devam edegelmektedir. Siyasal iktidarın 
(bu tutum,, ve davranışları ise benim sık sık bu kür
süyü işıgal etmeme neden olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, geçen günler içinde Ordu ve 
ilçelerinde fındık ve üreticiyle ilgili incelemelerde bu
lundum. Fındık üreticisi, normal üretmekte olduğu 
fındığın geçen yıl ancak yüzde 33,5'unu üretebildi. 
IBu yıl, fındık bazı yüksek kesimlerde dondan büyük 
ölçüde zarar görmesine karşın, sahil kesiminde iyi 
işaretler vermektedir. 

iFındığa verilen gübrelerden birisi olan yüzde 26' 
lık amonyum nitratın 20 nisan ile 1 mayıs arasında, 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER: Cemal özbilen (Kırklareli), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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yani on-oniki günlük zaman zarfında verilmesi zo
runludur. Bu gülbre fındığın iç doldurmasında, tane 
ibesleme ve ıgüçlenmesinde yararlı olur. Gelin görün 
İki, her yıl zamanımdan önce köylünün alımına sunu
lan bu gülbre, bu yıl hâlâ çiftçiye ulaştırılamamıştır. 
Yani, toprak ve mdteoroltoj'ılk şartlar, iyi bir ürün 
yılı hazırlığı içine girmiş olmasına karşın, siyasal ik
tidar buramda da arabanın tekerine çomak sokmak
tadır. 

öte yandan, köylü gübreyi Ziraat Bankası kre
disi karşılığında almaktadır. Bundan bir birbuçuk 
ay önce Ziraat Bankasına kredi senetlerini veren yok
sul köylü, bir b'irbuçufc aylık faizli bioş yere ödemek
tedir. Bu haksız faiz gasbını ise siyasal iktidar üretici 
aleyhine körüklemektedir. Siyasal iktidarların vatan
daş hakkını gasp etmek ve bunu körüklemek gibi 
ne yetlklleri vardır ve ne de böyle biir görevle görev
lendirilmişleridir. Bu hale mutlak bir çözüm bulun
malıdır. 

Bir yandan, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş 
şekilde gülbre fiyatlarını yükseltecek; bir yandan hak
sız faiz gasbı ile köylüyü soyacak, soyudaracaksınız; 
öte yandan da gübreyi de kullanma günü geçtikten 
Sonra üreticiiye testim edecek ve «biz ulusal bir si
yasal iktidarız» d'iyeceksiniz! (SHP sıralarından alkış
lar) 

'Bu dolmayı artık yutmuyor bu millet; ama se
bebini de anlayamıyoruz; size oy vermenin, sizi ik
tidar etmenin vebalini bu derece ağır ödetmeye hak
kınız yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3 Aralık 1985 
günMi 36 ncı Birleşimde siyasal iktidarın iş'arıyla 
reddedilen, fındıkta Meclis, araştırması istemime 
dair önergenin müzakeresinde yaptığım konuşmam
da, fındık kurdu ilacındaki etkin madde oranının 
yüzde 251ere düşürüldüğünü, bu nedenle de fındık 
tahribatında yok edilemeyen fındık kurdunun etkili 
olduğunu vurgulamıştım. 

Bu kürsüden ulus aklına konuşulanlara kulaklarını 
Ukamayı, dinlememeyi görev edinen siyasal iktidar, 
yine kulağının üstüne yatmaya devam etmiştir. An
cak, Türkiye'de Tanrıya şükürler olsun ki, haysiyetli, 
ıgörev duygusu olan bürokrat ve teknokratlar, kıyı
da köşede de olsa, kalabilmişlerdir. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Samsun Bölge Ziraî Araştırma Enstitüsünce konu 
incelenmiş ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bildirilmiştir. Bildirmenin ne zaman yapıldığını bile
miyoruz; ancak Samsun'dan gelen yazıyla bizim ika-

| zımızdan tam dört ay sonra, sayın bakanlık güzellik 
I uykusundan uyandırılmış ve 31.3.1986 tarihli bir ya

zıyla Giresun 11 Müdürlüğüne tehlikeyi bildirmiştir. 
Eksik olmasınlar, hiç bildirmeyebilirlerdi de; çünkü 

I Haktaş Ticaretin, fakir fukara fındık üreticimizden 
I çaldığı milyarlara varan vurgununa «Dur» diyebilme 
I cesaretini gösterdi bu bürokratlar. Bu yazıyı Giresun'a 
I yazan bakanlık yetkilisinin başına ne geldi veya ne 
I gelecek bilemiyoruz. 
I Bildiğimiz, gördüğümüz ve gözlediğimiz, bu siya-
J sal iktidar dönemine kadar, fındık üreticisinin kendi 
I malı, gözbebeği olan Fiskobirlikin bu tahlillerden ha

berdar edilmeyişi, carbaryl terkipli «Hektavin % 85 
I WP ve Hektavin % 5 toz» isimli bu ilacın, fakir fu

karaya Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile satıl-
I maya devam edilmesi ve ilgililerin burada hâlâ bir 
I açıklama yapmaktan şiddetle kaçınmalarıdır. 
I Böyle bir uygulamanın bir tek gerekçesi olur. O da 
I hükümetin içinde veya dışında Haktaş'ın etkili orta-
I ğının bulunduğu; ancak bunun kim olduğunun bil'in-
I mediğidir. Sayın hükümet, bunu araştırıp açıklamak 
I zorundadır. Böyle bir açıklama yapmazlarsa, bu si-
I yasal iktidarı soyguncularla işbirliği yapmakla suçla

yanlar çıkacaktır. 

I Vatandaşın, özellikle fındık üreticisi ve fındık üre
tim bölgelerinin daha fazla soyulacak hiçbir şeyleri 
kalmamıştır. Güçleri ve tahammülleri bitmiş tüken-

I m'iştir. 
Hükümeti, soyulagelmekte olan vatandaşın yanın

da olmaya ve vatandaşın boşalan cebiyle kursağından 
I elini çekmeye davet ediyorum. 
I Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al-
J kışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sağesen. 

2. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
j belediyelerin bazı uygulamaları ve bu uygulamaların 
I sakıncaları hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Türkân Arıkan, belediyele-
I rin bazı uygulamaları ve bu uygulamalardaki bazı sa

kıncaları dile getirmek için gündem dışı söz istemişler-
I dır; kendilerine söz veriyorum. 
I IBuyurun Sayın Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; belediyelerde çok 

I sakıncalı gördüğüm bazı uygulamaları yüce Meclise 
1 aktarmak üzere söz almış bulunuyorum. 
I Konuyu birkaç örnekle ortaya koyacağım. Bana 

ulaşan bilgilere göre, İstanbul'da bazı belediyeler, ka-
I nalizasyon tesislerinin yapımı için bazı vatandaşlar-
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dan para talep etmekte ve bu prosedür şöyle işlemek
tedir : Belediye, gözüne kestirdiği bazı vatandaşla
rı, «Falanca derneğe, örneğin 1 milyon lira bağış ya
pınız; o dernek aracılığıyla kanalizasyon işi yoluna 
konulacaktır. Parayı şu tarihe kadar yatırmazsanız, 
(belediye* olarak suyunuzu, elektriğinizi keseceğim» di
yerek zorlamaktadır. Çaresiz kalan vatandaş ödemeyi 
yapmaktadır. 

Bazı belediyeler de, seçtikleri bazı işletmelerden, 
aynî yardım veya hibe talebinde bulunmaktadırlar. 
Kuruluşa, «Belediyenin falan falan malzemelere veya 
araç gereçlere ihtiyacı vardır, bunları belediyeye h'ilbe 
edeceksiniz; etmezseniz, belediyeden plan ruhsatınızı 
alamazsınız veya belediye ile ilgili işlerinizde pürüz
ler çıkar» denilmektedir. Bu tür minik bir bürokratik 
engelte karşılaşan kuruluş, ister istemez söz konusu 
bağışı yapmaktan başka çare bulamamaktadır. 

İstanbul'da bazı belediyeler, belirli bür parkın ve
ya benzer hizmetin yaptırılması için, seçtikleri kuru
luşları zorlamaktadırlar. îstanibul'da, belediyelerin yet
kili organlarından karar alınmadan ve yetkil'i diğer 
kurumların görüşlerine başvurulmadan, anlı şanlı be
lediye başkanlarının kişisel emirleri ve fetvalarıyla sa
hiller ve kıyılar doldurulmaktadır, itiraz eden vatan
daşlara, «Buna karşı çıkarsanız şerefiye alırız, hem de 
yüklü bir şerefiye» tehdidi savrulmaktadır. 

Ankara'da bazı belediyeler, esnafımızın eksiklik
lerini veya pazar günü çalışma ruhsatı olanların çalış
malarını, keyfî cezaya ve aylık ek vergi haline dönüş
türmüştür. Ayrıca, belediye zabıta memurları, esnaf
tan yağ, sigara, kırtasiye malzemesi ve benzerlerini 
alıp, bedelini ödemeden çıkıp gitmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, aktardığım örnekler, devlet 
haracı ve devlet şantajı değil midir? Vatandaşa hizmet 
götürürken, belediyelerin hukuku hiçe saymaya, va
tandaşı korkutmaya, haraç almaya ve hatta bir tür 
şantaj yapmaya hakları var mıdır? 

Anayasamızın 2 nci maddesinde, Türkiye Cumhu
riyetinin bir hukuk devleti olduğu hükmü yer almıştır. 
10 uncu maddesinde de, «Devlet organları ve idare 
makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ülkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar» 
denilmektedir. 129 uncu maddesinde ise, «Memurlar 
ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sa
dık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler» 
(hükmü mevcuttur. Bu maddeler çerçevesinde, bazı be
lediyelerin hukuk dışı ve keyfî nitelikteki uygulama
ları Anayasaya aykırıdır. Zira, bu uygulamalarla ba
zı belediyeler hukuk devleti ilkesini çiğnemektedirler. 

Değil kanun önünde eşitlik ilkesini uygulamak, kanun
ları hiçe saymaktadırlar. 

Bazt belediyelerin söz konusu uygulamaları, Bele
diyeler Kanununa da aykırıdır. Belediyelerin hangi 
kaynaklardan gelir sağlayacağı kanunda belirtilmiş 
olup, bunlar arasında açık ve dolaylı haraç geliri ve
ya şantaj geliri yoktur. 

Biliyorsunuz, 12 Eylül öncesinde aşırı akımlara 
mensup olanlar esnaf, tüccar ve iş adamlarımızı ha
raca bağlamışlardı. 12 Eylül, belediyeler haraç alsın 
diye yapılmamıştır. Belediyelere 1986 yılında, sadece 
bütçe gelirlerinden 700 milyar lira fon aktarılacaktır. 
Kaynakları yetmiyorsa, yolu, haraç almak, şantaj yap
mak, vatandaşı ezmek Ve ürkütmek değildir. Bu Jür 
olaylar, vatandaşın devlete karşı olan güven ve saygı
sını ortadan kaldırır. Bu tür olaylar, Türk Ceza Kanu
nuna da aykırıdır. Yapılan hizmetleri ve iyi şeyleri 
haraçlarla ve keyfîliklerle gölgelemeye, hatta kirlet
meye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hukuk devletinde, 
hukukun üstünlüğünü amaç sayan Vatandaş Partisi, 
devlet - vatandaş ilişkilerinde kişisel keyfî davranış
lara değil, hukuk kurallarına bağlılığı esas kabul et
mektedir. 

İçişleri Bakanımızın konuya ciddiyetle eğileceğine 
inanıyorum. Vatandaşlarımızın -belediyelere karşı ko
rumak amacıyla- yer ve isimlerini açıklamıyorum; 
ancak, İçişleri Bakanımızdan, İstanbul ve Ankara' 
dalki belediyelere yapılan her türlü bağış ve hibeleri, 
belediye hizmetlerine katkıda yardımcı görünen bü
tün derneklere yapılan bağışları, doldurulan kıyıların 
durumlarını ve esnafa kesilen cezaları incelettirmesi
ni talep ediyorum. 

Ayrıca, muhalefet partilerinin de, belediyelerdeki 
üyeleri aracılığı ile konuyu araştırmalarında yarar 
görüyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve MDP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşjekfcür ederim. 

3. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin Ukrayna Cum
huriyetinde Çernobil Nükleer Santralındaki patlama 
dolayısıyla meydana gelen nükleer radyasyon hakkın
da gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu, Rusya'nın Kiev 
Kentindeki Çernobil Nükleer Santralındaki patlama 
dolayısıyla meydana gelen nükleer radyasyon konu
sunda bilgi sunmak istemektedirler; kendilerine söz 
veriyorum. 

Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
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RA$A SARİOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; bugün gündem dışı söz almamın 
nedeni, Sovyet Rusya'nın Ukrayna Ouumnuriyetinde 
Çernoibil Nükleer Enerji Santralında meydana gelen 
patlama ve bunun kamuoyunda yarattığı ve yaratma
sı mulhtemel heyecanda ilgilidir. Bu konuşmamı üç 
bölümde, özet halinde sunmaya çalışacağım : 

Birincisi, patlamanın muhtemel nedenleri. 
İkincisi, radyasyon yayılması ve etkisi. 
Üçüncüsü, Türkiye ile ilgili durum. 

Değerli arkadaşlarım, verilen haberlerden anlaşıl
dığına göre, Çernöbil Nükleer Enerji Santralında bir 
patlama olmuş ve sonra yangın başlamıştır. Sovyet 
Rusya'da bu tip grafit çubuklu birçok reaktör ol
duğu bilinmektedir. Bu reaktörler hafif su soğutmalı 
grafit modaratörlü reaktörlerdir; yani bu reaktörlerde 
uranyumdan sonra ısının suya ulaştırılması ve buhar 
haline dönüştürülmesi, grafit çubuklar vasıtasıyla ya
pılmaktadır. Bunu daha önceki bir konuşmamda siz
lere özet olarak sunmaya çalışmıştım, Bu tip reaktörü 
Fransızlar ve İngilizler de kullanmıştı, yalnız onlarınki 
gaz soğutmalıdır, Ruslarınkinden biraz farklıdır. Bu 
reaktörler hafif su soğutmalı, grafik modelli reaktör
lerdir ve bu santralda da dört adet bin megavatlık 
ünite bulunmaktadır. Bu tip reaktörlerde herhangi bir 
kazada, açığa çıkacak radyoaktif maddelerih etrafa 
sızmaması için herhangi bir koruyueu kap da yoktur. 
Bir atom santralını görme şansına erişen arkadaşla
rım bilirler; kule gibi dik ve üst tarafı yuvarlak bir 
çember olarak gözükür; bu, reaktörün bir kap içe
risinde, koruyucu bir muhafaza içerisine alınmasın
dan ibarettir. Burası, herhangi bir sızıntı halinde, her
hangi bir kaçak olması halinde, bu kap içerisinde 
mümkün olduğu ölçüde etkilerini sınırlamaktan iba
rettir. 

Rusya'da bu tip reaktörlerden çok vardır ve Rus
lar bunları herhangi bir çerçeve içerisine muhafaza 
içerisine almamaktia ve bu şekilde kullanmaktadırlar. 
Bu reaktörde, meydâna gelen yangın ve hasarın en bü
yük sebeplerinden birisi de, böyle bir muhafazanın ol
mamasından doğmaktadır, öyle anlaşılıyor ki, yüz
lerce grafit çubuklarının oluşturduğu, mıodertatör bö
lümünde, bu çubuklardan bir veya birkaçında patla
ma olmuştur. Patlama ile eriyen grafit ve uran
yum 300 derece sıcakhkıta birbirleriyle temas haline 
gelmiş ve tonlarca grafit erimeye başlamıştır. Grafitin 
erimesi ve uranyumla temasa gelmesi halinde, uran
yumdaki sıcaklık bütünüyle grafitlere verilmiştir. Bu 
arada grafitler patlama anında bir çubuk şeklindedir-
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ler, etraflarından da sıcak su geçmektedir, aslında bu 
sıcak su da değil, buhar haline getirilmiş sudur. Bun
lar gazla birleşiyorlar, yani bir tarafta grafit var, di
ğer tarafta etrafında su buharı var; düşünün, bir ta
raftan yanıyor, bir taraftan da onun üzerine bir bu
har gelmektedir, ikisi birleştiği zaman, ideal bir or
tamda âdeta havagazı diyebileceğimiz bir gaz teşek
kül etmektedir. Bu havagazının teşekkül etmesiyle de, 
tabiatıyla, 300 derece sıcaklıkta yangın başlamış ol
maktadır. Rusların, Almanya ve isveç'e müracaat ede
rek yardım istemeleri de, grafit çubuklarda meydana 
gelen yangının nasıl söndürüleceği hususunda kendile
rinin çaresiz kalmasından dogm'aktadır. Grafitler, su 
buharıyla temas haline gelince, yoğun bir havagazı or
tamı meydana gelmiş ve yanma kontrol edilememiş
tir. Bunun üzerine Ruslar, Almanya ve İsveç'ten gra
fit yangınının nasıl söndürüleceğiyle ilgili yardım is
temişlerdir. 

İkinci konu, patlamada meydana gelen radyasyo
nun etkileridir. Bu olayda en önemli etken, meydana 
gelen radyasyonun yoğunluğu, rüzgârın hızı ve za
man unsurudur. Yani, radyasyonun yoğunluğu, rüz
gârın etkisi ve bir de zaman süreci çok önemlidir; 
çünkü, yoğun olan bir radyoaktif bulut, rüzgârla sü
rüklendiği istikamette, eğer rüzgâr hızı fazlaysa, bir
çok ülkeyi kapsama ihtimali vardır. Ancak, zaman 
unsuru ters orantılı olarak çalışmaktadır; çünkü za
man geçtikçe, radyoaktivitenin etkisi gittikçe azalmak
tadır. 

!Bu patlamayla meydana gelen çok yoğun radyoak
tif bulut, önce Kuzey İsveç ve Finlandiya yönüne rüz
gârla sürüklenmiş, sonra rüzgârın yön değiştirmesiy-
le, güneye doğru seyretmeye başlamıştır. Bu bölge 
halkının, radyoaktif maddelere karşı son derece du
yarlı olması nedeniyle, verilen haberlere göre bu 
bölge ülkelerinde panik yarattığı merkezindedir. 

Sovyetler Birliği'nin, bu nükleer kaza sırasında 
uygulayacağı esaslar kesin olarak bilinmemektedir. 
Bununla beraber, diğer ülkelerin ve Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansının kriterlerine göre, bir nükleer ka
za sırasında, derhal radyasyondan korunma önlemleri 
alınacak bölge, 80 kilometre yarıçaplı bir alanı içer
mektedir. Bundan sonraki etkisi, demin de değindi
ğim gibi, radyasyonun yoğunluk derecesine ve za
man unsuruna bağlıdır. Bununla (beraber, ajanslar
dan anladığımız kadarıyla, her ülkede gerekli önlem
lerin alınması için her türlü ölçme yapılmakta ve bir
birleriyle bilgi alışverişinde bulunmaktadırlar. 

Üzerinde durmak istediğim üçüncü konu, gerek 
hükümetin ve gerekse ilgili ve etkili kuruluşların her 
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türlü önlemleri derhal almaları ve radyoaktif ölçme
lerin devamlı yapılarak halka bilgi verilmesidir. 

Hükümet, şu ana kadar -eğer öğle haberlerinde 
yapılmadıysa- herhangi bir resmî açıklamada bulun
mamıştır. Bugünkü gazetelerin, çıofc haklı olarak bi
rinci sayfasında ve büyük başlıklarla verilen nükleer 
patlama ve radyoaktif radyasyon tehlikesinin bütün 
dünyada olduğu gibi ülkemtizde de vatandaşlar ara* 
ısımda korku ve endişe yaratmış olduğunu müşahade 
ediyoruz. Bu korku havasının giderilmesi ve kaza ile 
meydana gelen radyoaktif tehlikenin Türkiye'yi ne 
ölçüde etkileyip etkilemeyeceği ve ne gibi önlemlerin 
alındığı konusunda vatandaşlara bilgi verilmesi, hükü
metin görevidir. 

Haberler, vatandaşa doğru olarak ulaştırılmalıdır. 
Bilgi verilmemesi veya doğru verilmemesi her zaman 
kuşku yaratır. Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde ya
pılan radyoaktif ölçmelerin ne değerde olduğu açık
lanmalı ve bunların sınırlarının bugün ne kadar oldu
ğu bildirilmelidir. 

(Değerli arkadaşlarım, sabahleyin yaptığım temas
lardan sumu öğrendim : Türkiye'nin muhtelif yerle
rinde radyoaktif ölçmelere başlanmıştır. Ben'im .bura
da ısrarla üzerinde durmak istediğim nokta, haklı 
olarak gazetelere büyük puntolarla geçmiş heyecan 
yaratıcı ve zamanla çok contraversiyal olan bir ko
nuda her vatandaşın tabiatıyla blillgi sahibi olması
dır. Onun için, benim üzerinde durmak istediğim 
nokta, hükümetin şimdiye kadar beklenilen bir açık
lamayı yapmasrydı. Burada da değindim öğleyin bir 
açıklama yapilmamrşısa, bir noksanlıktır; çünikü bü
tün dünyadaki radyo ve ajanslarda bu hususta bilgi 

A) SÖZLÜ SORULAR jVE CEVAPLARI 

1. ı— İçel Milletvekili {Durmuş Fikri S ağlar'in, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz* 

Gündemin «ISüözlü Sorular» .kısmının 1 inci sıra-
sırida, îçel Milletivdkili Saym Durmuş Fikri Sağlar'ın 
sorusu, Sayın Sağlar'ın görevli olması dolayısıyla 
ertelenmiştir. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi AŞ'ndeki lbazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından pözlü soru önergesi (6/576) 
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'verilmekte ve vatandaşlar uyarılmaktadır. En azın
dan, ortaya çıkabilecek heyecan durumunu kontrol 
altında tutmak ve endişe edilecek bir durumun ol
madığını vatandaşlara duyurmak hükümetin görevi
dir. Konu kapalı kaldığı takdirde, yapılan çalışma
lar, ölçmelerin bilimsel değerini ele almaktan ve bun
lar üzerinde belli çevrelerin fikir edinmesinden baş
ka bir .şey ortaya çıkarmaz; ama bu arada kuşku de
vam eder. Çünkü, bu hükümetin ele aldığı bir nük
leer santral konu'su vardır ve yarın bu kuşkular va
tandaşların zihninde bir istifham uyandıracaktır. Onun 
için, hükümetin vakit geçirmeden buıgün mutlaka bir 
açıklama yapması ve elde edilen verileri -diğer ülke-
lerdekilerle bir mukayesesini yaparak- radyo ve te
levizyondan halka duyurmasının gerekli olduğuna 
inanıyorum. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Sarıoğlu. 
(FAŞA SARIOĞLU ^Devamla) — Bitiriyorum Sa

yın Başkanım. 
Bu kaza, ayrıca Türkiye için ide ciddî bir uyarı

dır. «Yap, işlet, devret modeli» 'ile ele alınan ve bu 
yöntemle bir nükleer santral denemesini ısrarla sür-
idürmek isteyen hükümetin, bütün övünmelerine rağ
men, bu modelin akıbeti her ne kadar meçhul ve 
sonuçsuz kalmış ise de, yine de konu üzerinde çok 
yönlü ve ciddî ş̂ekilde düşünmek gerektiğine hükü
metin dikkatini çekmek ve kendilerini uyarmak isti
yorum. 

Hepinize saygı ve sevgiler sunarım («Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Paşa Sarı
oğlu. 

IBAŞKAN — 2 nci sırada, Erzurum Milletvekilli 
Sayın Hilmi Nallbantogiu'nun, Sayın Ulaştırma Ba
kanından soru'su vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — Edirne \Milletvekili Türkân Turgut \Arıkan' 
in, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı \ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü sorusu ve [Devlet Bakanı Abdullah 
Tenekeci'nin cevabı (6/653) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Arıkan'ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 
1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sayın 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu 
vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirnö 

•Soru 1. 2330 sayılı Kanuna göre oluşturulan 
«Nakdî Tazminat Fonu»rida 1984 yılında toplanan 
(kaynakların tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) Varsa, 19831den devredilen bakiye, 
Ib) Bakanlıkların bütçelerine konulan ödenekler

den kullanılan, 

(['İlgili kurum mensupları 

— Jandarma Genel Komutanlığı 
— Emniyet Genel Müdürlüğü 
— Silahlı Kuvvetler 
— İM(İT 
— Çarşı, mahalle, kır 'bekçileri 
— Gümrük Muhafaza Amir ve Memurları 
— Adlî ve Askerî Yargı Organları 
— IMültkî Udare Amirleri 
— Ceza ve Tutukevleri 
—- Diğerleri 

Soru 4. Soru 1, 2 ve 3'deki bilgiler 19-85 yılı 
için nedir? 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere (buyurun Sa
yın Balkan. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
ı(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Edir
ne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın sözlü 
soru 'önergesinin cevabını arz ediyorum. 

Sayın Arıkan'ın bu soruyu, Nakdî Tazminat Fo
nu adı altında bir fonun mevcut olduğu varsayımıyla 
hazırlandığını tahmin ediyoruz; çünkü, böyle bir fon 
yoktur. Ancak, 3 Kasım 1980 tarih 2330 sayılı Nakdî 
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 
!bü kanuna bağlı olarak çıkarılan 3 Mayıs 19811 tarih 
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c) Bağış ve yardımlar, 
d) Diğer gelirler, 
e) Bu Fona diğer fonlardan aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adları. 
Soru 2. BU Fondan 1984 yılında yapılan harca

maların tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) Kaç kişiye toplam ne tutarda nakdî tazmi
nat ödenmiştir? 

fb)i Kânunun 4 ve 5 inci maddelerine göre bağ
lanan aylıklardaki % 25 fazlalık için, Hazineden 
hanıgi sosyal güvenlik kurumlarınca, kaç kişi için ne 
'tutarlar tahsil edilmiştir? 

c) ölen kaç kişlinin çocuklarına, ne tutarda eği
tim yardımı yapılmıştır? 

Soru 3. Soru 2 (a) fıkrasında belitrilen nakdî 
tazminat tutarları, kurumlar itibariyle ayrı ayrı ne
dir? 

Nakdî tazminat 
ödenen 

'Kişi 'sayısı Tutarı 

8/2832 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe 
girmiş, Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlan
ması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, büt
çenin personel giderleri harcama kaleminden ödeme 
yapılabilmektedir. 

Bilindiği üzere, bu kanun, barışta güven ve asa
yişi korumak; kaçakçılığı men ve takiple görevli 
olanların, bu görevleriyle illgjili olarak maruz kaldık
ları yaralanma, ölüm veya .sakat kalmaları halinde, 
nakdî tazminat ödenmesi ve aylık bağlanması ama
cıyla ıhazırlanmi'ştır.- Böylelikle, zabıta görevini ifa 
edenlerin takviye edilmesi ve morallerinin güçlendi
rilmesi de sağlanabilecektir. 

Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü personeli, silahlı kuvveler mensupları, 
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iM'fT mensupları, çarşı malhalle ve kır bekçileri, güm
rük muhafaza amlir ve mâmurları, yukarıda sayılan 
konularda 'görevli adlî 've askerî yartgı organları per
soneli ve nihayet, yukarıda sayılan görevlilerle, gö
revlerinin ifasına yardımcı olan sivillerden; -

a) Ötenlerin kanunî mirasçılarına, sakatlanan ve 
yaralananların kendilerine nakdî tazminat ödenebil-" 
mette, belli oranlarda aylık •'bağlanabilmektedir. Bu 
konulardaki kararlar, yönetmeliğe göre teşkil edilen 
komisyonca verilmektedir.. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere,, k'onu, 
Adalet, İçişleri, Maliye ve Gümrük bakanlıklarımız 
ile Sil'alh'lı Kuvvetlerimiz mensuplarını ilgilendirmek
tedir. Gerektiğinde harcamalar, ilgili kuruluşun büt
çesindeki personel giderleri kaleminden, bütçenin 
«R» işaretli cetvelindeki «160 Tazminatlar ve Ödül
ler» ayrıntı koduna ilgi (gösterilerek yapılmaktadır. 
Diğer bir ifade ile, münhasıran bu amaç için ayrıl
mış bir fon yoktur. Arz ederim. , 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Konuşmak işitiyor musunuz Sayın Arıkan? 

- TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Evet. 
(BAŞKAN — Buyurun. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; fonlarla ilgili ilk 
kaynakları, Devlet Planlama Teşkilatının yayınlamış 
lolduğu bir kitaptan derledim. Bu kitapta, Ibu fonla 
ilgili açıklamalar var idi. 

Kaldıkİ, 2330 sayılı Kanuna göre bu fon oluştu
rulmaktadır ve burada sorduğum bütün sorular, 2330 
sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe paralel olarak dü
zenlenmiştir. 

. Ben, sorduğum sorulara gerekli cevapları aldığım 
kanısında değilim. 

'Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 

4 j.— {Edirne [Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kamu Ortaklığı \Fonu'nun 1984";- 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin -Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/670) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) 

İBAŞKAN — 4, '5, 6 ve 7 nci sıralardaki, Edirne 
•Milletvekili Sayın Türkân Turigut Arıkan'ın soruları, 
'İçtüzüğün 97 nci maddesine ıgöre ertelenmiştir. 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) 

İBAŞKAN — 8 inci sıradaki, İçel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru salhilbiriin 
görevli- 'bulunması 'sebebiyle ertelenmiştir. 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984-1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/675) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

14. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi(6/677) 

ıBAŞKAN — 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü sıra
lardaki, Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arı-
kan'a ait sorular, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre 
ertelenmiştir. 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) 
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'BAŞKAN — 15 inci sırada, Erzurum 'Milletve
kili Sayın Hilmi Nalibantoğlu'nun, Sayın Başbakan
dan sorusu (vardır. 

Sayın Nalbaritoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
16: — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) , • 

(BAŞ/KAN — 1*6 ncı sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalibantoğlu'nun, Sayın Başbakandan 
dorusu vardır. 

Sayın 'Nalbantoğlu?.. Buradalar... 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, T. C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, 'Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalibantoğlu'nun, Sayın Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın. Nalbantoğlu»?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru etrelenmiştir. 
18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

BAŞKAN — 18 indi sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalibantoğlu'nun, Sayın Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru e l e n m i ş t i r . 
19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Erzurum Millet
vekili Sayın Hilmi Nailban'toğlu'nun, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

20. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Günseli özkaya'nın, Sayın Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Günseli özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 

vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 21 nci sırada, Diyarbakır MJMetve-
kjilli Sayın Kadir Narin'in, Sayın İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Kadir Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?,. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü

mer bank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) ' 

BA$KAN — 22 nci sırada, istanbul Milletvekili 
Sayın Bi'l'âıl Şişman'ın, Sayın Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Bilâl Şişman?.. Buradalar.. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

K.İ.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) 

BAŞKAN — 23 üncü sıradaki, Sayın Fikri Sağ
lar'ın sorusu, soru sahibinin 'görevli olması sebebiy
le ertelenmiştir. 

24. — Adana Milletvekili Nuri Korkmazın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korkrnaz'ın Sayın Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Nuri Korkmaz?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ar ikan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayi Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 25, 26, 27 ve 28 inci 'sıralardak'i, 
Edirne Mile'tvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın 
soruları, ifçtü'züğün 97 nci maddesine göre ertelen-
rniştlir. 

29. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 29 uncu sıradaki, içel Milletvekili 
Sayın Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin görevli 
bulunmaları sebeb'İyile ertelenmiştir. 

30. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Sayın IMetin Üstünel'in, Sayın Tarım Orman ive Köy
işleri ©akanından siorusu bulunmaktadır. 

Sayın Üstüne'!?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

BAŞKAN — 31 inci sıradakji, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Arıkan'ın sorusu, içtüzüğün 91 nci 
maddesine (göre ertelenmiştir. 

32. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

ıBAŞKAN — 32 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Kadir Narinim, Sayın İçişleri Bakanından 
sorusu Ibullunmaktaldır. 

Sayın Narin?.. (Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan..? Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
33. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam

sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

IBAŞKAN — 33 üncü sırada, Sam'sun iMilletlvelk'ilii 
Sayın Hasan Altay'ın, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından siorusu Ibulunmalktadır. 

Sayın Altay?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın (balkan?.. Yoklar. 
Sloru ertelenmiştir. 
34. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Balıkesir Millet ve
kili Sayın Davut Abacııgil'in, Sayın Tarım Orman 
ve IKÖy!işleri Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Abacıgiıl?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
(Soru ertelenmiştir. 
35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, V es tel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

IBAŞKAN — 35 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantöğlu'nun, Sayın Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar.. 
Sayın İBaşiba'kan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/700) 
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'BAŞKAN — 36 ncı sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi NaHbantoğlıu'nun, Sayın Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Nailban'doğlu?.. 'Burada. 
Sayın Ba§lba!kan veya yerine cevap verecek sayın 

'bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
37. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadırın, 

bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen 
emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 37 nci sıratta, Traibzon 'Milletvekili 
Sayın Osman Ba!hadır'ın, Sayın îçişleri Balkanından 
soru'su vardır. 

Sayın Bahadır?.. Burada. 
Sayın ıbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
38. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) 

BAŞKAN — 38 inci sıradaki, Edime MMetVekidi 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, içtüzüğün 
97 nci maddesine ıgöre ertelenmiştir. 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Denizli Milletveki
li Sayın Halil Dbralhim Şalhin în, Sayın Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şalhin?.. Yok. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
40. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 

yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korkmaz'ın, Sayın Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Burada. 
Saym Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

Ibakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in 15.6.1985 • 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet 
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Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner-
ges (6/704) 

BAŞKAN — 41 'inci «ıradaki, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, içtüzüğün 
97 nci maddesine 'göre ertelenmiştir. 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Van İli Erciş İlçesindeki tapulama işlemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) 

BAŞKAN — 4'2 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi NalbanJtoğlu'nun, Sayın Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Barbakan veya yerine cevap verecek saym 

(bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

43. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Tokat Mille'tvekili 
Sayın Enver Özcan'ın, Saym Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın özcan?.. Burada. 
Sayın ıbakan?.. Yok. 
Soru ertdenmistir. 
44. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 

İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 44 üncü sıradaki, Uşak Milletvekili 
Sayın Yusulf Demir'in sorusu, soru safaÜb'inin izinli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

45. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün BAĞ-KUR Genel Müdürlüğüne tahsis edi
len resmî taşıtlara ilişkin sözlü sorusu ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin ce
vabı (6/723) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, îstantoul Milletvekili 
Sayın Yılmaz Mı'san" Hastürk'ün, Sayın Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hastürk?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin, Sayın Çalışma ve Sos

yal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlan
ması ve gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 
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1. Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne 237 sayılı Yasa 
hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıtların adet
leri ile bunların plaka numaraları ve marka ve mo
dellerini bildirir misiniz? 

2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var 
mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı 
bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan, belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Yıl
maz İhsan Hastürk'ün, Bağ-Kur Gene) Müdürlüğün
de bulunan resmî taşıtlarla ilgili soru önergesini ce
vaplandırmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
rum. 

1. 237 sayılı Kanun hükmüne göre, Bağ-Kur Ge
nel Müdürlüğünde merkezde 18 ve taşrada 78 olmak 
üzere toplam 96 adet resmî araç bulunmaktadır. 

2. Bağ-Kur Genel Müdürlüğünde, 237 sayılı Ta
şıt Kanununa göre 2 sayılı cetvelde yer alan hususî 
plakalı resmî araç bulunmamaktadır. 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt olarak, 06 RC 469 plakalı Chevro
let marka araç genel müdür emrindedir. 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hastürk buyurun. 
YILMAZ ÎHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; yazılı olarak ya
nıtlanmak kaydıyla- verdiğim önergeye, sayın bakanın 
sözlü olarak verdiği cevaplar maalesef tatmin edici 
olmadığı gibi, şu ana kadar bu bakanlığımızın, Bağ-Kur 
Genel Müdürlüğündeki uygulamalarının da 237 sayı
lı Yasa hükümlerinin dışında olduğunu Sayın Bakan, 
ifadeleriyle ispat etmiş durumdadır. 

Önergemin birinci bölümünde, 237 sayılı Yasa 
hükümlerine göre Başbakanlık genelgesiyle kayıtlanan 
sistemlere, verilen direktiflere ve yasanın uygulama
sına uyulup uyulmadığını tespit etmek amacıyla, ön
celikle bu genel müdürlükteki taşıtların marka, mo
del ve plaka numaralarını istemiştim. Halbuki Sayın 
Bakan, 18 tane merkezde ve 78 tane de taşra örgütle
rinde olmak üzere toplam 96 adet taşıtları bulunduğu
nu söylemekle yetindiler. Oysa ciddî ve doğru bilgi
leri buraya iletmiş olsalardı, sayın bakan da bu bilgi

ler nezdinde, 237 sayılı Yasa hükümlerine uygun iş
lem yapılıp yapılmadığını tespit etmiş olurlardı. 

Yine aynı önerge içinde kendilerinden, makama 
tahsis edilmiş bir taşıt olup olmadığını sormuştum. 
Hangi makamlara makam taşıtı tahsis edildiği veya 
edileceği, 237 sayılı Yasanın 2 numaralı cetvelinde yer 
almıştır. Eğer bu 2 numaralı cetvelde yer almayan ma
kamlara veya görevlere makam aracı tahsis edilirse, 
bu 237 sayılı Yasa hükümlerine göre uygun olmaz ve 
yasanın açık hükmü de böylece ihlal edilmiş olur. 

Üzülerek ifade etmek durumundayım ki, her ge
çen gün artan bir taşıt saltanatı, - halkımızdan ke
merlerin sıkılmasının istendiği bu dönemde - başta 
Meclis olmak üzere hızla yaşanmaktadır. Sayın ba
kanlar da vermeye başladıkları cevaplarla bu bilgiyi 
doğrulamaktadırlar. Bu konuya Meclisin muhakkak, 
ama kesin bir çözüm bulmak görevi vardır. Bununla 
ilgili hazırladığım teklif bugüne kadar komisyonda 
beklemektedir ve Meclis bu konuya eğilmiyor. Bun
dan son derece üzüntü duyuyorum. Çarşıda, pazarda 
ve özel işlerde dolaşan; hanımefendileri konken par
tilerine, çoluğu çocuğu kreşlere, yurtlara, okullara gö
türen resmî taşıtlar için hep birlikte kesin bir çözüm 
yolu bulalım ve mevcut yasaların ihlaline lütfen se
yirci kalmayalım. 

Teşekkür ederim. (Bağımsızlar sıralarından alkış
lar) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
zabıtlara yanlış bilgi geçmemesi için bir açıklama yap
mama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sayın Hastürk'ün sorduğu so
runun 1 inci maddesindeki taşıtların markaları, mo
delleri, plaka numaraları hepsi liste halinde elimde
dir. Ben, Yüce Meclisin vaktini almamak için, yüz kü
sur taşıtı burada tek tek saymadım. Arzu ederlerse 
listeyi kendilerine takdime hazırım, bu bir. 

İkincisi : Ben, şu makama veya şu kişiye araba 
tahsis edilmiştir, diye bir beyanda bulunmadım. Pla
kasını, markasını ve modelini verdiğim araba genel 
müdür emrindedir, dedim. Genel müdüre tahsis edil
miştir, diye bir beyanım yoktur. Zabıtlara geçmesi 
bakımından düzeltmeyi bir görev bildim. 

Saygılarla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. i 
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46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Sosya ISigortalar Kurumu Genel Müdürlü
ğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(61724) 

47. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, PETKİM - Petrokimya A. Ş. Genel Müdürlüğü
ne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) 

48. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) 

49. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Etibank Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/728) 

51. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Di
rektörlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/729) 

52. —İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/730) 

53. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Sümerbank Genel Müdürlüğüne tahsis edi
len resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/732) 

54. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşlet
mesi Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî ta
şıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/733) 

55. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Türkiye Çimento Sanayii T.A.S. Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

56. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Azot Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/735) 

57. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/736) 

58. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/737) 

59. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Devlet Yatırım Bankası Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/738) 

BAŞKAN — 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58 ve 59 uncu sıradaki, İstanbul Milletvekili 
Sayın Yılmaz İhsan Hastürk'ün soruları, İçtüzüğün 
97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

60. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel ve katma bütçeli kuruluşlarla kamu iktisadî te
şebbüslerine yeni alınan ve görevlerinden ayrılan 
personele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/744) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Cahit Tutum'un, Sayın Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Tutum?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan .. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
61. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaşın, Bin

göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

BAŞKAN — 61 inci sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Mehmet Kocabaş'ın, Sayın İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Kocabaş?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
62. — Balıkesir Milletvekili,Cahit Tutum'un, Ay

valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Cahit Tutum'un, Sayın Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Tutum?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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63. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başka
nına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/667) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Zonguldak Millet
vekili Sayın Muhteşem Vasıf Yücel'in, Sayın İçişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yücel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
64. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 

sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, izmir Milletvekili 
Sayın Hüseyin Aydemir'in, Sayın Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Aydemir .. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
65. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Ya

tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/694) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Muğla Milletvekili 
Sayın tdris Gürpınar'ın, Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

66. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Muğla Milletvekili 
Sayın tdris Gürpınar'ın, Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
67. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-

ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Reşit Ülker'in, Sayın Başbakandan sorusu var* 
dır. 

Sayın Ülker?.. Buradalar. 
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Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan .» 
Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 
68. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 

nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per~ 
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik v* 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sayın Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

69. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay' 
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın Mehmet Üner'in, Sayın Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üner?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
70. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 

sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli personele ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/707) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, Bitlis Milletvekili Sa
yın Faik Tarımcıoğlu'nun, Sayın Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Tarımcıoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
71. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, Çev 

re Kanunu gereğince yapılan yönetmelik çalışmaları' 
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/708) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, İzmir Milletvekili 
Sayın Hüseyin Aydemir'in, Sayın Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Aydemir .. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

72. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 
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BAŞKAN — 72 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Davut Abacıgil'in, Sayın Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
73. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alman bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut Abacıgil'in, Sayın Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sorusu, vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
74. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi 
tutulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

BAŞKAN — 74 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut Abacıgil'in, Sayın Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan .. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
75. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

BAŞKAN — 75 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Saym Davut Abacıgil'in, Sayın Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Saym Abacıgil?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
76. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir - Kepsut İlçesi Dispanserinin doktor ihtiyacına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/713) 

BAŞKAN — 76 ncı sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Davut Abacıgil'in, Sayın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
77. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er

dek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/714) 

BAŞKAN — 77 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Davut Abacıgil'in, Sayın içişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
78. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba

lıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/715) 

BAŞKAN — 78 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Sayın Davut Abacıgil'in, Sayın Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil .. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
79. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğ* 

la İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

BAŞKAN — 79 uncu sırada, Muğla Milletvekili 
Sayın İdris Gürpınar'ın, Sayın Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
80. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğ

la İli Kıyı bandı turistik altyapı geliştirme projesine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/717) 

BAŞKAN — 80 inci sırada, Muğla Milletvekili 
Sayın İdris Gürpınar'ın, Sayın Kültür ye Turizm Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 15 gün me
hil istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Talep edilen mehil dolayısıyla erte
lenmiştir. 
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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Değişik 22 
nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/743) (S. Sayısı: 429) (!) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 
Değişik 22 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Cüm
le Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ve İçişleri Komisyonu Raporu vardır. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup, okunmamasını oy

larınıza sunuyorum: Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon rapo
runun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Birinci sırada, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına Sayın Sabri Irmak söz istemişlerdir. 

Sayın Irmak buyurunuz. (SHP sıralarından alkış
lar) 

SHP GRUBU ADINA SABRI IRMAK (Konya) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5682 Sayılı 
Pasaport Kanununun Değişik 22 nci Maddesinin Bi
rinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname konusunda Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin görüşlerini arz etmek istiyorum. 

Yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. 
Sayın milletvekilleri, eklenen cümle ile yapılmak 

istenen kısaca şudur: Yabancı ülkelere gitmeleri mah
kemece yasaklananlar dışında kalan tüm sanıklar için 
zorunlu hallerde içişleri Bakanının teklifi ve Başba
kanın onayı ile pasaport verilecektir. 

Hatırlanacağı üzere, çok kısa bir süre önce, bu ko
nuda bir yasa teklifi vermiştim. Bu teklifimde, seya
hat özgürlüğünün hangi hallerde kısıtlanacağım be
lirleyen 22 nci maddenin yeniden düzenlenmesi öne
riliyordu. Kısaca ifade etmek gerekirse; mahkemece 
bir yasaklama olmadığı takdirde, yurt dışına gitme 
hiçbir şekilde kısıtlanmamalıdır, diyorduk. Bunu sağ
lamak için de 22 nci maddede bulunan bir fıkrayla, 
genel güvenlik gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafın
dan getirilen yasaklamanın kaldırılmasını ve tüm ya-

(1) 429 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

saklamaların da yargı kararıyla olmasını öneriyorduk. 
Söz konusu 22 nci maddenin (A) ve (1) bentleri arasın
da sayılan durumlarda - ki burada Atatürk'e karşı iş
lenen suçlar, Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet suç
ları ve yüz kızartıcı suçlar yer almaktadır - ancak 
mahkeme bir karar alırsa yasaklama getirilmesini, 
aksi halde bir yasaklama konmamasını öneriyorduk. 
Ancak, yüce heyetiniz önündeki müzakerelerde İçiş
leri Komisyonunun ileri sürdüğü ve maalesef bizce 
geçerli olmayan gerekçelerle bu teklifimiz reddedil
miştir. 

Oysa şimdi hükümet görünüşte, Pasaport Kanu
nunun 22 nci maddesini biraz daha hafifletecek tür
de bir tasarıyla geliyor. Tasarının gerekçesini okudu
ğumuz vakit şunu görüyoruz - zaten gerekçe çok kı
sadır; aynen okuyorum -: «Seyahat hürriyeti Anaya
sanın teminatı altında bir haktır. Bu hakkın hangi 
hallerde kısıtlanabileceği kanunla düzenlenmiştir. Pa
saport Kanununun 22 nci maddesinde, kısıtlama hal
leri sayılırken, sağlık sebebiyle yurt dışına çıkması 
mecburiyet arz eden sanıkların durumları dikkate alın
madığı gibi, önceden öngörülmesi mümkün olmayan 
hal ve durumlar da değerlendirilmemiştir. Yetkili ma
kama takdir hakkı tanınmak suretiyle bu ihtiyaç gi
derilmeye çalışılmıştır.» Hükümetin bu kanunla ilgi
li tüm gerekçesi bu kadardır. Bu gerekçe çok kısadır; 
ama özlüdür, çok şey ifade etmektedir. Gerekçenin 
ifade ettiği temel husus, bu yasanın seyahat özgürlü
ğünü kısıtlayan 22 nci maddesinde temel bir yanlışlık 
olduğunu açıkça ifade etmesidir. 

Sayın milletvekilleri, bakınız açık bir ifadeyle de
niyor ki; «sağlık nedenleri kaale alınmamıştır, zorun
lu ve önceden öngörülmeyen haller düşünülmemiştir. 
Tabiî, bu gerekçedeki asıl eksiklik, değişik 22 nci mad
denin bazı fıkralarının insan haklarına aykırı olduğu
nun ifade edilmemiş olmasıdır, iktidarın bu gidişle 
çok geç de olsa, hiç değilse seyahat özgürlüğü konu
sunda belki bir süre sonra bu eksikliği görebileceği 
umudu da doğabilir. 

Şimdi getirilen değişiklik ve ardındaki gerekçeye 
daha yakından bakarsak, gerekçedeki ilk iki cümle şöy
ledir : «Seyahat hürriyeti Anayasanın teminatı altın
da bir haktır. Bu hakkın nasıl kısıtlanabileceği ka
nunla düzenlenir.» Yani, bugünkü Pasaport Yasası
nın değişik 22 nci maddesiyle her halde hiçbir tered
düt olamaz ki, Anayasaya bir aykırılık vardır. 
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$öyle ki, Anayasanın 13 üncü maddesi, ki temel 
hak ve özgürlüklerin ne şekilde kısıtlanacağını belir
leyen bir maddedir, yine Anayasamızın 23 üncü mad
desi, ki bu da doğrudan doğruya seyahat özgürlüğü 
ve yerleşme hürriyeti ile ilgilidir, bu maddede açık 
seçik bir yargı kararı olmadan bu hakkın kısıtlana-
mayacağını ifade etmek lazımdır. 

O halde soruyorum, niçin kulağımızı ters göster
meye kalkıyoruz? Bu yasanın 22 nci maddesi bugünkü 
şekli ile açık bir biçimde Anayasaya aykırıdır. Şimdi 
hükümet daha bir iki ay önce savunduğu bu maddenin 
çok katı olduğunu, birçok hallere cevap veremediğini 
açıkça kabul ediyor. Diğer bir deyimle, açıkça söyle
yemiyor; ama 22 nci maddedeki düzenlemenin Ana
yasaya ve insan haklarına aykırı olduğunu âdeta ikrar 
etmektedir ve de vatandaşa rahatlık getirecek bir hak
sızlığı düzeltiyormuş izlenimini verecek bir kanun ge
tiriyor. 

Bu değişikliğin, yani 22 nci maddeye bir cümle 
eklenmesinin hemen hemen hiçbir şey getiremeyece
ğini, temel sorunu çözmekten âdeta kaçınıldığını bir 
başka açıdan da arz etmek istiyorum : 

Getirilen kanunda; «Yetkili makama takdir hakkı 
tanınmak suretiyle bu ihtiyaç giderilmeye çalışılmış
tır» deniyor. Bunun acaba neresi düzeltilebilir diye 
insan kendi kendine soruyor. Bir insanın en temel hak
larından birisi olan seyahat özgürlüğünün kısıtlanma
sı söz konusu olduğunda, bu konuda yetkili makam 
kimdir? Pasaport Yasasını bugünkü şekliyle düzenle
yenlerle, hükümete göre bu yetkili makam, İçişleri 
Bakanlığı ile onay mercii olarak Başbakandır, insan
lık âleminin yüzyıllar boyunca mücadelesini yaptığı 
ve de «Temel hak ve özgürlükler» adını verdiği; yani 
bir insanın talep etse de vazgeçilemeyecek hakların
dan birisi olan ve Anayasamızda da teminat altına alın
mış bulunan seyahat özgürlüğünü, hükümet temel
den düzeltmeye gideceğine, yine de hiçbir işe yarama
yacak olan sözde bir düzenlemeye gidiyor. 

Bir kere, şu noktayı bir kez daha vurgulamakta ya
rar görüyorum: Böyle bir temel hak, idarî herhangi 
bir tasarrufla kısıtlanmamalıdır ve kısıtlanamaz. 

Şimdi, sanki bir yumuşama getiriliyormuşcasına, 
İçişleri Bakanı, bazı sanıklar için «Yurt dışına gidebi
lir» diyecek, tabiî Başbakan onaylayacak, diğerleri 
hakkında ise, «İzin vermiyoruz» diyebilecektir. 

Uygulamada kullanılacak kıstaslar genel olarak 
belirtilmiştir. Birincisi, sağlık sebebiyle yurt dışına 
çıkması mecburiyet arz eden sanıklardır. Bunlar aca
ba kimlerdir? Acaba gözünde katarakt olan bir sa

nık için zorunlu bir sebep var mıdır? Cezaevinde iş
kenceden sakatlanan genç kız ve delikanlılar için bu 
haller, zorunlu bir sebep sayılacak mıdır? Ve de bü
tün bunlara, doktor ve hastane raporları olsa dahi, 
içişleri Bakanı ile Sayın Başbakan karar vermeye 
yetkili midirler? 

Kullanılacak ikinci kıstas ise, Önceden öngörül
mesi mümkün olmayan hal ve durumlardır. Bu du
rumlar nelerdir? Bakan tayin edecektir bunları ve de 
tabiî bugünkü uygulamalarla hiç kimse neyin ne ol
duğunu bilmeyecektir. Böylesine sübjektif; yani kişi
sel kriterlerle ve de ne olduğu bilinmeyen kriterlerle 
yapılacak uygulamalar ne getirebilir? Herhalde va
tandaşa bu konuda bir rahatlık getiremeyecektir; ama 
aksine, hükümet dürüst ve tarafsız davransa dahi, hiç 
kimseyi inandıramayacak, spekülasyon ve dedikodular 
sürüp gidecektir. Böyle uygulamalar her hükümeti 
yıpratır ve çaresiz bir duruma düşürür. 

Getirilen kanun tasarısında bir de şu noktayı be
lirtmek de yarar görüyoruz : Başbakanlık hiyerarşik 
bir organ değildir. Onun için, Başbakanlığın onayı 
diye bir durumun söz konusu olmaması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak, insan hakla
rına, Anayasamıza ve hatta kuvvetler ayrılığı ilkesi
ne aykırı olan 22 nci maddenin bugünkü şekline, da
ha da acayip, soruna bir çözüm getirmeyen bu ka
nunla yeni bir cümle eklenmesi, maalesef hiçbir so
nuç vermeyecektir. Bu, bir çözüm değildir; hatta pal-
yatif, yani bir süre idare edelim, türünden dahi bir 
önlem değildir. 

Hükümet kanun tasarısında, «Yurt dışına çıkması 
mahkemelerce yasaklananlar dışında...» demektedir. 
Yani, hükümet dahi, mahkeme kararı olmadan getiri
len kısıtlamalara esasında katılmak istemediğini ifade 
ediyor. Öyle ise, niçin ve ne gibi etkenler altında, 
asıl gerekeni yapmak varken, yani 22 nci maddeyi 
gerektiği gibi düzeltmek varken, böyle geçici bir ön
leme başvurulmuştur? 

Son olarak burada soruna bir başka açıdan da bak
mak lazımdır. Mahkemece yasaklama getirilmemiş 
herhangi bir sanığı idarî bir kararla yurt dışına gitme
si veya gidememesi Türkiye'ye ne getirir, ne götü
rür? 

Bu konuda çok ufak bir örnek vermek istiyorum: 
Bilindiği gibi Yılmaz Güney, Türkiye'de mahkûm iken 
cezaevinden kaçtı ve Fransa'ya yerleşti ve orada ül
kemiz aleyhine birçok filmler yaptı. Bü filmlerin en 
ünlülerinden bir tanesinin başlangıcında Yılmaz Gü
ney, siyasî suçlu olduğunu, fikir ve düşüncelerinden 
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dolayı mahkûm edilmiş bulunduğunu 10 dakika civa
rında bir süre anlatıyor. Halbuki bu yalan, gerçek dı
şı. Yılmaz Güney, adam öldürmekten, yani adi bir suç
tan mahkûmdu; ancak, bu yalanları söylüyor, film 
haline getiriyor ve bu yalnız Fransa'da değil, tüm dün
ya kamuoyunda tutuyor. Bunun sebebi, maalesef işte 
bu 22 nci madde ve benzeri antidemokratik ve insan 
haklarına aykırı yasalar ve uygulamalardır. Dışarıda 
ortam müsaittir, herhalde tüm dünya Türkiye düşma
nı değildir, böyle bir düşünceye kapılmak yanlıştır; 
ancak, dışarıda aleyhimizdeki her türlü cereyan ve 
fikrin yeşerip gelişebildiği ortamı bizler kendi elle
rimizle hazırlıyoruz. Bunun bir küçük örneği de, bu
günkü şekliyle bu 22 nci maddenin insan haklarına ay
kırı durumudur. Bugün dünyada iletişimin bu dere
ce geliştiği, kimsenin kimseden hiçbir şey saklayama-
dığı bir ortamda, bizde genellikle - bugüne kadar olan 
uygulamalarda bu görülmüştür - büyük çoğunlukla 
fikir ve düşünce alanlarına bu kısıtlama getiriliyor ve 
bu da genellikle mahkeme kararıyla değil, içişleri Ba
kanlığının aldığı bir idarî tasarrufla oluyor. Bunu kim
seden saklamak mümkün değildir. Dışarıda aleyhi
mize geliştirilen cereyanların temelinde de bu tür an
tidemokratik bulgular yatmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu sorunları kafalarınıza ve 
gönüllerinize tevdi ederek, grubum ve şahsım adına 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Tasarının tümü üzerinde başkaca söz isteyen?.. 

Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının 
maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

5682 Sayılı Pasaport Kanununun Değişik 22 nci Mad
desinin Birinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka

bulü Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun 

değişik 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasının sonuna 
aşağıdaki cümle ilave edilmiştir : 

«Ancak, yabancı memleketlere gitmeleri mahke
melerce yasaklananlar dışında kalan sanıklara zarurî 
hallerde içişleri Bakanının teklifi ve Başbakanın ona
yı ile pasaport veya pasaport yerine geçen seyahat 
vesikası verilebilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... j 

Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — 2.2.1984 tarihli ve 2977 sa

yılı idarî Usul ve işlemlerin Yeniden Düzenlenmesi 
ile ilgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna veri
len Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 
5682 sayılı Pasaport Kanunu için adı geçen Kanun
la verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

BAŞKAN —Geçici madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler.., Geçici madde kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır, hayırlı ve uğurlu olsun. 
2. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 

Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 
Teklifi, Antalya Milletvekili Cengiz D ağyar ve 3 Ar
kadaşının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi 
ite 3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağ
lık Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman 
ve Köyişleri komisyonları raporları (2/59, 2/300, 
1/736) (S. Sayısı : 114 ve 114'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, izmir Milletvekili Mah
mut Akkılıç ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve 
Zabıtası Kanunu Teklifi, Antalya Milletvekili Cengiz 
Dağyar ve 3 arkadaşının Hayvan Sağlığı ve Zabıta
sı Kanun Teklifi ile 3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı 
Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları 
vardır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
3. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resul-

oğlu'nun 2969 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırıl-
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ması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonları raporları (2/262) (S. Sayısı : 424) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Ankara Milletvekili 
Nejat Abdullah Resuloğlu'nun, 2969 Sayılı Kanunun 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkımda Kanun Teklifi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları vardır. 

Komisyon?.. Yok. 
Erifcelenmiştir, 

4. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve 
4 Arkadaşının Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında 
Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan ve 26 Arkadaşının Af ve Toplumsal Barışı 
Sağlama Yasa Önerisi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/259, 2/299) (S. Sayısı : 425) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Sabahattin Eryurt ve 4 Arkadaşının, Bazı Suç 
ve Cezaların Affı Hakkında Kanun Teklifi ile An
talya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 26 Arka
daşının Af ve Toplumsal Barışı Sağlama Yasa Öne
rişti ve Adalet Komisyonu Raporu vardır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın 
Kadınların Seçim Hakları ile ilgili Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 428) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın, Kadınların Seçim Hakları ile il
gi! Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
vardır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

6. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 3 
Arkadaşının, 21.8.1981 Tarih ve 2514 Sayılı Bazı 
Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/332) (S. Sayısı : 433) (1) 

BAŞKAN — 6 noı sırada, Eskişehir Milletvekili 
Mustafa Balcılar ve 3 Arkadaşının, 21.8.1981 Tarih 
ve 2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hiz
meti Yükümlülüğüne Dalir Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu vardır. 

(1) 433 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Hükümet ve Komisyon yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu

yorum : Raporun okunmasını kabul edenler... Etme
yenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Söz sırası Sayın Reşit Ülker'indir. 
Buyurun Sayın Ülker. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

grup adına söz istemimiz vardır. 

BAŞKAN — Burada yok, baktıralım efendim, 
tabiatıyla söz vereceğiz efendim, Sayın Ülker'e söz 
vermiş olduk. 

Buyurun Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (tstanbul) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin sayın üyeleri; Eskişehir Milletvekili Sa
yın Mustafa Balcılar, Giresun Milletvekili Sayın Bur
han Kara, Çanakkale Milletvekili Sayın Nadir Pa
zarbaşı ve Sakarya Milletvekili Sayın Mustafa Kı-
lıçaslan arkadaşlarımızın 21.8.1981 gün ve 2514 sa
yılı Bazı Sağlık Personelinin Sağlık Hizmeti Yüküm
lülüğüne Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine ilişkin yasa teklifinin tümü üzerinde görüş
lerimi sunmaya çalışacağım. 

2514 sayılı Yasa, kısa adıyla, Zorunlu Hizmet 
Yasası, Millî Güvenlik Konseyince 21 Ağustos 1981' 
de onaylanarak 25 Ağustos 1981'de Resmî Gazetede 
yayınlanmış bir yasadır, yani 1982 Anayasasından 
önce çıkarılmış bir yasadır. Ülkenin en önemli ya
kınmalarından birine çare olmak üzere getirilmiştir. 
Yasa, tabiplere pratisyenlikte 2 yıl uzmanlıkta - uz
man oldukları takdirde - 2 yıl olmak üzere, toplam 
fiilen 4 yıl süre ile zorunlu hizmet getirmiştir. 

Diş tabibi, eczacı, veteriner, kimyager, kimya 
mühendisi, kimya lisansiyeri, biyolog, psikologlar ve 
bunların uzmanları, uzman sayılanları da, yasanın 
kapsamındadır. Ancak, bunlar Bakanlar Kurulu ka
rarıyla göreve çağrılabilirler ve iki seneden daha kısa 
hizmet gördürülebilirler. Yani, doktorlardan farklı, 
daha hafif bir zorunluğa tabi tutulmuşlardır. Yurt 
dışında kendi nam ve hesabına okuyarak, devletten 
öğrenci dövizi almadan öğrenimlerini ve ihtisaslarını 
tamamlayanlar, zorunlu hizmete tabi değildirler. 

Pratisyen hekim veya uzman hekim olanlar, en 
geç bir ay içinde adçekmeyle görevlendirilirler; bu 
sürede işe başlamayanlar, gecikme süresinin iki katı 
zorunlu hizmeti, 657 sayılı Devlet Memurları Yasa
sının hükümleri içinde yaparlar. Zorunlu hizmeti yap
mayanlar, serbest mesleklerini yapamazlar. Bu du
rumdaki pratisyen hekim, uzmanlık sınavına girebi-
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lir; ancak, zorunlu hizmeti bitmeden, uzmanlık eği
timine, yani asistanlığa başlayamaz. 

Yasa ile, boş olan birçok tabip ve uzman tabip 
kadrolarının doldurulduğu, bu yönünden, genellikle 
halkın memnun olduğu açıktır. Ancak, bu yasanın 
uygulanmasından, adalet ve sosyal adalet bakımın
dan, yasa kapsamına girenlerin yakınmaları çoktur; 
bunlar haklıdır. Ancak, getirilen bu yasa önerisi, işi 
temelden ele almamakta, birtakım küçük, pürüzlü 
noktaları düzeltmekte; üniversitede istek gösterilme
yen, daha açıkçası, maddî olanağı olmayan ya da az 
olan anatomi, fizyoloji, biyofizik, patoloji, farmako
loji, radyoloji, anesteziyoloji reanimasyon gibi dal
lar da - ki bunların çoğu tıbbın temel dallarıdır - zo
runlu hizmetle desteklemek istenmektedir. Yani, zo
runlu hizmet üniversitede de esas alınmaktadır. Ya
vaş yavaş ortadan kaldırılması gerekirken, tersine, 
daha da yaygınlaştırılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, getirilen değişikliklerin ay
rıntılarına girmiyorum; ancak, şunu temel mesele ola
rak ifade etmek gerekir ki, çalışma, iş görme, kişinin 
serbest iradesiyle yüklendiği bir faaliyettir. Diğer bir 
deyimle, serbest iradesiyle üstlenilen bir yüktür. Bu 
yükün kişiye zorla kabul ettirilmesi, kendisinin ira
desi dışında bir faaliyette bulunmaya mecbur bıra
kılması, hem kişi hürriyetiyle bağdaşmayan bir hu
sustur, hem de bu duruma sokulan kişi için bir ezi
yet teşkil eder. Bu benim fikrim değil, Anayasanın 
gerekçesidir. 

Anayasanın 18 inci maddesi, «Hiç kimse zorunlu 
çalıştırılamaz.» kuralını getirmiştir. Ancak, ikinci fık
rasının sonunda «Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı 
alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki 
beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz» 
denilmektedir. 

Görüldüğü gibi, bu fıkrada, uygulama için zo
runluluk olması gerekecektir; bir de yaptırılan işin 
vatandaşlık görevi niteliğinde olması gerekecektir. 

Özellikle tabiplere - yani üçüncü fıkra değil; çün
kü- omlar çok az tatbik ©diliyor veyahut da edilmi
yor, bu ikonada ibir ıbilgim yok, yani, «Diş tabip
leri» diye 'başlayan fıkra- pratisyenlikte 2, uzman
lıkta 2 yıl olmak üzere 4 yıl zorunlu hizmet (geti
rilmiştir. Biindıiği gibi tıp fakültelerine, üniversite 
giriş sınavlarında en yüksek puan alanlar girebil
mektedir. Eğitim süresi 6 yıldır ve ibazen bu süre 8 
yıla kadar çıkaibilir. As'kerl'iık hizmeti hirbuçuk yıl 
olup 'bitirme, yani mezuniyet ile askere gitme ara
sında da zorunlu olarak 'beş altı ay kaybedilmekte

dir. Bir 'bölüm yüksek eğitim (görmüş olanlar, as
kerlikte kısa hizmete tabi tutuldukları hailde, tabip
ler bugüne kadar 'hiçbir surette 18 aydan daha kısa 
bir «üne vatan hizmeti yapmamışlardır. Bunların tü
mü aynı sürede görev almışlardır. Öte yandan di
ğer fakültelerden mezun olanlardan 4 ay veya 2 ay 
askerlik hizmeti yapanlar vardır, fakat tabipler on
lardan fatük'üdır. 

Yedeksubaylılk Kanununun 5 inci maddesinde, 
«1076 sayılı Yedeksubay Yasası hükmüne tabi yü
kümlülerden,» bu yükümlülükleri 'istekleriyle veya 
seçim sonucu yedeksulbay adayı olamadıkları için 
erbaş er olarak yerine getirecekler ile, makul bir özü-
ırü olmaksızın seçime katılmayanların hizmet süresi, 
aynı celbe tabi olup, yedeksuıbay adayı olarak alı
nanların hizmet süresinin yanışıdır» denilmektedir. 
Yani 'birçok kesimi, zorunlu hizmet gibi, vatan hiz
meti olan bir buçuk senelik sürenin çok daha azını 
yapmaktadırlar; oma doktora ihtiyaç olduğu için, 
tabipler askerlik hizmetinin tamamını yapmaktadır
lar. 

Öte yandan, 6 yıl okudukları halde dört beş yıl 
okuyanların askerlik 'bakımından bir farkları yok
tur. Çünkü, Yedek Su'baylı'k Kanunu «4 yıldan itiba
ren yüksek tahsil görenler» demek suretiyle 4, 5, 6 
yıl tahsil yapanların hepsini aynı kategoriye sokmak
tadır, orada da askerlik hizmeti (bakımından ibir fark-
liilıiklan yoktur. Fakülteyi ıbitirtir bitirmez ya askere 
ya da 2 yılık zorunlu hizmete (gönderilmektedirler. 
Kanunda süre var, ya hemen askere gitmek mecibu-
riyetindedirler ya da 2 yıllık zorunlu hizmeti yap-
maik ımeoburiyetindedirler.i Aksi halde bir kat faz
lasıyla bir mekanizma işlemektedir. 

Zorunlu hizmet bitince, uzmanMk sınavı da ka-
Tianılmışsa -yani, bu arada da uzmanlık sınavına ha
zırlanmış olmak durumunda-, uzmanlık eğitimine 
'başlamaktadır. Uzmanlık eğitimi ise, Taba'bet Uz
manlık Tüzüğüne göre, kalp ve damar cerrahisinde, 
(beyin ve sinir cerrahisinde, plastik cerrahide 5 yıl 
(bu süre esas eğitim süresinden sonradır) ortopedi, 
travmatoloji, anesteziyoiıoji, reaniımasyon, kadın has
talıkları, üroloji dalarında 4 yıl, diğer 15 uzmanlık 
dalarında 3 yıl, diğer 8 uzmanlık dalında da 2 yıl
dır. Bu süreler en az süredir. Eğer, uzmanlık eği
timini yaptığı yer ihtiyaç gösterirse, bu süreler da
ha da uzatılabilir; 3 yıl süreli olan uzmanlık eğitim 
süresi 4 yıl, 5 yıl da Olabilir, daha fazla da süre
bilir. Tabiî >bu eğitiminin sonunda, uzmanlık dalry* 
la ilgili orjinalliği haiz, bilimsel inceleme ve araş-
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turna niteliğinde tez hazırlaması, bu tezin de bilim
sel jüri tarafından kabul ©dilmesi zorunludur. Yani, 
doktora olarak tez hazırlaması gerekiyor. Tezin red
dedilmesi halinde, 6 ay içinde yeniden bir tez ver
mesi gerekiyor. Görüldüğü ıgîb:i, uzmanlık uzun za
man ve emde isteyen bir iştir; genellikle uzmanlık 
öğretimini kendi istediği yerde yapamamaktadır. İs
teği yazılır; ama eğer istediği yer uygun değilse, 
orası olmayabilir. Bu şekilde uzman olan bir tabip, 
bu eğitimini bitirir 'bitirmez, «oluk aldırılmadan -iki 
yıl zorunlu hizmete tabi tutulmak suretiyle, bu sis
tem tam anlamıyla zorla çalıştırma niteliğini taşı
maktadır. Altı yıl tıp »öğretimi, bu altı yıldan son
ra hemen askere giderse askerlik, askerlikten sonra 
pratisyen hekimlik mecburî hizmeti, onun arasında 
sınav vesaire derken böyle nefes aldırmadan sürüp 
gitmektedir bu ıgörev. Bu, tam anlamıyla zorla ça
lıştırmadır ve adaletsizdir. Bunun, Anayasanın 18 
inci (maddesine aykırı olduğunu düşünmekteyiz. 

ıBir an için Anayasaya aykırı olmadığı kabul edil
se bile, ıbu Yasanın geçici bir yasa olması lazım ge-
lık% Çünkü, Anayasa herkesin istediği alanda çalış
masını kabul etmiştir, öyle ise ondan uzaklaışan, ya
ni Anayasaya istisna teşkil eden bir durum getiril
diği zaman, bir zorunluluk var demektir. Zorunluluk 
yasalariı ise, sürekli yasa olamaz; geçici yasa olabi
lir ancak. Halbuki bu, sürekli yasa olarak getiril
miştir ve sürekli yasa olarak 'görülmektedir. 

Tüm tabipler, bugün© kadar devam eden yanlış sağ
lık politikaları yüzünden uzman olmak istemektedirler. 
Çünkü, iş piyasasında «doktorum» demek yetmez; 
halik tabiriyle «Ne mütehassısısın?.» diye sorar
lar.. Verilen rakamlara göre, Türküyemizde şu anda 
36 427 hekim bulunmaktadır, verilen 'resmî rakam
lara göre, bunların 20 bin kadarı uzmandır, yanii yüz
de 55'i uzmandır. Şu halde, bu kanun tasarısının uz
manlıkla ilgili kısmı, çok az fcilmseyti ügiendirmesi ge
rektiği halde, öyle değildüır; doktorların yüzde 55%ıi 
ilgülendirmek'tedir. 

Askerlik hizmetinin mümkün olduğu kadar kısal-
ıtiîmaya çalışıldığı bir dönemde (bütün dünyada, si
yasî partilerin «Biz iktidara gelirsek askerliği kısalta
cağız» şeklinde vaatlerde bulundukları bir dönemde) 
ikişer yıldan dört yıl zorunlu hizmet, tamamen haksız 
b'ir istektir. IBu, düzeltilmesi lazım gelen ıbir durum
dur. 

Üçüncü olarak, hem zorunlu hizmet yaptırıp, hem 
de tatmin edici bir ücret sağlanmaması, Anayasanın 
yasakladığı «Zorla çalıştırma» anlamını taşır. Yani, 

hekime görev veriyorsunuz, herhangi bir yörede mec
burî hizmet yaptırıyorsunuz; ama yeterli ücreti ver
miyorsunuz. Gerçekten de bugün, birtakım kadrola
ra tabiplerin gitmek istememesinin sebebi ve serbest 
çalışmayı terelih etmelerinim nedeni tatmin edici bir 
ücret sağlanmafmasıdır. Ancak, Anayasadaki esasla
ra göre, devlet hekimlere bir zorunlu hizmet yaptıra-
caksa, o zorunlu hizmetin gerektirdiği zorunlu ücreti 
ve imkânları sağlar, kadroları açar, açtığı kadroları 
ilan eder; (bütün bunları yaptığı halde kimse orala
ra gitmezse, bu 'takdirde, bu bölgelere doğrudan ta
yin yapabilir. 

Durum böyle olduğuna göre, burada kendi ken
dimizi 'aldatıyoruz. 

Bütçe müzakerdecini hatırlıyorum;, kürsüye çıkan 
hemen helmen ıher grup sözcüsü; tıp mensuplarına ya
pılan haksızlığı, tıp (mensuplarına mahsus bir yasa 
çıkarılmasını, yasa çıkarma ön gorülmeyip onların 
hem devlet hizmetinde, hem de özel muayenehane aç
malarına imkân verildiğini, «Doktordan geç, hasta
neye yat» dendiğini açık bir şekitie bu kürsüde dile 
getirmişlerdi. Yani, şu anda söyledMeritain, Mecli
sin genellikle kabul e!ttiği gerçekler olduğunu ortaya 
koymak istiyorum. 

ıBA$KAN — 'Sayın Ülker, toparlayınız efendim. 
REŞtT ÜLKJER (Devamla) — Bitiriyorum efen

dim, 
Bunun yanında, Sayın AÎSPAP'm seçim bildlirge-

simde, «ISağlık hizmetleri vasıflı, güvenliltir, kolay eri
şilebilir, formaliteden uzak ve yurda dengeli biir şe
kilde yayık olmalıdır» denmektedir, ki bu görüşe ta
mamen katılıyoruz. «Doktor ve sağlık personelinin 
yurdun her köşesinde bulunabilmesinin, hlizrneti İstek
siz hale getiren zorlama yerine -bunu kastediyorlar, 
o zaman bu kanun vardı- teşvik edici politikalarla 
gerçekleşebileceğine inanıyoruz.» 

Şimdi, seçlim bildirgenizdeki Söz fevkalade doğ
rudur, ölçülüdür. Bundan dolayı, eminlim idî doktor
lar seçıimlerde dize sıcak davranmışlardır. Anlattığım 
sebepler karşısında da yapılacak şey -şu anda birden
bire kaldırılmasının mümkün olmadığını biiyorum-
şu anda tıp fakültelerine yülda 5 400 öğrendi alın
maktadır. Bu kanun çıktığı sıralarda tıp fakültelerin
den yılda 1 300 öğrenci mezun olurken, simidi mezun 
olan öğrendi sayısı 2 bini aşmıştır. Yanii şartlar da mü-
salittir. Onun »için bir önerge talkdim ettim; madde 
görüşülürken malumat arz edeceğim : Mecburî hiz
met, praitİsyenlikte 1 yıl, uzmanlıkta da 1 yıl olmalıdır. 
Ücretler de bu kanunla tespit edilemez. Geçici ol-
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ması lozmı gelen bu kanun, üç beş sene içeriisinde 
ortadan kaldırılacaktır, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 'beni sabırla 
dinlediğidiz (için 'hepimize teşekkür eder, saygılar su
narım. (jAlkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Üter . 
ıSosyaldemokra't Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Al-Rıza Akaydın * ibuyurun efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar.) 

SHP GRUBU ADINA A. RIZA AKAYDIN 
(Çorum) — Sayın Başkan, yüce 'Meclisin değerli 
üyeleri; 21.8.1981 tarih ve 2514 sayılı Bazı Sağlık 
Personellinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair 
Yasanın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Da'ir 
Kanun Tasarısı Hakkında Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini, arz etmeye çalışacağım. 

2514 sayılı Yasa tıp doktorlarına; pratisyenlikte 
2 yıl, uzmanlıkta da 2 yıl olmak üzere 4 yıl devlet 
(hizmeti yükümlülüğü getirmiştir. Bu yükümilüılüğü 
pratisyen hekimler 4 yıl yaparlarsa, uzmanlıktaki 
yükümlülüklerinden de muaf tutulacaklardı. Yeni 
yasa tasarısı bunu uzmanlığa da teşmil elmoktedir. 
Yani 'bu tasarıya göre ister uzmanlıkta, ister pratis
yen hekimlikte 4 yıl hizmet edenler, her iki zorun
lu hizmeti de yerine getirmiş sayılacaklar. Getirilen 
değişikliklerden birisi bu. 

Bunun dışında, yasanın 3 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasına 5 inci ve 6 ncı fıkralarındaki istisnalar dı
şında bazı istisnalar getiriliyor. Bunlardan 5 inci fık
radaki istisnalar, daha ziyade anabranşlarda uzman 
hekim talebinin azlığından kaynaklandığı için, bura
ya biır teşvik getiriliyor.. Bu fıkrada, «Anatomi, his
toloji, fMoyoji, biofizik, patoloji, farmakoloji, rad
yoloji, anesteziyolojj ve ıreanimasyon, mikrobiyoloji, 
adlî tıp, enfeksiyon hastalıkları, biokimya uzmanlık 
dallarında uzmanlık eğitiminde başarılı olanların 
uzmanlık eğitiminde geçen hizmet süreleri iki yıllık 
devlet hizmeti yükümlülüğüne sayılır» deniyor. Ya
ni, bu dalara fazla uzman talebi bulunmadığı için, 
bunlara bir teşvik primi gibi getiriliyor. Esasen, bun
ların, uzmanların tamamen hastanelere bağlı ve mu
ayenehanelerde ayrıca yan gelir getirecek dallar ol
mamasından kaynaklandığını biliyoruz. 

Ayrıca getirilen diğer bir yenilik de, aile hekim
liği ve halk sağlığı uzmanlık dıaiaonda uzmanlık 
eğitimini başarı ile bitirenlerin uzmanlık eğitiminde 
geçen hizmet süreleri üç yıllık devlet hizmeti yüküm
lülüğüne sayılıyor. 'Bunları teşvik için, yükümlülük
lerine bir yıl daha eMenmiş; yani, diğerleri -yukarıda 
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arz ettiklerim- tiki yıllık pratisyen hekimlikteki zo
runlu hizmetlerinden muaf tutulurken, aile hekimli
ği ve halk sağlığı hekimliiklerMn uzmanlıkta geçen 
süreleri üç yıllık oluyor. O zaman, bunlar uzman 
olduktan sonra geriye bir yıllık mecburî hizmetleri 
kalacak. 

Bu branşlarda uzmanlık eğitimine başlayanlar, 
uzmanlık eğitimi sırasında ve uzman olduktan son
ra kalan zorunlu hizmetlerini yapmadan başka bir 
uzmanlık dalına da müracaat edemeyecekler. Bu dal
larda uzman olarak tıp fakültesinde kendi branşla
rında açılacak yardımcı doçentlik sınavlarını ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Tabalbet Uzmanlık 
Tüzüğüne göre yetkili kıldığı eğitim' hastanelerinde 
açılacak başasistanlık sınavlarını kazanmak 'şartıyla, 
bu göreve başladıkları yerde de üç yıl çalıştıkları tak
dirde, iki yıllık devlet hizmeti yükümlülüklerini yap
mış sayılacaklardır. Bu şartlara uymayanlar, 1 inci 
fıkradaki zorunlu hizmete aynen tabi olacaklardır. 
Diğer branşlardaki yeni getirilen esaslara geçmeden 
önce, bu konuyla ilgili iki daldaki görüşlerimizi açık
lamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 5 inci fıkrada belirtilen tıp 
dallarına uzmanlık için 'talebin az olduğu gerekçesiy
le bu teşvik 'getirilmiştir. Fakat zorunlu hizmet hiç
bir zaman teşvik olmamalıdır, başka çareler aramak 
gerekir., Bugün için talep az "ise de, birkaç yıl içe
risinde bu dallara da talep kendiliğinden artacaktır. 
Zira, bu yıl tıp fakültelerinden mezun olan öğrenci 
ısayısı 2 bine yakındır. Fakat açılan yeni fakülteler 
ve 'öğrenci kapasitesinin 5 400'e çıkarılması neticesi, 
ileride bu dallara talebi' de artıracaktır. O zaman, 
şimdi getirdiğimiz zorunlu hizmet teşviki de kendili
ğinden ortadan kalkacaktır. 

Ayrıca, bu Yasada belirtilen ve yukarıda arz et
tiğimiz dallara uzmanlık içiin girişte, bir sınav da yok
tur. Bu arkadaşlar sınava- tabi olimayacaklaırdır. Bu
rada sadece eğitimde başarılı olmak şartı var. Uz
manlığa girişte hangi esaslara göre tabip alınacağı 
-sınavsız olduğuna göre- bir sarahate kavuşmamıştır. 
Ancak, Ibu tabiplerin uzmanlıktan sorara üniversite 
hastanelerinde yardımcı doçent ve Sağlık Bakanlığı 
hastanelerinde de başasistanlık için sınava tabi ola
cakları kaydı getirimişjtir. 

Sayın milletvekilleri, ıbu teşvik zorunlu hizmete 
gitmek istemeyenler için belki bir cankurtaran si
midi olabilir, îş kemiyette değil, keyfiyettedir. Az, 
fakat yetenekli doktor yetiştirmek anaamaç olmalı
dır. Birkaç yıl sonra bu dallarda talep arttığında, bu 
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(branşları zorunlu •hizmetten ayrı tutanak, sosyal ada
let 'ilkeleriyle bağdaşmaz ve büyük haksızlıklara, ka-
rısılklıM'aira yol açabilir. (Bu Yasa kanımca doğmadan 
ölecektir. Yasalar çıkarılırken ileriye dönük olmadı; 
silk sık değiştirilerek, ek ve geçici maddelerle içinden 
çıkılmaz bale gelmemelidir, ©azı kişilerin bundan ya
rarlanacağı, bazı kişilerin de çok zararlı alacağı de
neylerle görülmüştür. 

6 ncı fıkra ile getirilen değişiklikte «Yurt içinde 
ve yurt dışında tıp fakültelerinden birinci, ikinci, 
üçüncü ve dördüncülükle mezun olmuş pratisyen he
kimlerden yurt içinde veya dışında gerekli giriş şart
larını yerine getirip açılacalk asıistanıhlk sınavını ka
zanmak şartı ile uzmanlık eğitimine (başlayıp başarılı 
olanların, uzmanlık eğitiminde geçen hizmet süreleri 
pratisyenlıikte iki yılık devlet Ihizmeti yükümlülüğü
ne sayılır» hükmü getirilmektedir. Yıkıe bu kişilerden 
tıp fakültelerinde, yardimcı »doçent ve eğitim hasta-
ınelerkıde başasistanlık sınavını 'kazananlar, göreve 
başladıkları yerde üç yıl çalışırlarsa, uzmanlıktaki 
devlet yükümlülükleri de kalkacaktır. Yani, her iki 
•yükümlülükten de muaf tutulacaklardır. Uzmanlık 
imtihanını kazandılar, uzmanlıklarını yaptılar, iki yıl 
pratisyen hekimlikteki mecburî hizmetten muaf tu
tulacaklar; tıp fakültelerinde yardımcı doçent veya
hut Sağlık 'Bakanlığının eğitim hastanelerinde de baş-
asisıtan oldukları takdirde, dört senelik yükümlülük
lerinden tamıamen muaf tutulacaklardır. Bu da bir 
teşviktir. Bu şartları yerine getirmeyenler, gayet ta
biî devlet hizmeti yükümlülüklerine taibi tutulacak
lardır. 

Yalnız, maddede sarahate kavuşması gereken bir 
konu olduğu 'fcanaatındayım. Şimdi, uzmanlık sına
vını kazanan bir kimse, uzmanlık eğitimini de bitir
diği zaman iki senelik zorunlu hizmetten muaf tu
tuluyor. Eğer, yardımcı doçentlik istemezse, üniver
sitede akademik kariyere geçmek istemezse veyahut 
uzmanlıktan sonra devletin hastanelerinde, Sağlık 
Bakanlığına bağh hastanelerde başasistanlık istemez
se, uzmanlığını (bitirmiş olan bu kişi, o zaman iki 
yıllık mı, dört yıllık mı mecburî hizmete tabi tutu
lacaktır? Bu hususla ilgili maddede bir sarahat yok, 
bunu açıklığa kavuşturmak lazım; çünkü, önceden 
verilen hak, sonradan tabiî kaldırılamaz. 

Şimdi, kanımca Iburada dikkatlerinize sunacağım 
çok önemi bir konu var; asistanlık sınavına giriş, 
yeni getirilen 'bir değişiklik. Bu, elimizdeki tasarının 
6 ncı maddesinde aynen şöyledir. Pratisyen hekimle
re okulu bitirdikten sonra sınava girmek hakkı tanı

nıyor; eskiden, bu okulu bitiren çocuklarımız sınava 
giremezlerdi, mecburî hizmete gideceklerdi; mecburî 
hizmetten sonra veya medburî hizmetteyken sınava 
girseler ve kazansalar bile, ancak mecburî hizmetleri 
bittikten sonra uzmanlık eğitimine (başlayacaklardı. 
Şimdi bu tasarıyla, okulu bitiren bütün pratisyen he
kimler rnedburî hizmete gitmeden asistanlık sınavına 
girecekler. Sınavı kazandıkları takdirde, mecburî hiz
mete gitmeden uzmanlık çalışmalarına başlayacaklar^ 
Bu tabipler uzmanlık eğitimlerini tamamladıkları tak
dirde, yükümlülüklerinıi uzman olarak tamamlaya
caklar, yani dört sene uzmanlık yapacaklar. 

(Fakülteden birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü 
olarak mezun olan doktorlar, uzmanlık sınavını ka
zandıkları zaıman uzmanlığa başlıyorlar ve uzmanlık
ta geçen süreleri, iki yıllık pratisyen hekimlikteki 
zorunlu hizmetine sayılıyor. Birinci, ikinci, üçüncü 
ve dördüncü olmayanlardan, kendisine sınav hakkı 
verdiiklerknıiz hu sınavı kazandıkları (takdirde, uz
manlık eğitimlerini de başarıyla bitirseler dahi, on
lara hiçbir şey vermiyoruz. 'Burada büyük bir ada
letsizlik olduğu kanaatındayım, çok farklı (bir tatbi
kat, (bu 'konuyu daha sonra da belirteceğim. 

Bir doktor fakülteden birinci, ikinci, üçüncü, dör
düncü veya beşinci olarak mezun olabilir; uzmanlık 
imtihanına girer, kazanmayabilir, «Kazanmak şartı 
ile» deniliyor. Uzmanlık imtihanlarında lisan imti
hanı vardır; okuldan birinci veya dördüncü olarak 
mezun olmuştur, ama lisan imtihanında başarılı ola
mazsa; yine uzmanlık eğitimine başlayamayacak. 
Hepimizin hayatta deneyimi vardır, (beşinci ve altıncı 
olarak mezun olanlara bunu tanımıyoruz. Mektepten 
bininci olarak mezun olan, oma hayatta başarılı ola
mayan; okuldan daha gerilerde mezun olup da ha
yatta Ibaşarılı olan ve lokuldan birinci ve ikinci ola
rak mezun olanları geçen 'arkadaşlar olmuştur, konu, 
niye bu şekilde buraya getirilmiş, bir türlü anlamak 
mümkün değil. Bu teklif, gerek pratisyen hekimlikte 
olsun, gerek uzmanlıkta olsun bazı kişilerin kayırıl-
masu ve zorunlu hizmetten kurtulması için getirilmiş 
bir yasa teklifi gibi geliyor 'insana. 

Netice olarak; uzmanlık sınavına giren, ister dör
düncü Olsun, ister sonuncu olsun, bu sınavı kaza
narak uzmanlığını bitiren doktorlarımıza iki sene zo
runlu hizmet getirilecekse ıbu, ya hepsine getirilmeli 
veya hiçbirisine ıgetirilmemedidir. 

Sınavlar meselesi üzerinde de önemle durmak la
zım. Kanımca, sınavlar hem anabranşlar, hem de 
tali branşlar için üniversiteye giriş sınavlarında ol-
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duğu ıgibi merkezî sistemle yapılmalıdır 4 Nasıl ki I 
üniversite sınavlarına girerken öncelikle bazı tercih- I 
ler yapılıyorsa, bu uzmanlık sınavlarında da nıerke- I 
zî sistem uyguilanımalh ve doktorlarımız da sınavdan j 
önce tercihlerini yapmalıdır. I 

(İmtihanlar 'bu şekilde yapılırsa, o zaıman gerek I 
analbranşlar, ıgerek tali branşlar için ayrı ayrı sis- I 
(temlere, ayrı ayrı sınavlara lüzum (kalmaz, ünıiver- I 
site giriş imtihanlarında nasıl İki, bu şekilde yapılı- I 
yorsa, bu da üniversitenin bir devamıdır; imtihana I 
girer, puanı dahiliye bölümünü tutarsa, dahiliyeye I 
girer, kadın doğumu tutarsa, kadın doğuma girer, I 
patolojiyi, anesteziyi tutturuyorsa o bölümlere girer I 
ve hu şekilde de imtihanlardaki dedikodular, yolsuz- I 
lufclar, akiam kayırmalar tamamen ortadan kalkar I 
kanaatindeyim. I 

Sayın millıetvekilleri, bugün Türkiye'de hiçbir I 
yüksekokul mezununa zorundu hizmet yokken, ihti- I 
yaç gereğiyle de olsa, hu zorunlu hizmet sadece dok- I 
torlara getirilmiştir. Bu durum Anayasanın ruhuna I 
aykırıdır. Öncelikle bu hususun ele alınması gere- I 
kirdi. 'Bilhassa ibu yasada -bu Yasada mümkün olma- I 
dığına ıgöre başka yasalarda- biraz evvel Sayın Reşit I 
Ülker arkadaşımın da teferruatlı olarak: belirttikleri I 
ıgibi, doktorların en çok şikâyet ettiği konulardan I 
birisi budur. Bugün Türkiye'de yalnız doktor sikin- I 
tısı var, doktorlara ihtiyaç var da, başka meslek I 
mensuplarına ihtiyaç yok mu? Adalet Bakanlığının I 
belki bin beşyüz ikibin hâkime ihtiyacı var, bütün I 
mahkemeler boş; Adalet Bakanlığında da hâkime I 
ihtiyaç var; ama, hukuk fakültesini bitiren arkadaş- I 
İarımızın hiçbirisinin mecburî hizmeti yoktur; doğ- I 
rudan doğruya hukuk fakültesini bitirir, avukatlık I 
sitajını yapar, yazıhanesini açar, çalışır. Mecburî hiz- I 
met yalnız doktorlara, getirilimiştir. Bu konuyu bil- I 
hassa yüce Meclisin öncelikle ele alması ve bir çö- I 
züm yolu getirmesi yerinde olur kanaatindeyim. I 

'Bugün tali branşlardaki asistan miktarlarında nok- I 
sanlık yoktur, hatta bazı hastanelerde fazladır bile. I 
En son açılan uzmanlık sınavlarını takip ettim; sor- I 
dum, mesela bir cerrahi kontenjanına karşılık imti- I 
hana giren doktor sayısı 15 katı. Talep var ve -de- I 
diğim ıgibi- bir sıkıntı da yok. I 

Yine görüştüğüm arkadaşlar, bu asistan kadroları- I 
nın, üniversitelerde yardımcı doçent kadrolarının I 
planlı olarak, ileriye dönük olarak, ciddî bir perso- I 
nel planlamasıyla ele alınmadığından ve her geçen I 
gün asistan miktarının artmasından şikâyetçidirler. I 
Bu konu da ciddî olarak ele alınmalıdır, I 

I (BAŞKAN — Sayın Akaydın, toparlamaya çalı-
I şın efendim. 

A. RIZA AKAYDIN (Devamla) — Bitiriyorum 
J efendim. 
I Başta da arz ettiğim gibi, getirilen bu Yasa kısa 
I zamanda ve 5 4ÜQ doktorun mezun olmaya başla-
I masından sonra geçersiz hale gelecektir. Onun için 
I samimî olarak, bu Yasanın geri alınarak daha tefer-
I ruatlı, daha kapsamlı olarak getirilmesinde yarar gör-
I inekteyim. 
I Bir de şunu bilhassa belirtmek istiyorum, sayın 
I hükümetimiz çok çeşitli konularda fonlar kurdular, 
I ama neden «Sağlık fonu» diye bir fon kurulmaz? 
I Sağlık Bakanlığımızın bütçesinin diğer bakanlıkilar 
I bütçelerine nazaran çok dar ve düşük olduğunu bi-
I liyoruz. Ben, 'öncelikle Sağlık Bakanlığımızı parasal 
I yönden desteklemek bakımından böyle bir yola gi-
I dilmesinde fayda görürüm. 
I Sözlerimi burada bitirir, grubum ve şahsım adı-
I na saygılar sunarım. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akaydın. 
I Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Burhan Ka-
I ra buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA BURHAN KARA (Gi-
I resun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ana-
I vatan Partisi Grubunun 2514 sayılı Bazı Sağlık Per-
I sonelioin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Ka-
I nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki 
I Kanun Teklifi üzerinde görüşlerimizi yüce heyetini-
I ze arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Sayın 
I Başkanımıza ve yüce heyetinize saygılar sunarım. 

I Sağlık politikamızın esası, vatandaşlarımıza eşit 
I ve dengeli bir sağlık hizmeti sunmaktır. Eşit ve den-
I gali sağlık hizmeti, iyi yetişmiş, bilgili, tecrübeli sağ-
I ılık mensuplarıyla 'vatandaşlarımıza sunulabilir. 
I 2514 sayılı Kanun hazırlanırken, ülkemizin şart-
I lan dikkate alınmış ve tabip olmayan bölgelere ta-
I bip gönderme, esas gaye olarak kabul edilmiştir, Bu 
I Yasa ile, gerice kalmış yörelerin hekim ihtiyaçları 
I 'büyük lölçüde giderilmiştir. Yasa hazırlanırken, he-
I kimlerimizin yurt içi dağılımı da dikkate alınmış ve 
I daha çok gelişmiş bölgelerde hekimlerin toplandığı 
I gözlenmiştir. 
I Bugün ülkemizde 40 bin civarında hekim bulun-
I maktadır. Gdişmiş ülkelerde bin kişiye bir hekim 
I düştüğü göz önüne alınırsa, ülkemizde de bu norm-
I lara yaMaşıknıştır. Bulgun ülkemizde bin ikiyüz bin 
I üçyüz kişiye bir hekim düşmektedir. Bu durum ğös-
J teriyor ki, artık Türkiye'de hekim eksikliği tartışı-
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ılamaz. Sadece ihdkimllerin dağılımındaki eşitsizlikten 
bahsedilebilir, ©u amaçla 21.8.1981 tarihinde kabul 
edilerek yürürlüğe giren ve (kısa olarak «Devlet Hiz
meti Yüıküımlülüğü Kanunu» olarak anılan kanunla 
doktorlarımız, ülkemizin her yöresinde uzun bir tah
sil döneminden sonra devlet görevi yapmak üzere 
pratisyen hekimlikte iki yıl, uzman hekimlikte de 
'ilki yıl olmak üzere, toplam dört yıl kamu kurum ve 
kuruluşlarında hizmet vermekıtedir. 

Devlet kadrolarımızda doktor açığı bu kanunla 
hızla kapatılırken, insanları yaşatmak ve sağlığa ka
vuşturmak, hastalıktan korumak, kaçınılmaz sonuç
ları bekleyenleri hayata döndürmek gibi kutsal bir 
görev yapan doktorlarımızın, bu kanunun uygulama
sından doğan sıkıntıları da hepimizce malumdur. Tıp 
fakültelerinden mezun olan doktorlarımız, çekilen 
kura sonucu, devlet hizmeti yükümlüsü olarak gidi
yor ve iki yıl mecburî hizmeti bitiremediği sürece de 
bir üst öğrenim olan uzmanlık eğitimini yapamıyor
du. Tayin edildiği yere şu veya bu nedenle gideme
yen mecburî hizmetli tabiplerimiz, «gecikme süresi
nin iki katı kadar uzatılacağı» amir hükmüyle, astro
nomik düzeye ulaşan süreyle devlet kadrolarında hiz
met vermeye mecbur tutuluyordu. Mecburî hizmete 
gitmeyen tabip ise, üç yıl sonra göreve başladığında, 
6 yıl artı 2 yıl; toplam 8 yıl devlet kadrolarında mec
burî hizmete tabi tutuluyordu. Bu durum, iki yıl gibi 
görünen devlet hizmetini uzun yıllara dönüştürü
yordu. 

Diğer taraftan, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Ka
nunu, özellikle tıp fakültelerinde öğretim üyesi açığı 
yaratıyor, önemli bazı dallarda bulunan öğretim üye
si açığı da, hizmeti ve eğitimi aksatıyordu. Hükümet 
programımızda, «Doktor ve sağlık personelinin yur
dun her köşesinde bulunabilmesi için, hizmeti istek
siz hale getiren zorlama yerine, teşvik edici politika
ların daha faydalı olacağı» şeklinde yer alan sağlık 
politikasındaki hedef, bugünkü teklifle büyük ölçüde 
gerçekleşmiş olacaktır. 

Getirilen teklifte, biraz önce açıkladığım aksaklık
lar giderilmekte, zorlayıcı hükümler kaldırılmakta, 
kanun amacına uygun hale getirilmekte, belirli dal
larda uzman açığının kapatılabilmesi için teşvik edi
ci hükümler getirilmekte, tıp fakültelerini başarıyla 
bitiren doktorlarımız bu kanunla bir yerde mükâfat-
landırılmaktadır. 

Teklifle getirilen bu yenilikleri kısaca açıklayacak 
olursak; pratisyen tabipler, devlet hizmeti yükümlü
lüğüne girmeden, ya da bu yükümlülüğü yerine ge

tirirken, açılacak asistan sınavına girebilecekler, ba
şarılı oldukları takdirde de hemen uzmanlık eğitimine 
başlayabilecekler. Bu durumda, pratisyen hekim yü
kümlülüğü, uzmanlık eğitimi süresi sonuna ertelen
mekte ve uzman hekim olarak, toplam dört yıl mec
burî hizmet yerine getirilmektedir. 

Kanunda yapılan diğer değişiklik, yerine getiril
meyen devlet hizmeti yükümlülüğünün, gecikme sü
resinin iki katına çıkarılması ile ilgili müeyyide ge
tirilmesidir. Astronomik şekilde artan bu müeyyide, 
pratisyenlikte ve uzmanlıkta - her birinde ayrı ayrı -
ikibuçuk yılı geçemeyecektir. 

Tıp fakültelerinin eğitim kadroları açığını giderici 
ve destekleyici hükümler de getirilmektedir. Tıp fa
kültelerini birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncülükle 
bitirenlerin uzmanlık eğitiminde geçen iki yıllık sü
releri devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılacaktır. 
Aynı kişiler, eğitim hastanelerinde ve tıp fakültelerin
de üç yıl uzman olarak çalışmaları halinde ise, devlet 
hizmeti yükümlülüğünden muaf olacaklardır. 

Ülkemizde belirli bazı dallarda uzman doktar açı
ğı bulunmaktadır. Bu dallarda uzman yetiştirilmesini 
temin edici ve bu dallara müracaatı cazip hale ge
tirici hükümlere de teklifte yer verilmiştir. Anatomi, 
histoloji, fizyoloji, biyofizik, patoloji, farmakoloji, 
radyoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, mikrobiyo
loji, adlî tıp, bakteriyoloji ve enfeksiyon hastalıkları 
ve biyokimya ihtisası yapan doktorların uzmanlık eği
timinde geçen süreleri de, iki yıllık devlet hizmeti yü
kümlülüğünden sayılacaktır. 

Ayrıca, bu teklifin yurdumuza, memleketimize 
önemli bir katkısı da, aile hekimliği ve halk sağlığı 
uzmanlığını teşvik edici bazı müeyyideleri getirmesi
dir. Aile hekimliği ve halk sağlığı uzmanlık eğitimi 
yapanların mecburî hizmetlerinden ise üç yıl indiri
lecektir. 

Sayılan dallarda uzman olanlar, eğitim hastane
lerinde ve tıp fakültelerinde üç yıl çalışmaları halin
de ise, zorunlu hizmetten muaf olacaklardır. 

Teklifin diğer maddeleri ise, 2514 sayılı Kanunun 
uygulamasından doğan idarî aksaklıkları giderici ni
teliktedir. 

Sayın milletvekilleri, Türk hekimleri, milletine ve 
memleketine bağlı, insan sevgisini kendisine şiar edin
miş, her türlü şartlarda üstün görev anlayışı ile çalı
şan vefakâr insanlardır. Dört senelik mecburî hizme
ti de, ülkemiz şartlarını dikkate alan hekimlerimiz 
severek yerine getirmek gayreti içerisindedirler. Bu 
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vefakâr insanlara yardımcı olmak gayesi ile bu kanun 
teklifi hazırlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde uygulanan tıp fa
külteleri kontenjanlarına da değinmeden geçemeyece
ğim. Ülkemizdeki yıllık nüfus artışı bir milyondur, 
yani her sene memleketimizde aşağı yukarı ^ Avrupa 
standartlarında bin kişiye bir tabip düştüğüne göre -
bin tabibe ihtiyaç vardır. Yurdumuzun şartlarını da 
dikkate alırsak, bu ihtiyacı iki misline dahi çıkarsak, 
Türkiye'de her sene ikiibin tabibe ihtiyaç hissedil
mektedir. Bugün ise üniversite tıp fakültelerimizden 
1986 yılında 2 500; 1987 yılında 3 500; 1988 yılında 
ise 5 bin kişi mezun olacaktır. Sağlık Bakanlığımızın 
sağlık ocağı adedi ise ancak dörtbin civarındadır. Ya
ni 1988'de beşhin mezun verileceği dikkate alındığın
da, antik Türkiye'de tabipliğin cazip bir meslek ol
maktan çıkacağı aşikârdır. 1988 ve daha sonraki yıl
larda memleketimizde tabip enflasyonu doğacaktır. Bu
gün gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse sağlık kuruluşu 
bulunan birçok kunırnida nasıl diş tabibi ve eczacıya 
ihtiyaç olmadığı için bunlar işe alınmıyorsa, yarın da 
tabiplerimiz için bu durum söz konusu olacak; bu da 
milletimizin Türk tabibine olan güvenini sarsacaktır. 

Gerektiği kadar öğrendi almıp, kaliteli, bilgili he
kim yetiştirilmesine memleketimizin daha çok ihtiya
cı vardır. Bugün tıp fakültelerinden kontenjan fazlalığı 
dolayısıyla, kadavra görmeden, enjeksiyon yapmadan, 
sütür atamayıp, apse açmadan, hatta ve hatta kıza
mık vakası dahi görmeden mezun olan birçok heki
mimiz vardır, ülkemizin kaliteli ve iyi yetişmiş heki
me ihtiyacı olduğunu da artık dikkate almalıyız. 

Sayın milletvekilleri, partimizin hükümet progra
mında yer almış olan önemli bir konunun gerçekleş
tirilmesi yolunda verilen bu teklifin, fedakâr Türk 
hekimine ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde başkaca söz isteyen?.. 

Yok. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — So

ru soracağım Sayın Başkan. 
iBAvŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa

yın'Başkan, biraz önce Anavatan Partisi Grubu adına 
konuşan arkadaşımız da çok açıkça belirttiler; tıp fa
kültelerinden mezun olan çocuklarımızı Anadolu'ya 
gönderdiğimiz zaman, bunlarda bilimsel bir düzeyin 
mevcut olmadığı görülüyor. Acaiba Bakanlık, zorunlu 
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hizmetlin muayyen bir süresini, örneğin bir yılını, o 
doktorun atandığı ilin hastanesıinde bir oryanıtasyon 
şeklinde geçirtmeyi düşünmekte midir; bunu da bir 
ihtiyaç olarak düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Samsun) — Düşünüyoruz efen
dim ve uygulamaya da geçtik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlan

mıştır. 
'Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

21.8.1981 Tarih ve 2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinin 
Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 21.8.1981 tarih ve 2514 sayılı Ka
nunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değUştirilmiş-
Hir. 

Devlet hizmeti yükümlülüğü 
Madde 3. — 1. Bu maddenin 5 inci ve 6 ncı 

fıkralarındaki istisnalar dışında taJbipler pratliisyenlikte 
ilki yıl ve uzmanlıkta iki yıl olmak üzere toplam fiilen 
dört yıl süre ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın kanunlara göre tabip atamakla yükümlü olduğu 
kurum ve kuruluşlarda ve diğer kuruluşların Sağlık 
Ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasvip edilen kadro
larında devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler. 

2. Bu Kanunun 2 nci madde 3 üncü fıkrasında 
sayılan diğer sağlık personeli gerektiğinde Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca teklif edilen ve Bakan
lar Kurulunca ihtiyaca göre 1 inci fıkradaki süreleri 
aşmayacak şekilde kararlaştırılan süre kadar devlet 
hizmetliyle yükümlüdürler. 

3. Pratisyenfrkte ya da uzmanlıkta toplam dört 
yıl devlet hizmetini tamamlayanlar 1 inci fıkrada uz
manlıkta belirtilen hizmeti yapmış sayılırlar. 

4. Bu maddenin 5 inci ve 6 ncı fıkralarındaki is
tisnalar dışında asistanlıkta geçen hizmet süreleri dev
let hizmeti yükümlülüğü olarak kabul edilmez. 

5. Anatomi, histoloji, fizyoloji, b'iiofizik, patoloji, 
farmakoloji, radyoloji (teşhis ve tedavi) anastteziyoloji 
ve reaminasyon mikrobiyoloji, adlî tıp, enfeksiyon 
hastalıkları, biyokimya uzmanlık dallarında uzmanlık 
eğitiminde başarılı olanların uzmanlık eğitiminde ge
çen hizmet süreleri iki yıllık devlet hizmeti yükümlü
lüğüne sayılır. 
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Aile hekimliği ve halk sağlığı uzmanlık dallarında 
uzmanlık eğitiminde başarılı olanların uzmanlık eğiti
minde geçen hizmet süreleri üç yıllık devlet hizmeti 
yükümlülüğüne sayılır. 

Yukarıda sayılan dallarda uzmanlık eğitimime baş
layanlar uzmanlık eğitimleri sırasında ve uzman olduk
tan sonra devlet hizmeti yükümlülüklerini tamamla
madan başka bir uzmanlık dalına müracaat edemez
ler. 

Bu fıkrada belirtilen dallarda uzman olan tabip-
ler tıp fakültelerimde kendi branşlarında açılacak yar
dımcı doçentlik sınavlarımı veya Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre 
yetkili kıldığı eğitim hastanelerinde açılacak başasis
tanlık sınavlarını kazanmak şartı ile ve göreve başla
dıkları yerde bu görevde en az üç yıl çalıştıkları tak
dirde iki yıllık devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine 
getirmiş sayılırlar. 

Her ne suretle olursa olsun yukarıdaki şartları 
yerine getirmeyenler birimci fıkrada belirlenen devlet 
hizmeti yükümlülüklerini tamamlarlar. 

Bu fıkrada belirtilen uzmanlık dallarına bazı dal
ların ilavesi ya da çıkartılması Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile 
mümkündür. 

6. Yurt içinde ve yurt dışında tıp fakültelerinden 
birinci, ikindi, üçüncü ve dördüncülükle mezun ol
muş pratisyen hekimlerden yurt içinde veya yurt dı
şında grekli giriş şartlarını yerine getirip açılacak asis
tanlık sınavını kazanmak şartı ile uzmanlık eğitimine 
başlayıp başarılı olanların, uzmanlık eğitiminde geçen 
hizmet sıreleri pratisyenlikteki iki yıllık devlet hizmeti 
yükümlülüğüne sayılır. 

Aynı kişilerden yurt içinde veya yurt dışında uz
manlık eğitimimde başarılı olanlar Türkiye'deki tıp fa
kültelerinde yardımcı doçent veya Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının Tababet Uzmanlık Tüzüğüne gö
re yetkili kıldığı eğitim hastanelerinde başasistanlık 
srnavlarını kazanmak şartı ile göreve başladıkları yer
de en az üç yıl çalıştıkları takdirde bu çalışmaları iki 
yıllık devlet hizmeti yükümlülüğüne sayılır. 

Her ne suretle olursa olsun yukarıdaki şartları 
yerine getirmeyenler birinci fıkrada belirlenen devlet 
hizmeti yükümlülüklerini tamamlamak zorundadırlar. 

IHAIŞKİAN — Sayın miiİeltvdkiileri, bu malddfâyte 
llligfli folir açıklama yapmak istiyorum. 

dalha açılkluytorum : beşinci fıkranın üçündü paraıgra
fımda «Yukarıdaki paraigrafiardalkli» diye başlayam 
teim «Yukarıda saiyılllan dalarda» şeklrtde; aynı fık
ramam dördündü paragrafında «Birindi ve ikindi parag-
raflardakli uzmanlık dallamnlda» diye başlaıyaın kısam 
«(Bu fıkrada belirtilen dallarda» şeMiındie; yinıe aynır 
fıkramın slon paragrafında, «Birindi ve ikündi paragraf
ta» diye balşl'aıyan knsıım dla «(Bu fıkrada» şeklimde1 ve 
(doğrusu okunlmialk sıurdtfiyile düzdMlrniıştiır, 

(BiJgiıîarintiizıa sumuiyorum. 
!Bu mialdde üzerimde söz isteyen?.. Yok. 
M. TURAN BAYEZtT (Kalhralmianmaıraş) — Soru 

Sormak UsUiyoruım. 

(BAŞKAN — ©uyurun. 
M. TURAN BAYEZİT (IKalhramıammaraş) — Sa

yım Başkam, miaddlertln birimdi fılkraisımlda «Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığımın kanunlara göre tabi/p alta-
ımalkla yükümlü olduğu kunulm ve kuruluşlar» demi
yor. Nidin «Kalmu kürüm ve kuruluşları» denmemiş, 
«•kamu» kelimesi niçin eklenmemiş? Bininci sualimi 
Iboiı 

lllkümdi suallilm : «Düğer kuruluışlarıın Sağlık ve Sos
yal Yardam Bakanlığımda tasvip edilen kadrolarımda» 
denıilyor. Maddede bu kuruim ve kuruluşlar zikredl-
ımddliğime gjöre, «diğer ku*ulluşlaır»dam kaisılt nedir? 

Teşekkür öderim. 
'BAŞKAN — Sayım Balkan, buyurumı. 
SAÖLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
'Ben cevaıplaiyaıyıim Sayım Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun* 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (E&k'işehir) — 
Sayım Başkan, bu maddede, sadece basilindi ve albncı 
fılkralardak'i Misnallîar ilavesi' yapıillm/ışltıır; ana' kamu
mun metnine dbkunıülmamışltır ve şu ana kadar da bu 
madde hiçbir problem teşkil etmemiştir. 

IBiIıgitariinliae sunanım, 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
!M. NURİ ÜZIEL (BsBcişıeh&r) — Benlilm db bir so-

r.uim vaır Sayıın Başlkan. 
(BAŞKAN -T- Baişka soru sormak Meyen arkadaşıı-

ımız var mı? Yok. 
iB'uiyuırunua Salyan Üzıeî. 
(M. NURİ ÜZEL (Bsikİışjelhiir) — Sayın Baışlkam, bu 

maddede yapılan tadilatla ilgili olarak acaba bazı 
ıhusıulster umulttuGldu mu, onu öğrienlmek ilsitiıyoruim. Çün
kü, beşiimdi fılkramun beşindi bölümü, «Her ne surdtlöe 
olursa oüsıun, yukarıdaki şartlara yerime getirmeyenler, 

IMalddenin başimdi fıkrasında, altııfla illgilü üç adteft 
(maltibaa haiüalsı yapıillmııiştaır. Bu ımaltibaa hataları düzefli-
İtilerek okunmuştur. Bu maltibaa haitalantm bir 'defa 
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biırlinci fıkrada bdlMtenten dbVM hlfetoeltii ylülldüimiMiük-
fleriın'i üaımamilariıaır» dilye bitliyor falkalt aıyra raah'iyettltle 
oillaın allltııınıcı fılkraınınn slonıunldalkli cüımılb ilsle, «Bıeil&taiön 
ıdevldt hıizlmıeltli yüklültrillilülklleıninli talmalmillalmaik zıorum-
dadıriaır» diyar. HJaÖbulkü göriülleaeğli üzerle hıer ilki nnald-
'dode de maksat aıynııdlıir. Aıoalba detmlinlkÜ! gilbi, bunda 
ıda 'bir düzdîtmıe yapıilialblir müydü?-

ıBAıŞKAN — Sayım Üzıeil, bu mialdldiede foizfilm «elmas 
'dtimdk 'Isltddiğfimlîz hjulsuis matbaa haftallaıra îdi. Siziin bıah-
(sötitiığin'iz kortu ilsie komlisyon meitntiiylb :!gil bir do-
roiimldur, ona uygum bir konudur. 

M. NURİ ÜZEL (iEslkiişehÜır) — Hiç de uygun de
ğil İSaıyıın Balkan, 

IBAŞKAN — Talbiî bu konu, foarrtilsıyoria, saıyım 
mtlöfcvekileridin ayıtaıiM kullaıramallara sıraisındla ya
pacakları değeritendlirme içiinfdle katecalklt'iır. 

'Mia/dlde üzedındte verirmiş önıergefer varıdır, okuitu'-
lyoruım : 

Türkiye Büyük Millet Mecİsi Yüksek Başkanlığına 
Sıra sayısı 433 olan Ya'sa önerişindin. 1 'inci mad

desinde yer alan 3 üncü maddenin bürimei fıkrasının, 
aşağıdaki biçimde değiş'tıiritoesıinıi saygılarımızla di
leriz. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Sabit Batıımlu 
'Idtaınbol 

Ha'yrüMalh Olca 
izmir 

Hüseylin Aydemir 
İzmir 

Orhan Otağ 
(Kocaeli 

S.. Hü'salrrjıdtftÜn Konuksever 
Edirne 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Değişik 1 inci fıkra. Bu maddemin 5 inci ve 6 ncı 
fikralarındalki istisnalar dışında tabipler pratlisyenlk-
te bir yıl ve uzmanlıkta bir yıl olmak üzere toplam 
füilen iki yıl süre ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının 'kanunlara göre tabip atamakla yükümlü ol
duğu kurum ve kuruluşların Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca tasvip ©dilen kadrolarında devlet hiz
meti yapmakla yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2514 sayılı Bazı 'Sağlık Per
sonelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifinin 1 indi ımaddesi ile değiştirilen 3 üncü 
maddenin 5 inci fıkrasının ikinci satırındaki «biyokim
ya» ibaresinden isonra «nükleer tıp» ibaresinin eklen-
meslini arz ve teklif ederiz. 

GEREKÇE 
Bu uzmanlık dalı ile ilgii sağlık bizrneıüieri hızla 

son yıllarda geliştiği halde (bu dalda uzman eksikliği 
had safhadadır. 

Muhlis Arıkan 
Saım'suM 

t'bJsan. Nuri Topkaya 
Ordu 

Abdurrahlman Bozkır 
Koruya 

Perrüh ÎDter 
İstanbul 

Talâlti Saırgın 
Tokaıt 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 433 sıra sayılı kanun teklifi
nim 1 indi maddesiyle değiştirilmekte alan 2514 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesin/in 6 ncı fıkrasında belirti
len tıp fakültelerinden mezuniyet derecelerinin beşe 
çıkarılarak ^birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve foe-
şincilikle mezun ollmuş» şeklinde yazılmasını arz ve 
tekif ederiz. 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

Kemial Gökçora 
'Bursa 

Reşit Ülker 
'İstanbul 

Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Orhlan Otağ 
Kbcaieli 

BAŞKAN — Efendim önergeleri aykırılık derece
lerine göre tekrar okutuyorum : 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşları
nın önergesi : 

Değişik 1 inci fıkra : Bu maddenin 5 indi ve 6 ncı 
fıkralarındaki istisnalar dışında tabipler prattisyenlik-
te bir yıl ve uzmanlıkta bir yıl olmak üzere toplam 
fiilen iki yıl süre ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının kanunlara göre tabip latamaMa yükümlü ol
duğu kurum ve kuruluşların Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca tas'vip edilen kadrolarında devlet hiz
meti yapmakla yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet ka-
tilıyorlar mı efendim?. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Katılmıyoruz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MEH
MET AYDIN ^Samsun) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler.. Etmeyenler... önerge Kabul edilmemiş
tir. 

254 — 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 
Samsun Milletvekili Muhlis Arıkan ve arkadaşla

rının önergesi : 
Kanun teklifinin 1 inci maddesiyle değiştirilen 

3 üncü maddenin 5 inci fıkrasının ikinci satırındaki 
«biyokimya» ibaresinden sonra «nükleer tıp» ibaresi
nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılıyor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Katılıyoruz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Eskişehir Milletvekili M. Nuri üzel ve arkadaşla

rının önergesi : 
1 inci maddeyle değiştirilmekte olan 2514 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında belir
tilen tıp fakültelerinden mezuniyet derecelerinin beşe 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılıyor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Katılmıyoruz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — önergeniz üzerinde konuşmak üzere, 
buyurun Sayın Üzel. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; tıp fakültelerinden mezuniyet 
dereceleri, asistanlık sınavına girmekte önem kazan
ması ve yükümlülük süresinin indirilmesine sebep ol
ması bakımından önem taşımaktadır. Ancak, şimdiye 
kadar sınav yapılan bütün durumlarda birinci, ikinci, 
üçüncüler nazara alınır, fakat biraz daha geniş im
kânlar olduğu takdirde, bu beşinciliğe çıkarılır, biraz 
daha genişletilirse yedinciliğe çıkarılır ve tek sayı 
esasıyla devam edip gider. Burada dördüncülükte kal
mıştır. Neden üçüncülükte kalmamıştır da dördüncü
lük olmuştur. Çünkü beşincilikti de dördüncülüğe in
miştir. öyle ise, beşincilikten dördüncülüğe indirme
nin sebebi nedir? Kaldıki, bu derece geniş haklar ge
tirilirken, hiç olmazsa 1 - 5 derecelerin nazara alın-
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ması, bu nevi sınavlarda muaf tutulan adetlere uy
gunluk bakımından muvafık olacaktır. 

Kaldıki, fakültelerden birinci, ikinci, üçüncü, dör
düncü ve beşincilikle mezun olmanın mahiyetine bak
tığımızda, bu mezuniyetler, bir yıllık tahsil süresi içe
risinde aldıkları derslerin genel değerlendirmesine ve 
lisan değerlendirmelerine bakmak suretiyle derecelen
dirilerek, birinci, ikinci, üçüncü denmektedir, fakat 
tıp fakültelerinde, bugün takip ettiğimiz ve bildiğimiz 
kadarıyla, maalesef ve maalesef - üzülerek ifade edi
yorum - öğretim görevlilerini tanıyan ya da bu ka
demede yakınları olan kişilerin bu derecelere girdik
leri, daha açık bir ifadeyle, konunun, bu dereceleri 
tespitte suiistimal edildiği haller olmuştur; bu birin
cisi. 

İkincisi; fakültelerin, ülkemizde yaygınlığı itiba
riyle, daima farklı bir konumu vardır; bugün, Erzu
rum Üniversitesi Tıp Fakültesinden birincilikle me
zun olan öğrenci ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül
tesinden birincilikle mezun olan öğrenci arasında 
seviye bakımından fark vardır; bunu inkâr etmeye
lim. 

Bu husus, nereden ileri geliyor? Öğretim görevlile
rinin durumuna, öğretim seviyesine, sosyolojik yapı
ya, devam imkânlarına ve bütün bunların yanında 
talebenin kendisini yetiştirmeye vermesine, ekonomik 
sebeplerle fakültesine devam etmesine, etmemesine 
bağlı durumlar var. O itibarla, fakülteden her birin
cilikle mezun olanın, diğer fakülteleri birincilikle bi
tirenlerle aynı seviyede olduğunu iddia etmek, ülke
miz için mümkün değildir. 

Şu halde, asistanlık sınavına girmek için çeşitli 
fakültelerden gelen birinci, ikinci, üçüncüler arasın
da, nasıl bir sınavla seviye birliği sağlandığı söylene
bilir? O itibarla geliniz - önergemizi verdiğimiz üze
re - hem bu farklılıkları nazara alalım, hem bu nevi 
sınavlarda bir, üç, beş, yedi gibi derecelerde bir uy
gunluk sağlanması bakımından, birden beşe kadar 
olan derecelerin, hiç olmazsa asistanlık sınavına gir
mesinin kabul edilmesi uygun olsun. 

Diğer bir konu da, acaba yalnızca adı geçen fa
kültelerden bu derecelerle mezun olan kişilerin mi 
bu yükümlülükten düşürülmesi uygun olacaktır, yok
sa, tüm fakültelerden mezun olmuş kişilerin, fakülte
den mezuniyet derecelerine bakmaksızın, asistanlık 
sınavına girerken, asistanlık sınavının derecesini mi 
nazara almak daha uygun olacaktır? Bu suretle, asis
tanlık sınavlarını, merkezî sınav sistemine bağlamak
ta yarar olmayacak mıdır? Böylece, çeşitli fakültele-
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rin asistanlık sınavlarında bilim dallarına göre yapı
lan sınavlar itibariyle de farklılıklar olacağı cihetle, 
asistanlık sınavına girerken, derecenin, bu yükümlü
lüklerin indirilmesinde nazara alınması faydalıdır. 

O itibarla konu, o istikametlere gittiği takdirde, 
maddenin komisyonca geri çekilip, yeni baştan bu 
fikirler altında müzakeresi ve tanzimi lazım gelecek
tir, fakat ne yapalım ki, «Bu kanun ille de çıkacak
tır» fikri hâkim olduğu için komisyonun buna ta
hammülü yoktur. 

ıBu itibarla arz ettiğim yönde bir değişikliğe gi
demeyeceğimiz anlaşılmaktadır; fakat, hiç olmazsa 
- 'demin izahına çalıştığım ve bazı tabip arkadaş-
darnmın da uzaktan beni tasvip işaretlerini gördü
ğüm şekliyle - hep birlikte^ reylerilmlizile bu derece
leri birden beşe kadar çıkaralım. 

Saygılarıımı sunarım efenıdlim. 

ıSAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
(BAŞKANI MUSTAIFA BIALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz çok kısa bir 
açiklama yapacağım. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmemiştir. 
iMâfddeyi, kalbul edilen önerge istikametindeki de

ğişik şekliyle oyların'iza sunuyorum: Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Madde kalbul edilmiştiir. 

2 ne i maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 21.8.1981 tarih ve 2514 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkra
ları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«1. Pratisyen tabiplerin mezun olduktan sonra 
diplomalarını, uzman tabiplerin uzmanlık belgele
rini tescil için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
verilmesini müteakip; yurt dışında öğrenimini veya 
uzmanlığını yapanların 1219 sayılı Tababet ve Şu-
aiba'tı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun 4 
ve 8 inci maddelerinde belirtilen işlemlerimi tamam
lamalarını müteakip en geç 3 ay içerisinde Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca hizmet ihtiyaçları ve 
uzmanlık dalları göz önünde tutularak yönetmelik-
ıte belirtilecek esaslara göre kura ile atanırlar. Dev
let hizmeti yüküımlülk süresi yükümlünün atandığı 
yerde göreve başlaması. ile başlar; 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 62 nci maddesindeki süre 
yükümlülük süresinden sayılır. 

2. Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hasta
neleri başıtaJbiprikl'eri veya müdürlükleri ile bu Ka
nunun 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki diiğer 
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sağlık personelini yetiştiren kurumlar mezun ettik
leri veya ihtisas verdikleri tabiplerin, uzmanların ve 
bu sağlık personelinin isim ve adreslerini 15 gün için
de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirmekle 
yükümlüdürler. Bu adreslere 11.2.1959 tarih ve 7201 
sayılı Tebligat Kanunu hükümleri daireslinde tebligat 
yapılır. 

/BAŞKAN — Madde üzerinde Söz isteyen?... Bu
yurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; bu maddenin halen yü
rürlükte olan şeklinde, «4 ve 8 indi maddelerde be
lirtilen işlemlerimin tamamlanmalarını müteakip, en 
geç bir ay içerisinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca hizmet ihtiyaçları ve uzmanlık dalları göz 
önünde tutularak, yönetmelikte belirtilecek esaslara 
ıgöre kura ile atanırlar» denmektedir. Bu teklifte ise, 
«en geç 3 ay içerisinde Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca hizmet ihtiyaçları ve uzmanlık dalları göz 
önünde tutularak yönetmelikte belirtilecek esaslara 
göre kura ile atanırlar» denilmektedir, 

Aslında, gerekçede de ifade edildiği gilbi, bu üç 
aylık süre, tabiplere bir hazırlık imkânı doğar niye
tiyle düşünülmüş. Yani, muameleleri en geç üç ay 
içerisinde tamamlanarak, tabibin nereye tayin olaca
ğı belli olacak, Tabilbin bu müddet içerisinde - yeri 
belli olamayacağı için .- kendi özel ihtiyaçlarını gi
derebileceği düşünülemez. 

öte yandan, 3 üncü maddede «Devletin hizmetli 
yükümlülüğü için atandıkları yerde mehil müddeti 
içerisinde belge ile ispatı mümkün» şeklinde bağ
layan bir fıkra vardır. Bu fıkralardaki mehil müd
deti, Devlet Personel Yasasının 62 nci maddesine 
göre, 15 günlük veya bu zamana eklenebilecek 10' 
günlük bir süre olabilir. Şimdi, «En geç .3 ay içe
risinde» ibaresini buraya koyduğumuz takdirde, bu 
süre fazla olacaktır. Çünkü, görev yeri belli olan 
tabipler zaten, «Hizmetin bir an evvel başlasın, za
manım ziyan olmasın» diye son süratle görevlerine 
gideceklerdir: Esası da budur; .ama çok zorunlu iş
leri -varsa, o işlerini de yapabileceklerdir. Onun için, 
bu süremin eslkiısi gibi 1 ay olması hususunda bir 
önerge verdim. Tabip kendi zamanını mutlaka daha 
iyi tasarruf edeceği için, oraya (geç gütmesi diye 
bir şey bahis mevzu olamaz. Bundan dolayı üç ay
lık süre bence fazladır. Eğer geç gidiyorsa, mutla
ka kendisine ait zorunlu birtakım işleri vardır. De
min de arz ettiğim gibi, tabibe, bir sürü işinin ara
sında, askerlikti şuydu buydu gibi şahsî işlerini dü-
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zenleyecek bir. zaman kalmamaktadır. Memleketin 
"büyüklüğü ve gidilecek yerler düşünüldüğünde, öner
geme ilütfat edileceğini zannediyorum. Böylece tabip
lere daha kolaylık göstermiş olacağız. Bu hususu ko
misyondan ve sayın bakandan istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN ı(jSamsun) — -Sayın Balkan, ev
velce kanunda mevcut olan bir aylık süre arkadaş
lara yetmiyordu, ©iz (bunu, müracaat tarihi bakımın
dan üç Uya çıkarmış bulunuyoruz. Arkadaşımız bu üç 
ay içerisinde işini bitirmek zorundadır. 0 itibarla 
burada bir tensik yoktur ve bu hükmün yeri de 
'burasıdır. Müracaatını yapmış, muamelesi bitmiş, 
ataması da olmuşsa yeıüne gidecektir. Bizce bura
da herhangi 'bir terbl'iik görülmemektedir. 

IBAŞKIAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen?... Yok. 

M. TURAN BAYBZİT (Kahramanmaraş) — So
rum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZltT (Kahramanmaraş) — Sa
yın ıBaşkıan, esas metin elimde değil, ancak şimdiye 
kadar yapılan uygulamamda zorunlu hizmetin başla
ması, Sağlık Bakanlığına müracaat tarihinden itiba
ren ölüyordu. Değişik şelktöyte ise, görev yerine var
mak suretiyle işe baklama sistemi getiriliyor. Halen 
görev yapanlar için tatbikatta bir müktesep hak 
tanınacak mıdır? yoksa onlar içlin de göreve başla
dığı tarih mi esas alınacaktır? 

BÂİŞjKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MEHMET AYDIN (Samsun) — Göreve başlamış 
olanlar zaten bu görevlerini sürdürüyorlar. 

M. TURAN BAYEZltT (Kahramanmaraş) — On
ların içerMnde geç başlayan ola'bilir. Onlar da eski 
yasaya göre, yasanın eski şekline göre... 

SAĞLIK VE SOİSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Evet buna göre, 
buna göre... 

M.. TURAN BAYEZltT (Kahramanmaraş) — Bu
na göre mi? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Evet, geçici mad
dede yer alan lehte hükümler dolayısıyla olacaktır. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sıra sayısı 433 olan yasa önerisinin 2 nci mad
desinin 1 inci fıkrasındaki «en geç 3 ay içerisinde» 
ibaresinin «en geç 1 ay içerisinde» biçiminde değiş
tirilmesini öneririz. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Sabit Batumlu 
İstanbul 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Katılmıyoruz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi Reşit Ülker, buyurun 
efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; ben konuyu iyi anlatamadığımı 
zannediyorum. 

Buradaki «en geç 3 ay» ibaresiyle bakanlıktaki 
muamelenin yapılması (evrak geldikten sonraki ta
yin işlemleri) kastediliyor zannediyorum. Binaena
leyh, tabibe zaman vermekle bunun bir ilgisi yok. 
Bilakis, tabip, bir ayda bitecek bir işi, yasa üç ay de
diği için, üç ay gözlemek zorunda kalacaktır. 

3 üncü maddede, mehil müddeti içerisinde kendi
sine üç ay verilirse; Diyelim Van'ı çekti ve oraya git
mek için, gereken zamandan itibaren üç aylık bir sü
re, kendisine işlerini yapmak için bir mehil verilmiş 
oluyor. Ben bu inceliği iyi anlatamadım zannediyo
rum. Bir kimse bu müddeti zorunlu hizmetinden kay
bedeceği için, eğer çabuk yapmışsa işini, bir an ev
vel gidecek. Yani uzasın diye değil, işi varsa o za
man kendisine mehil vermiş oluyoruz. 

Gerekçede «şahıslara işlerini yapmaları için za
man tanıyoruz» diyor. Maddenin gerekçesi, bu ge
rekçeye uymuyor. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 21.3.1981 Tarih ve 2514 sayılı 

Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Bu Kanun kapsamında olup da devlet hiz
meti yükümlülüğüne başlamayanlar ya da başlayıp 
da devlet hizmeti yükümlülüğünü bitirmeden ayrılan
lar hiçbir suretle mesleklerini icra edemezler. Yüküm
lülük sırasında serbest meslek icrası kendi mevzuatı 
hükümlerine tabidir. 

2. Devlet hizmeti yükümlülüğü için atandıkları 
yerde mehil müddeti içerisinde belge ile ispatı müm
kün zorunlu sebepler olmaksızın göreve başlamayan
ların veya başladıktan sonra ayrılanların devlet hiz
meti yükümlülüğü gecikme süresinin iki katı uzatılır. 
Uzatma ile birlikte bu müddet pratisyenlikte 2,5; uz
manlıktaki devlet hizmeti yükümlülüğünde 2,5 sene
yi, toplam 5 seneyi aşamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Reşit Ülker, 
buyurun. 

lEŞİT ÜLKER (istanbul) — Teşekkür ederim 
» Sayın Başkan, konuşmayacağım. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, sarfınazar mı ediyor
sunuz? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Efendim, aynı şe
yi iki defa izah ettim; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Üzel. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; müzakereler sırasında metni 
gördüğümüz vakit, çeşitli hataları düzeltebilmek üze
re işaretlerimiz oluyor; fakat konuşma sırasında bu 
fikirlere iştirak edildiği belirtilmesine rağmen, İçtü
züğümüz gereği yapılan müzakere şeklinden doğan 
birtakım sıkışıklıklar itibariyle, yeri geldiğinde, mad
de düzeltilemiyor. Bunu birçok konuşmalarımda arz 
ettim; lütfen, yeni içtüzüğümüzle ilgili teklif bir an 
önce gelsin; bu, ayrı bir konu. 

Şimdi, gayet basit bir şeyi buradan izah mecbu
riyetindeyim. Çünkü, düzeltme diye söz aldığımız va
kit, «efendim uygun değil, kelime değişikliği» deni
yor. Halbuki Sayın Başkanın ifadeleriyle ve matbaa 
hatası diye demin kelime değiştirildi. Matbaa hata
sıyla gelen bir metin nasıl olur da burada hemen 
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Başkanlık kararıyla değiştirilir, bunu anlamıyorum. 
Kaldıki, değindiğimiz hususlar - kelime değişikliği 
halinde - önergeye tabi olacağı için, usul bakımın
dan zorlukla karşılaşıyoruz ve metinler yanlışlarla 
geçiyor. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, bir hususu açıklama 
zaruretini hissediyorum. 

Biz komisyon raporunun yanlış basılmasından do
layı ortaya çıkan bir hatayı düzelttik; komisyon met
ni okuttuğumuz şekilde olduğu için ve matbaada da 
yanlış basıldığı için düzelttik. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Sayın Başkan, 
pek tabiîdir ki, şimdi burada sizinle münakaşaya 
girmek istemem; ama okunan metinle elimize geçen 
metnin aynı olması lazım gelmez mi? 

BAŞKAN — Hata olabilir, bu hatayı düzeltiyo
ruz efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Kelime olarak 
düzeltemezsiniz Sayın Başkan; usul bakımından, ke
lime hataları bu şekilde düzeltilemez. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — «Divan 
olarak düzeltiyoruz» diyor. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Biz de kelime ola
rak düzeltmeyi ileri sürdüğümüz vakit, usul hükmü
nü karşımıza çıkarıyorlar; olmaz bu. 

Şimdi burada kısa bir şey var, bakalım nasıl mü
talaa edeceksiniz, bu bir düzeltme midir, değil mi
dir? Cümlenin ne kadar düşük olduğunu gösterece
ğim. 

Son cümle; «Uzatma ile birlikte bu müddet pra
tisyenlikte 2,5 uzmanlıktaki devlet hizmeti yükümlü
lüğünde 2,5 seneyi toplam 5 seneyi aşamaz.» Bura
daki nasıl bir ifade şeklidir? Bu da mı acaba bir 
matbaa hatasıdır? 

BAŞKAN — Efendim, burada noktalı virgül kon
mamış; noktalı virgülü, okuduğumuz metinde işaret
liyoruz. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — Okuduğunuz me
tinde, değil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «Pratisyenlikte 2,5; (noktalı virgül)» 
olması lazım gelir. Biz imla değişikliklerini düzelti
yoruz ve ona göre okutuyoruz. 

M. NURİ ÜZEL (Devamla) — O zaman, lütfen 
bütün bu lüzumsuz münakaşalara sebebiyet verme
mek için, matbaanın çalışmasına hâkim olunuz Sa
yın Başkanım. 

Benim teklifim ise düzeltme olarak şudur : Baka
lım uygun diye getirdiğimiz hali nasıl mütalaa ede
ceksiniz. Çünkü, metindeki cümle düşüklüğünü Baş
kan da şimdi kabul etti. 
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Uzatma ile birlikte, bu hizmetin pratisyenlikteki 
yükümlülük süresi 2,5; uzmanlıktaki yükümlülük sü
resi 2,5 yıl olmak üzere, toplam 5 yılı aşamaz diye 
bir düzeltmeyi, usul hükümleri içinde getiriyoruz ve 
önerge olarak veriyoruz. 

Tasvibinize, saygılarımla sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üzel. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın Başkan söz alabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Efendim, ana kanunun diğer maddelerindeki lisan 
birliğine dikkat etmeye çalıştık. Diğer maddelerde 
«pratisyenlikte» ifadeleri vardır. 

Sayın üzel'in teklifini kabul etmekte bir beis yok
tur. Yalnız zabıtlara geçtiği için, ayrıca anlamda da 
bir değişiklik olmayacağı için, bu şekilde kalmasın
da bir mahzur yoktur efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Cümle düşüklü
ğü ile kanun çıkarıyorsunuz Sayın Başkan, yapmayın 
Allah aşkına. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
önergeyle teklif etmeniz lazım Sayın Üzel. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — önerge verdik 
efendim. 

BAŞKAN 
dim : 

önergeler var, okutuyorum efen-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sıra sayısı 433 olan yasa önerisinin 3 üncü mad

desinde yer alan 5 inci maddenin 2 nci fıkrasındaki 
«mehil müddeti içerisinde» ibaresinin «en geç 3 ay 
içerisinde» biçiminde değiştirilmesini öneririz. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Sabit Batumlu 
İstanbul 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Orhan Otağ 
Kocaeli 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 433 sıra sayılı teklifin 3 üncü 

maddesi ile değiştirilen 2514 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesi 2 nci fıkrası son cümlesinin «uzatma ile bir
likte bu hizmetine pratisyenlikteki yükümlülük sü
resi ikibuçuk, uzmanlıktaki yükümlülük süresi ikibu-
çuk, yıl olmak üzere toplam beş yılı aşamaz.» şeklin
de düzeltme ile yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Nuri üzel 
Eskişehir 

M. Kemal Gökçora 
Bursa 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Hayrullah Olca 
İzmir 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre 
tekrar okutuyorum: . 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve arkadaşları
nın önergesi: 

... 3 üncü maddesinde yer alan 5 inci maddenin 2 
nci fıkrasındaki «mehil müddeti içerisinde» ibaresinin 
«en geç 3 ay içerisinde» biçiminde değiştirilmesini 
öneririz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Katılmıyoruz efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmıyor. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, ta
kıldığım bir kelime var; mehil zaten müddet demek
tir, Önergede «mehil müddeti» ibaresi geçiyor; arka
daşlarım da tekrar ettiler. Bu ibareyi «mehil» veya 
«süre» olarak değiştiremez miyiz? 

BAŞKAN — Efendim, önerge kabul edilirse, o za
man üzerinde dururuz. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel ve arkadaşla
rının önergesi: 

3 üncü maddesi ile değiştirilen 2514 sayılı Kanu
nun 5 inci maddesi 2 nci fıkrası son cümlesinin «uzat
ma ile birlikte bu hizmetine pratisyenlikteki yüküm
lülük süresi ikibuçuk, uzmanlıktaki yükümlülük sü
resi ikibuçuk yıl olmak üzere toplam beş yılı aşa-
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maz» şeklinde düzeltme ile yazılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Katılıyoruz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka
tılmaktadır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 

Önergede «2,5 yıl» ibaresi yazıyla ifade edilmiş, 
önergeyi o şekilde kabul etmiş oluyoruz. 

3 üncü maddeyi, değişik şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü madde, 
değişik şökliyle kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 21.8.1981 tarih ve 2514 sayılı Ka

nunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Asistanlık sınavına giriş 
Madde 6. — 1. Pratisyen tabipler mezuniyetlerini 

takiben asistanlık sınavına girebilir ve kazandıkları 
takdirde hemen uzmanlık çalışmalarına başlayabilir
ler! 

2. Pratisyenlikteki devlet hizmeti yükümlülük
lerine başlamadan veya yükümlülükleri sırasında yurt 
içinde veya yurt dışında uzmanlık eğitimi yapmaya 
hak kazananlar, eğitimlerini başarı ile bitirmeleri şar
tıyla yükümlülüklerini uzman olarak tamamlarlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?:. Yok. 
Soru sormak isteyen?.. Sayın Üzel. 
Başka?.. Yok. 

- Buyurun Sayın Üzel. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, ka
bul edilen 1 inci madde ile değiştirilen 3 üncü mad
de, bu hizmetin fiilen dört yıl süreye tabi olduğunu 
gösteriyor. Buradaki önemli sözcük «fiilen» sözcü
ğüdür; devlet hizmeti yükümlülüğünün fiilen olması
nı ortaya koymaktadır. Daha sonraki maddelerde dev
let hizmeti yükümlülüğünün süresinden bahsedilirken, 
fiilen sözcükleri geçmemektedir. 

Aslında, herhalde bu maddeye göre asistanlıkta 
fiilen iki sene, uzmanlıkta fiilen iki sene, toplam dört 
yıl fiilî süre olduğu görülmektedir. Malumlarıdır ki, 
hizmet sürelerinin hukukî olarak hesaplanması da 
vardır, fiilî olarak hesaplanması da vardır. Kabul edi
len 3 üncü madde ile bu hizmet süresinin fiilî olduğu 
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3 anlaşıldığına göre, diğer maddelerde geçen hizmet 
| sürelerinin de fiilî süre olması lazım geldiği düşünce-
| sindeyim. Acaba böyle mi anlaşılacaktır? Çünkü bir 
| hizmet süresi içerisinde herhangi bir şekliyle üç yıl 
J raporlu olan bir kişi, hukuken hizmetini görmüştür; 
I ama fiilen o hizmetini tamamlamamıştır. 
I Bu itibarla, bu maddede geçen yükümlülükler için-
I de, yurt içinde, yurt dışında uzmanlık eğitiminin f ii-
I len yürütülmesinin olup olmadığının açıklanmasını 
I arz ederim. 
I BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 

I Sayın Başkan, Sayın Nuri Üzel'in sorusunu, ilgili ka-
I nunun şu ana kadar uygulanmasını sağlayan yönet

meliğin 4 üncü maddesini okumak suretiyle, vuzuha 
kavuşturacağım ve cevap vermiş olacağım. 

«Devlet Hizmeti Yükümlülük Süresi İçinde İzin
ler 

I Madde 4. — iki yıllık hizmet yükümlülüğü içinde 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun öngördüğü 

I yıllık izin ve mazeret izinlerinin dışında, hastalık izin
lerinin ancak 20 günü devlet hizmeti yükümlülüğün-

I den sayılır. Bunu aşan hastalık izni günlerini bilfiil 
I hizmet yaparak tamamlaması gerekir.» 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yayımı tarihin

den önce tıp fakültelerinden mezun olan tabiplere bu 
Kanunun lehlerinde olan hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sorum var Sayın 

Başkan. 
I BAŞKAN — Sayın Üzel, buyurun. 

j M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan, bu 
I teklifle ilgili müzakereyi takip eden ilgili çevrelerin bir 

tereddütleri oldu. Bu tereddütleri, biraz daha anlaşı
lır şekliyle cevaplanabtlmesi için, biraz önce komis
yona tevdi ettim. Şimdi, hazırlıkları dolayısıyla, bu 
çevrelerin tereddütlerini gidermek bakımından bir ce
vapları olursa iyi olacaktır; çünkü konuyu, kanun 
metni içerisinde halledilmiş görmemektedirler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, tıp 
fakültelerini bitirerek ihtisaslarını yapmak üzere sı
navla akademik kariyere intisapla asistanlığa başla-
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mış ve 3 üncü maddenin beşinci ve altıncı fıkraları 
kapsamında bulunarak pratisyen hekim yükümlülü
ğü kalkacakların, mütehassıs hekim çıktıklarında iki 
yıllık yükümlülüğü bulunacaktır. Ancak, halen bu 
asistanlardan, bu kanunun yürürlüğe girmesinden ön
ce, şimdi bugünlerde, kanun teklifindeki branşlarda 
ihtisasını bitirmiş ve henüz yükümlülüğüne başlamamış 
veya henüz yeni başlamış olan hekimlerin, bu yeni ka
nun teklifi karşısında durumları ne olacaktır? Asis
tanlıkta geçirdikleri sürelerin iki yıllık devlet hizme
ti yükümlülüğünden sayılacağı belirtildiğine göre, 
örnek olarak sözü edilen hekimler için artık bir devlet 
hizmeti yükümlülüğü kalmaması gerekmektedir. Ge
çici madde hükmü de nazara alındığında, kanunun 
yürürlük tarihinden önce ve takiben mezun olan he
kimler için maddenin bu şekilde anlaşılıp anlaşılma
dığının açıklanmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun sayın komisyon. 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 

BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Bu arkadaşlarımız, «kanunun lehlerinde olan hüküm
leri uygulanır» şeklindeki geçici maddeyle, iki yıllık 
mecburî hizmetten muaf tutulmaktadırlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Geçici madde kabul edilmiş
tir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oyunun rengini - lehte - belirtmek üzere, Sayın 

Paşa Sarıoğlu söz istemişlerdir, kendilerine söz veri
yorum : 

Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; önergemde lehte konuşacağımı be
lirtmemiştim, Sayın Başkan «lehte» dediler, bir itira
zım yok; çünkü konuşmam zaten lehte olacaktı. 

Değerli arkadaşlarım, benim üzerinde durmak is
tediğim ve uzun zamandır da bir Meclis araştırması 
şeklinde buraya getirmek istediğim konu, Türkiye' 
deki sağlık sorunudur. Bu konuyu vesile bilerek hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. Bunlar, üzülerek ifa
de edeyim ki, hasta vatandaşlarımızın, özellikle yur
dun belli bölgelerinde şifa bulamayıp da buralarda 
şifa arayan, tedavi görmek isteyen vatandaşlarımızın 
maruz kaldığı muamelelerdir. Bunları hepiniz günlük 
hayatınızda yaşıyorsunuzdur. 

önemli birkaç hususa bu vesileyle değinmek isti
yorum. Bunlardan bir tanesine örnek vereyim. Çok 
acil hallerde dahi, (ağzında, dilinde kanser belirtisi 
var) dört ay sonra gelin diyorlar; boğazında kanser 
başlamış, yine aynı şekilde, üç ay sonra gelin diyor
lar. Ben de bu duruma birkaç defa şahit oldum. 

Meclis Halkla İlişkiler Binasına günde 10 - 11 
bin kişi geliyor. Bunların bir kısmı iş için, bir kısmı 
nakil ve transferler için, bir kısmı da hastalarının has
taneye yatırılması ve tedavisi için gelen vatandaşla
rımızdır. 

Hangi kanunu, ne şekilde ideal yaparsak yapa
lım, şunu kabul edelim ki, eğer bir sistem, kendi içe
risinde vatandaşlarına hizmet götüremiyorsa bozuk 
bir sistemdir. Bugün getirilen değişiklik ve bu kanun 
teklifi yerindedir. Evvela insanlara değer vermek la
zım. İnsanlara baskı değil; kendilerine, çıkarlarına, 
lehlerine birtakım imkânlar yaratılması, hizmet verene 
hizmetin karşılığında birtakım yararların da sağlan
ması lazımdır. Türkiye'de, gittiğimiz bölgelerde, va
tandaşların en çok şikâyet ettiği hususların başında 
sağlık hizmetleri gelmektedir; çünkü her vatandaşı 
ilgilendirdiğini herkes bilmektedir, fakat üzülerek be
lirteyim ki buraya geldikleri zaman, eğer bir millet
vekilini aracı yapamazlarsa, tedavilerini yaptırama-
maktadırlar. önemli hastalıklarda, özellikle, bulunduk
ları illerde tedavisi mümkün olmayan hastalıklar için 
mutlaka kişinin bir vasıtasının olması lazımdır. Bir 
kişi vasıta olacaktır, randevu alacaktır, oraya gidecek
tir, ondan sonra hastaneye yatma imkânı hâsıl olacak
tır. Yani bir dönme dolaptan geçmeden, belli b.ir çark
tan geçmeden, kimsenin, bu gibi hallerde yalnız ba
şına, karşılaştığı güçlükleri aşması mümkün değildir. 
Bu gibi bir olay benim de başıma geldi ve bu zorluk
ların ne kadar zor aşıldığını bir yakınımın tedavisi 
dolayısıyla yaşadım. 

Burada- bir ANAP'h milletvekili arkadaşım ifade 
ettiler; vatandaşlar da bunu soruyorlar : Devletin has
tanelerinde yapılması lazım gelen tahliller neden ya-
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pılmıyor? Düşünün, yalnız numune hastaneleri, dev
let hastaneleri değil, üzülerek belirteyim ki en iyi üni
versitelerimizin servisleri bile birtakım tahlilleri ya
pamıyorlar. Sorduğum zaman şunu söylüyorlar : 
«Efendim aletimiz var, çalıştıran yok.» Bir memleket
te eğer devletin hastaneleri, üniversitelerin hastaneleri 
yeterli malzemesi olmasına rağmen çalıştırılamıyorsa, 
bu aletleri kullanacak kişileri eğitip, bu imkânları ya
ratıp vatandaşın hizmetine veremiyorsak; bu doğru
dan doğruya hepimizin kusurudur, devletin aczidir. 
Bu memlekette herkes işsizlikten şikâyet etmektedir. 
Yalnız hükümet demiyorum, çünkü yarın başkaları 
da hükümet olabilir; fakat bu sistemi çalıştırmamız 
gerekir. Vatandaşa, dışarıda yaptır dediğiniz falan tah
lilin, falan ultrasyonun fiyatlarının ne olduğunu he
piniz bilirsiniz. Böyle bir sistem içerisinde hangi hiz
meti götürmek isterseniz götürünüz, doktorlara, ne 
yapmak isterseniz yaptırınız; bu sistem eğer kendi içe
risinde vatandaşa kolaylık göstermiyorsa ve vatandaş 
bunu aşamıyorsa, o zaman gerçekten çok üzülmek 
gerekir. Ben bunu Sayın Bakanımızın dikkatine sun
mak istiyorum. Aslında bunun yeniden ele alınması 
lazım. Hastanelere gittiğiniz zaman kapılarda karşı
laştığınız durum, zaten bunun belirtisidir. Dünyanın 
hiçbir yerinde bu derece karışık ve vatandaşa hizmet 
vermede zorluk gösteren bir sistem görülmemektedir; 
çünkü binlerce kişi hastanelerde hareket halindedir 
ve herkes birisinden yardım ve vasıta beklemekte
dir. 

Benim üzerinde durmak istediğim diğer bir ko
nu da, denetim meselesidir. Tabiî demin bahsettiğim 
husus da denetim ile yakından ilgilidir. Acaba sayın 
bakanlığımız devlet hastanelerindeki etkinliğini artı
rıp, vatandaşın dertlerini, şikâyetlerini bir yerde top
layıp da bunları bir değerlendirmeye tabi tutamaz mı 
Zannediyorum ki, bu imkânı bulacaktır. Eğer bu 
yönde bir tasarı getirilirse, eğer bu Meclisten yardım 
beklenirse, biz bunu memnuniyetle yerine getiririz. 
Çünkü, burada esas olan parti farkı gözetmeksizin 
vatandaşa hizmettir ve bunun mutlaka yapılması la
zımdır. 

Türkiye'de nereye giderseniz gidin, vatandaşın 
en çok şikâyet ettiği bir konudur. Geçen gün bir va
tandaşımız benim önüme geçerek aynen şunları söy
ledi : (Bunları ıstırap içinde söylüyorum) Çocuğu 25 
gündür hastaymış, dört bin lira muayene parası iste
mişler ve maalesef dört bin lirayı veremediği için de 
çocuğunu tedavi ettirme imkânından mahrum kal
mış. 

Demek ki sistemin bir kusuru var, sade vatan
daş bunu yaptıramıyorsa, vasıta ile yaptırıyorsa, sis
temin kendi içerisinde çok büyük bir küsuru var
dır, bunun giderilmesi lazımdır. 

Diğer bir konu ilaç konuisulduır: Aslında bu ilaç 
konusu başMbaşına bir .konudur. Bu Meclisin yap
ması lazım gelen çok büyük görevlerden bir tanesi 
de, sağlık meselelerini yeniden ele alarak bir araş
tırmaya tabi tuitması ve parti farkı gözetmeksizin 
bundan bir sonuç çıkarılması ve bunun tedavisine 
gidilmesidir. 

öğrendiğime göre, Türkiye'de bulgun beş bin 
çeşit ilaç vardır. Ben mütdhassi'S değilim; fakat bu 
konuyu uzun uzun dinledim. Yine. edindiğini bilgi
lere göre, bu ilaç sayısı üç bine kadar indirilebilir. Ar
kadaşlar, yine, bu ilaçlardaki hileleri de dinledim. Ba
zıları dozları düşük, etkinlikleri az bayat ilaçlardır. 
Bunları sizlerin huzurunda söylüyorum, bunu çok 
yetkili bir arkadaşım söyledi; süresi geçen, ilaçlara 
yenOden kutu bastırıyorlar, üzerine tarih koyuyor
lar, eskileri gidiyor, bunların yerine yeniden yeni 
kutular içerisinde vadfesi geçmiş, miadı geçmiş, ilaç
lar piyasaya sürülüyor. 'Binaenaleyh, bu konuda bu 
kadar ciddî sorunlarımız vardır. 

'BAŞKAN — Sayın Paşa Sarıoğlu, lütfen topar
layınız. 

PAŞA SARIOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, onun için- ben bunu o ka
dar duyarak söylüyorum ki, çünkü vatandaşın bağ
rı yanık ve o duygu ile söylüyorum; Sayın Baka
nımız bu iki hususu yeniden ele alarak, vatandaşın 
istediği şekilde bir hizmet yara'talbiilirse, bundan hepi -
miz muitiluluk duyarız. 

(Hepinize saygılar sunarım. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Oyunuzun rengi ne Sayın Sarıoğlu? 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Beyaz efendim, 

(Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Teklifin üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Teklif kalbul etd'ilimiiştir ve 
kanunlaşmıştır, milletimize ve sağlık hizmetlerimize 
hayırlı uğuriu o'üsun. 

Sayın bakan, Meclis imiz)in bu teklifi kabulü ve
silesiyle teşekkürlerini sunmak işitiyorlar; kendilerine 
söz veriyorum. (Alkışlar) 
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İSAĞL1K VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMİET AYDIN {Samsun) — Sayın Başkan, de
ğerli ü'yeler; Türkiye'de mecburî hizmet yapan he
kimlerimiz ile iîgiii çok: önemli oj'an bu yasaya, bu
rada getirmiş olduğumuz tadillerle, bir ferahlık ver
mekteyiz. Hepinizin bildiği gibi,. Türkiye»nin eğer 
'başka birçok ülkelere göre, sağlık hizmetlerinde, 
özellikte geri kalmış bölgelerinde bir ferahlık mey
dana gelmiş ise, bu Mecburî Hizmet Yasasıyla ol
muştur. Memleketin hekimi arttıkça, elfoetteki dalha 
liberal birtakım • çözüm yalıları da gelecektir; ama 
henüz bu- noktalara gelmiş değiliz, mevcut hekim 
sayımızın gelişmesi dolayısıyla, buraya bir ferah
lık getiriyoruz ve de nerelerde sıkıntılar varsa, bun
ları giderme yoluna girtmiş olmaktayız. 

İBununla birl'ikte, burada Sayın Sarıoğlu'nun dile 
getirdiği meselelere de çok kısa olarak değinmek is
tiyorum. Bİz, sağlık sistemimizin diğer meselelerini 
hu yasa ile çözüyor değiliz; onlar hakkında daha 
başlka tedbirlerimiz, öoeril'erılm'iz gelecektir. Bunlar
dan en önemli fırsat da, bizim teşkilat yasamızdır. 
o da komisyondadır. Komisyon, bu konudaki çalış-
maılarını bitirip, bizim tekliflerimiz huzurunuza geldi
ğinde, o zaman burada Sayın Sarıoğlu'nun üzerinde 
durduğu birçok mesele halledilmiş olacaktır. 

Türkiye, sağlık hizmetleri bakımından - hepiniz 
takdir edersiniz - evvelce olduğundan çok farklı bir 
durumdadıa". Bulgun birçok ilçelerimize hastaneler ve 
sağlık merkezleri açıyoruz. Bu suretle hasta insanla
rımız, eskisi gibi köylerden şehirlere geliyor du
rumda olmayacaktır, B'ir taraftan da özel ihtisas 
hastanelerine önem veriyoruz. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzincan Milletvekili Veysel Varolun, eşi 

Erzincan'da görevli bir öğretmenin önce Konya son
ra da Mardin Jline atanarak mağdur edildiği iddia
sına ilişkin sorusu ye Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı \Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1057) 

Türkiye .Büyük MİLİM Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor IBakanı tarafından yazılı olarak yanıtlan
masına aracılığınıza arz ve rica ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

•Dünyan-ın her yerinde sağlık sisteminde çok paha
lı birtakım (gelişmeler vardır; «ağlık siistemine eko-
norrfilk ' hesaplan sokmak zorundayız. O itibarla, 
dünyanın hiçbir yerinde de bunların hepsi tam an
lamıyla çözülmüş değildir. Yani, teknolojinin en 
ileri olduğu Amerika'da dalhi, sağlık .sektörünün so
runu bitmemiştir. Çünkü, orada da başka sorunlar 
vaıldtr; rekabet meselesi vardır. Sağlık sistemi, sade
ce doktorların hâkim olduğu bir stistem değildir; tıp 
teknolojisi, birçok cihaz endüstrileri buraya hâkim
dir; sonra ilaç vesaire giibi yan dallar da vardır. 

İlaç konusundaki bizim icraatımız takdire şa
yandır diye düşünüyorum. Sayın Sarıoğlu'nun bah
settiği beş bin çeşit ilaç meselesi, bakanlığımın ter
tiplediği bir seminer dolayısıyla ortaya çıkmıştır; ya
ni bunu gündeme getiren de biziz. O itibarla, bakan
lığım, ilaçla ilgili her meseleyi teker teker gündeme 
getiriyor; ilaçta bulgüne kadar çok mesele halletmi
şindir ve inşalılah 1986 sonunda 'biz, ilaç sektörünün 
birçok sorunlarını da halte'tmLş olacağız. 

IBu vesileyle, bu yasa tadilatına Yüce Meclisin 
topyekûn göstermiş olduğu hasisasüyete teşekkür edi
yorum ve hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemimizde bugün için görüşü
lecek başkaca konu yoktur. Bu sebeple, gündemde
ki konuları ve basılıp, 29.4.1986 günü dağıtılan ve 
ayını gün Gelen Kâğıtlarda yer alan 434 ve 435 sıra 
sayılı kanun tasarılarını sırasıyla görüşmek ve 1 Ma
yıs 1986 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
Üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 1840 

1. Fikriye Aksakaillı, 1420 sayılı Yasa gereğin
ce Konya tüne oradan da rotasyonla Mardin tüne 
ilkokul öğretmeni olarak nakledilmiştir. 

2. Fikriye Aksakallı'nın eşi lErzlincan'da ser
best muhasiptir. Eşi hakkında 3. Ordu Sıkıyöne
tim Komutanlığından soruşturma açılmasını istemiş, 
tahkikat neticesinde herhangi bir kusuru görülme
diğinden eski uygulamadan sarfınazar edildiği ve 
yasanın (b) bendine göre işlem yapılmasının uygun 
olacağı bir yazı ile bildirilmiştir. Alınan bu yazı 
Fikriye Aksakallı'nın dosyasında mevcuttur. Bu 
durumu şahs'en takip ettiğimde İlköğretim Abama 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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Dairesi Başkanı tarafından bu yazıya itibar etme
yeceklerimi bizzat bana ifade Ctrriişlerdir. 

3. 3 üncü Sıkıyönetim Komutanlığının bu mağ
dur olan öğretmene bir nevli hatadan dönüşü ifade 
eden bu yazıya karşı, bu yazının neden kaibul edil
meyeceği düşüncesi hangi kıstasa ve mantığa dayan
maktadır? Bu kabil keyfî tasarruflar ne kadar de
vamı edecektir? 

T.e. 
iM'üilî 'Eğitimi Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 
Personel' Gemdi Müdürlüğü 

Sayı : Parl. MÜş. 20/86-74718 
Konu : Soru önergesi! 

28 . 4 . 1986 
Türkiye Büyük Millet Medisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Bü'yüık Millet Meclisli Genel Sek
reterliğinin 28.3.1986 gün ve 7/1057/5767/22077 sayılı 
yazısı.; 

Erzincan Milletvekili Veysd Varol, eşi Erzincan' 
da görevli bir öğretmenin önce Konya sonra da 
Mardin Mine atanarak mağdur edildiği .hakkındaki 
soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

30 , 4 , 1986 O : 1 

1. Fikriye Aksakallı hakkında yapılan inceleme 
sonucu; ilgilinin Erzincan îliride görevli iken 6.2.1981 
tarihinde TDKP/HALKIN KURTULUŞU adlı yasa 
dışı örgüt ile ilgili olarak yapılan operasyonlarda 
yakalandığı 27,2.1981 gün ve Şb. 1. Ks. A. 525 saydı 
tahkikat evrakı ile sevk edildiği Erzincan Sıkıyöne
tim Komutanlığınca önce gözaltına alındığı daha 
«sonra yine aynı Komutanlığın 16.3.1981 gün ve 
AID. Müş. 1980/3887 sayılı emirleriyle 17.3.1981 ta
rihinde serbest bırakıldığı ancak 1402 sayılı Kanun 
gereğince Erzincan Çaiyırlı Cennetpınar Köyü ilkoku
lu öğretmenliğinden 13.10.1982 tarih inde Konya İli
ne atandığı anlaşılmıştır. 

2. Adı geçenin eş durumundan Erzincan İline 
dönme isteği işleme alınmış ise de Erzincan Valili
ğinin 18.4.1986 gün ve 7250 sayılı yazısında Erzin
can'a dönmesinin sakıncalı olduğu görüşü verilmiş
tir. 

3. IBu sebeple, Fikriye Aksakallı'nın eş duru-
munaan Erzincan iline naklen atanma isteğinin ye-
i'nıe getirilmesi mümkün olamamıştır. 

Arz; ed'eritm.' 
Metin Bmiroğkı 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

99 UNCU BİRLEŞİM 

30 . 4 . 1986 Çarşamba 
Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA' 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 - ^ 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın. 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) (1) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/670) (1) 

(7) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankans 

in, Petrol Arama ve Petrolle ilgili faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 
(D 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Davlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

11. —Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı tadösi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın. Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 



hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

18. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin 'bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kailkınımada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı 'bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

20. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

22. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'm, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) (1) 

23. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.t.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

24. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

2 — 

l 29. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

30. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Faibri'kasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta-

| rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat istik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

33. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun ili Merkezi ile Çarşamba ilçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

34. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
I Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 

üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
ı Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
I (6/616) 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
i nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

I 37. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/702) (1) 

38. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
m, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 

39. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'-
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 
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40. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

41. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'-
ın 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, Van tli Erciş İlçesindeki tapulama işlemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

43. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
tli Gemerek İlçesindeki T U Ğ S A N Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

44. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
K'öyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

45. — İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk'-
ün, SBAĞ-KUR Genel Müdürlüğüne tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergemi (6/723) (1) 

46. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'-
ün, Sosyal 'Sigortalar (Kurumu Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/724) 
<D 

47. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'-
ün, PETK1M - Ptetrokimyıa A. Ş. Genel Müdürlüğü
ne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

48. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'-
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) (1) 

49. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'-
ün, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
[Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) (1) 

50. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'-
ün, Etlibank Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/728) (1) 

51. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'-
ün, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Di
rektörlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/729) (1) 

52. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'-
ün, Devlet Su İşledi Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaymaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/730) (1) 

53. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Sümerbank Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara. Miskin Devlet 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/732) (1) 

54. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Türkiye 'Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşlet
mesi Genel Müdürlüğüne tahsis edirlen resmî taşıtlara 
ilLşikin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/733) (1) 

55. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

56. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Azot Sanayii T.A.Ş. Genel 'Müdürlüğüne tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

57. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
tiirk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından «özlü soru önergesi (6/736) (1) 

58. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/737) (1) 

59. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Devlet Yatırım Bankası Genel Müdürlüğüne 
tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/738) (1) 

60. - - Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel ve katma bütçeli kuruluşlarla kamu iktisadî te
şebbüslerine yeni alınan ve görevlerinden ayrılan per
sonele ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
1(6/744) (1) 

61. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

62. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 



63. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu ili Aybastı ilçesi Belediye Başkanına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

64. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

65. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Ya
tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/694) 

66. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

67. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen 'bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

68. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

69. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri ili Develi ilçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

70. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımeıoğlu'nun, 
sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli personele ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/707) 

71. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, Çev
re Kanunu gereğince yapılan yönetmelik çalışmaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/708) 

72. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İlindeki zeytin üı eticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

73. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara "yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

74. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

75. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, Ba
lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

76. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, Ba
lıkesir - Kepsut ilçesi Dispanserinin doktor ihtiyacına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/713) 

77. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişik in içişleri Bakanından söz
lü soru önergesli (6/714) 

78. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 

79. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas ilçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

80. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Muğ
la Mi Kıyı bandı turisttik altyapı geliştirme projesine 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/717) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Değişik 22 

nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri 
Komisyonu Raporu (1/743) (S. Sayısı : 429) (Dağıt
ma tarihi : 21.4.1986) 

3. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resul-
oğlu'nun 2969 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonları raporları (2/262) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma Tarihi: 14.4.1986) 

2. — izmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Ar
kadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Tek
lifi, Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkada
şının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 
3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık 
Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve 
Köyişleri komisyonları raporları (2/59, 2/300, 1/736) 
(S. Sayısı : 114 ve 114'e 1 inci Ek) (Dağıtma Tarih
leri: 1.9.1984; 14.4.1986) 



4. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve 
4 Arkadaşının Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında 
Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan ve 26 Arkadaşının Af ve Toplumsal Barışı 
Sağlama Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/259, 2/299) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma Tarihi: 
14.4.1986) 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın Ka
dınların Seçim Hakları üe İlgili Kanun Teklifi ve 

Anayasa Kotriisyonu Raporu (2/315) (!S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi: 15.4.1986) 

6. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 3 
Arkadaşının, 21.8.1981 Tarih ve 2514 Sayılı Bazı 
Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonu Raporu (2/332) (S. Sayısı: 433) (Dağıtma ta
rihi : 24.4.1986) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 429 

5682 Sayılı Pasaport Kanununun Değişik 22 nci Maddesinin 
Birinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 

Kararname ve İçişleri Komisyonu (Raporu (1/743) 

T. C, 
Başbakanlık 28 . 2 ., 1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. . . . - . " * 
18/101-1/201/01867 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5682 Saydı Pasaport Kanununun Değişik 22 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararname bugünkü Resmi Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi 
uyarınca bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Seyahat hürriyeti Anayasanın teminatı altında bir haktır. Bu hakkın hangi hallerde kısıtlanabileceği ka
nunla düzenlenmiştir. Pasaport Kanununun 22 nci maddesinde kısıtlama halleı'i sayılırken, sağlık sebebiyle 
yurt dışına çıkması mecburiyet arzeden sanıkların durumları dikkate alınmadığı gibi önceden öngörülmesi 
mümkün olmayan hal ve durumlarda değerlendirilmemiştir. Yetkili makama takdir hakkı tanınmak suretiy
le bu ihtiyaç giderilmeye çahşılmıştır. 



İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas Nö. : 1/743 
Karar No. : 10 

16*4 . 1996 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5682 Sayiü Pasaport Kanununun Değişik 22 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair 253 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumu
zun 16.4.1986 günlü 9 uncu birleşiminde incelenip görüşüldü. 

253 sayılı Kararnamenin gerekçesi uygun görülerek maddeleri tartışıldı. 

Söz konusu Kararnamenin birinci maddesi aynen kabul edildi. 

Anayasanın Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi vermeyi düzenleyen 91 inci maddesinin 4 Üncü 
fıkfası, «Kanun Hükmünde Kararnamenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süre bitiminden önce 
onaylanması sırasında yetkinin son bulduğu veya süre bitimine kadar devam ettiği de belirtilir» hükmünü 
getirmiştir. 

İdarî Usul ve İşlemlerin' Yeniden, Düzenlenmesi için çıkarılan 2.2,1984 tarihli ve 2977 sayılı Yetki Kanu
nunun yetki süresi 30 Mayıs 1985 tarihli ve 3208 sayılı Kanunla 8 Ağustos 1986 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Anayasamızın bu amir hükmü karşısında, 5682 sayılı Pasaport Kanunu için bu süre bitimine- kadar Bakan
lar Kurulunun Kanun Hükmünde Kararname çıkarabileceğini kabul eden Komisyonumuz, Kararnameye bu 
doğrultuda geçici bir madde eklemiştir. 

Kararname»!» 2 nci ve 3 üncü maddelerinde geçen «Bu Kanun Hükmünde Kararname» tabirleri «Bu Ka
nun» şekting* değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 

Üye 
Mustafa Âıfki Yaylalı 

Erzurum 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

tzmıir 

Üye 
Arif Toprak 

Niğde 

BaşkanveJdli 
Atilla Sın 

Muş; 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Üye 
Ali Aşkın Toktaş 

İzmir 

Üye 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

İstanbul 

Üye 
Vecihi Akın 

Konya 

Ali Rıfkı Atasever 
TeSCirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 429) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİM METİN 

5682 Sayıh Pasaport Kanununun Değişik 22 nei Mad-
desinin Birinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair 

Kanun HttkmUnde Kararname 

5682 sayılı Pasaport Kanununun değişik 22 nci 
maddesinkv bMnci' ftktasına bir cümle eklenmesi; 
2,2.1984 tarâfli ve 297? sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanarak Bakanlar Kurulunca 27.2.1986 ta
rihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE '1. — 5682 sayılı Pasaport Kanununun 
değişik 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasının sonuna 
aşağıdaki cümle ifcrve edilmiştir. «Ancak, yabancı 
memleketlere gitmeleri mahkemelerce yasaklananlar 
dışında kalan sanıklara zarurî hallerde İçişleri Ba
kanının teklifi ve Başbakanın onayı ile pasaport ve
ya pasaport yerine geçen seyahat vesikası verilebi
lir.» 

3 — 
I İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

5682 Sayıh Pasaport Kanununun Değişik 22 nci Mfcd-
I desinin Birinci Fıkrasına Bir Cümle Eldewmsine Dair 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka-
I bulu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 253 sayıh Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 2.2.1984 tarihli ve 2977 sa
yılı İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi 
ile ilgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna veri
len Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 
5682 sayılı Pasaport Kanunu için adı geçen Kanun
la verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 

Türkiy» Bttyük MİUet Meclisi 



— 4 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararna
me hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(içişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T, özal 

Devlel Bak, Baişlbakan Yrd. 
/., K. Erdem 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devîât! Balkanı 
A A Karaevli 

İçişten Bakanı 
y.ı Akbulut 

MİM Eğülm Gemçlk ve Spor Bakanı 
M, Emiroğîu 

Ulaştırma Bakanı 
K, Atasoy 

'Sanayii v>a Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devl-et Bakanı 
ÜT., Oksay 

Devlet Bakam 
A.t Tenekeci 

Adatet 'Bakam 
M. N, Eldem 

Dı$şteri Bakamı 
V. Halefoğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
t S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişieri Bakam 
H. H. Doğan 

Emerjto ve T a b i Kay. Bakam 
S. N. Türel 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 
27 . 2 . 1986 

Devtet Bakam 
A, M., Yılmaz 

Devlet Balkanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliliye ve Gümrülk Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yaridjım Bakana 
M, Aydın 

Çalıışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M, Kalemli 

Küftür Ve Turizm Bakanı 
M. M, Taşçıoğlu 

<mmm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; 429) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 433 

Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 3 Arkadaşının, 21.8.1981 
Tarih ve 2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yü
kümlülüğüne Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Raporu (2 /332) 

T.B.M.M. Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 11 . 4 . 1986 
Tarih : 14.4.1986 
Sayı : 11-86/145 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

21.8.1981 Tarih ve 2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. ' 

Mustafa Balcılar Burhan Kara Nadir Pazarbaşı 
Eskişehir Giresun Çanakkale 

Mustafa Küıçaslan 
Salkarya 

GENEL GEREKÇE 

Son rakamlara göre ülkemizde 488 hastane 2 920 tane de sağlık ocağı bulunmaktadır. Tabiplere getirilen 
devlet hizmeti yükümlülüğü uygulaması ile 1982 yılından itibaren sağlık ocaklarındaki tabip açığı kapatıl
maya başlanmıştır. Bugün ülke genelinde 36 427 tabibimiz bulunmaktadır. Bunlardan 11 272'si Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı bünyesinde kamu hizmeti vermektedirler. 

Sosyalleştirme uygulamasının halkı en yakın sağlık ocağına başvurmaya yönlendirerek, büyük tedavi olay
ları için buradan havalenin yapılması şeklinde bir idari işleyişe kavuşturulması öngörülmüştür. 

2514 saydı Kanun ile özellikle sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinde pratisyen hekim ve sosyalleştirme kap
samındaki illerde bulunan tedavi kurumlarının uzman hekim açığı hızla kapatılmaya başlanmış, bu şekilde . 
kamu kesiminin hekim eksikliği giderek dengesiz dağılımı önleme konusunda olumlu ve önemli sonuçlar alın
mıştır. 

Kanunun uygulanmasından ortaya çıkan bu olumlu gelişmeler yanında uygulamada bazı aksaklıkların or
taya çıktığı da müşahede edilmiştir. Bunlardan birincisi, tıp fakültelerinde tıp eğitiminin temeli olan dallarda 
araştırma görevlisi eksikliği görülmeye başlanmıştır. Bu eksiklik ileride üniversitelerimiz bu dallarda öğre
tim elemanı sıkıntısı çekmeye başlayacağının bir göstergesidir. İkinci eksiklik ise, tıp fakültelerinin başarılı 
öğrencilerinin mezuniyet sonrası hemen pratisyenlikte iki yıllık devlet hizmeti yükümlülüğü için üniversiteden 
ayrılması* daha sonra da başarılı birer uzman olsalar bile tekrar iki yıllık uzmanlık eğitimine gittikleri yerde, 
evlilik, üst gelir düzeyi, üniversiteden uzak kalma gibi sebeplerle üniversite öğretim elemanlığına rağbet etme
me şeklinde tezahür etmektedir. 

Keza, devlet hizmeti yükümlülüğünü muhtelif sebeplerle yerine getirmeme giderek bir hekimi ömür boyu 
devlet hizmeti yükümlülüğü yapma gibi bir durumla karşı karşıya bırakmaktadır. 

Teklifimiz Kanunun uygulanmasından ortaya çıkan eksiklikleri gidermeye yöneliktir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Teklifin 1 inci maddesi ile 2514 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi değiştirilmektedir. Teklif ile, 
Kanun kapsamındaki sağlık personelinin devlet hizmeti yükümlülüğüne bazı istisnalar getirildiğinden Kanunun 
3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına «Bu maddenin 5 inci ve 6 ncı fıkralarındaki istisnalar dışında» ibaresi ek
lenmiştir. 3 üncü maddenin 2 ve 4 üncü fıkraları aynen muhafaza edilmiş, 3 üncü fıkrasına «ya da uzmanlık
ta» ibaresi eklenmiştir. 

Teklifimizle maddeye eklenen 5 inci fıkrada yer alan dallarda uzmanlık eğitimine tabipler rağbet etmemek
tedirler, Bu dallarda uzmanlık eğitimine başlayıp başarı ile bitirenlerin uzmanlık eğitiminde geçen süreleri dev
let hizmeti yükümlülüğünün bir kısmına sayılmak suretiyle bu uzmanlık dallarına pratisyen tabiplerin müra
caatları özendirilmeye çalışılmıştır. 

Aynı uzmanlık dallarında üniversitelerimiz hastahaneleri ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı eği
tim hastahanelerimizin öğretim üyesi açığı vardır. Bu dallarda uzman olanlardan tıp fakültelerinde yardımcı 
doçent ve eğitim hastahanelerinde başasistan görevlerine atanma hakkını kazananlar bu görevlerde üç yıl ça
lıştıkları takdirde iki yıllık devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaklardır. 

Bu uzmanlık dallarında öğretim üyesi olmayı düşünen bir pratisyen tabibin uzmanlık çalışmaları en az iki 
yıllık devlet hizmeti yükümlülüğüne ve öğretim üyeliği görevindeki üç yıllık çalışmaları da iki yıllık devlet hiz
meti yükümlülüğüne sayılacağından; fakülteden mezun olup öğretim üyesi oluncaya kadar çalışma hayatının 
hiç bölünmemesi ve bu çalışmaları devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılacağından, bu şartlarla devlet hizme
ti yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaklardır. 

Fıkrada belirtilen uzmanlık dallarına başka dalların da ilavesi gerektiğinde veya bazılarına olan ihtiyacın 
ortadan kalkması halinde, Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile fıkrada belirtilen dallarda deği
şiklik yapılması Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır. 

Teklifimizle Kanunun 3 üncü maddesine eklenen 6 ncı fıkra ile, tıp fakültelerini birinci, ikinci, üçüncü ve 
dördüncülükle bitiren tabipleri ödüllendirmek ve tıp fakültelerinin başarılı ve nitelikli tabip yetiştirme çabala
rını desteklemek için, bu gibi kimselere istedikleri dalda, sınavı kazanmak şartıyla hemen uzmanlık eğitimine 
başlama-imkânı ve uzmanlık eğitiminde geçen iki yıllık sürenin de devlet hizmet yükümlülüğünden sayıla
rak ödüllendirilmeleri amaçlanmıştır. 

Aynı kişilerden uzman olanların tıp fakültelerinin yardımcı doçentlik kadrolarına veya Bakanlığa bağü 
eğitim hastanelerinde başasistanlık kadrolarına atananlar, bu görevlerde üç yıl çalışmaları halinde, bu hizmet
lerinin iki yılının da devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılma imkânı getirilmektedir. Dolayısıyla bu başarılı 
tabipler uzman oldukları ve öğretim üyeliği görevine atandıkları takdirde bir yerde devlet hizmeti yükümlü
lüğünden muaf tutulmaktadırlar. 

Madde 2 . '— Pratisyen tabipler mezuniyetlerinden itibaren veya uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra, 
yürürlükteki kanuna göre bir ay içinde kura çekilip devlet hizmeti yükümlülüğüne atanıyordu. 4 üncü madde
nin 1 inci fıkrasında öngördüğümüz değişiklikle bu müddeti üç aya çıkarmak suretiyle tabiplerimizin gerek gir
mek istedikleri imtihanları araştırabilme, gerekse evlerini nakil gibi ailevî problemlerini halledebilmeleri için 
kendilerine zaman kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Devlet hizmeti yükümlülüğünün süresi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına belgelerin verilmesi ile başlı
yordu. Belgeleri verdikten sonra süre çalışmaya başladığı için, devlet hizmeti yükümlüsü görev yerine ne kadar 
geç giderse o kadar kârlı oluyordu. Uygulamada enteresan örneklerini tespit ettiğimizde devlet hizmeti yü
kümlülüğün süresinin göreve başladığı tarih olarak kesin tespit etmek suretiyle bu problemlerin giderilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Teklifimizle 4 üncü maddenin 2 nci fıkrası da değiştirilmektedir. Yürürlükteki hükme göre, gıyabında kur 
ra çekilen devlet hizmeti yükümlüsü, göreve başlamadığı takdirde bu kanundaki cezaî müeyyideler, kendisine 
tebligat yapılmadığı gerekçesiyle uygulanamıyordu. Devlet hizmeti yükümlüsünün bu fıkradaki adresine yapıla
cak taahhütlü bildirim kendi eline geçmiş gibi tebligat mahiyetinde kabul edilmesi amacıyla bu fıkra düzen
lenmiştir. 
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Madde 3. — Teklifimizin 3 üncü maddesi ile kanunun yürürlükteki 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası da
ha sarih bir hale getirilmiştir. Devlet hizmeti yükümlülerinin göreve başlamadan kesinlikle mesleklerini ser
best olarak icra edemeyecekleri; kura çekip göreve başladıktan sonra da ancak Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının izni ile mesleklerini serbest olarak icra edebilecekleri belirtilmiştir. 

Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, yürürlükteki şekliyle sadece göreve başlamayanlara cezaî 
müeyyide uygulanabilmekte fakat bir gün dahi göreve başlayıp bırakanlara cezaî müeyyide uygulanamamakta 
idi. Değişiklik teklifimizle bu boşluk doldurulmuştur. 

Madde 4. — Kanunun 6 ncı maddesi değiştirilmiştir. Yürürlükteki maddeye göre pratisyen tabipler me
zuniyetlerini müteakip bir yıl geçmeden asistanlık sınavlarına giremez ve pratisyenlikle devlet hizmeti yüküm
lülüğünü tamamlamadan uzmanlık çalışmalarına başlayamazlardı. Bu maddede yaptığımız değişiklikle, pratis
yen tabiplerin mezuniyetlerini müteakip her zaman, devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta iken dahi asistan
lık sınavlarına girebilmek ve kazandıkları takdirde hemen uzmanlık çalışmaları imkânını getirdik. Bun
ların pratisyenlikteki hiç yapmadıkları veya yarım bıraktıkları devlet hizmeti yükümlülüklerini uzmanlıkların
dan sonraya erteleme imkânını getirdik. Yalnız yurt dışında devletten döviz alarak uzmanlık eğitimi yap
mak isteyenlere pratisyenlikteki devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan gitmelerine mani olacak şekilde 
de fıkrayı düzenledik. 

Geçici Madde 1. — 25 Ağustos 1981 tarihinden sonra tıp fakültelerinden mezun olup da şu ana kadar dev
let hizmeti yükümlülüklerini yapmamış olan bütün tabiplerin yeni mezun olmuş olanlar gibi bu Kanun hüküm
lerinden istifade edebilmelerini amaçladık. 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 

TBMM 
Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu 

Esas No. : 2/332 
Karar No. : 13 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 14.4.1986 tarihinde Komisyonumuza havale edilen, Eskişehir Milletvekili Mustafa 
Balcılar ve 3 Arkadaşının; 21.8.1981 Tarih ve 2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlü
lüğüne Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 17.4.1986 
tarihli 18 inci Birleşiminde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın, Bakanlık, Yüksek Öğretim Ku
rulu, eğitim hastaneleri başhekimleri ve tıp fakülteleri temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüldü. 

2514 sayılı Kanunun temel prensiplerini muhafaza eden ancak kanunun uygulanmasında ortaya çıkan bazı 
eksiklikleri giderici bulunan teklif aynı zamanda tıp fakültelerinin öğretim elemanı sıkıntısı çekilen dallardaki 
boşluğu giderici mahiyette de olduğundan olumlu bulun muş ve bazı., hükümlerinde yapılan değişikliklerle Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. Teklifte yapılan değişiklikler aşağıda sırasıyla gösterilmiştir. 

1. Teklifin 1 inci maddesine bağlı 4 üncü fıkranın başına «Bu maddenin 5 inci ve 6 ncı fıkralardaki istis
nalar dışında» ibaresi eklenerek fıkraya açıklık getirilmiş; 5 inci fıkrada sayılan uzmanlık dallarına «enfek
siyon hastalıkları» ile «biyokimya» dalları ilave edilmiş; 6 ncı fıkranın ikinci paragrafındaki «tıp fakülteleri» 
ibaresinden sonra «yardımcı doçent» ibaresi eklenerek madde değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

2. Teklifin 2 nci maddesinde yer ala-ı 1 inci fıkranın sonuna mehil müddetinin devlet hizmeti yükümlü
lüğünden sayılmasını sağlayan bir hüküm eklenmiş ve uygulamadaki tereddütler giderilmiştir. Maddenin 2 
nci fıkrasının sonuna da ilgililere kura sonuçlarının Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde tebliğ edilmesi hük
mü eklenmiş ve madde yapılan redaksiyonla ve bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

22 . 4 . 1986 
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• 3. Teklifin 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası yeniden yazılmıştır. Bu şekle göre, devlet hizmeti yüküm
lülüğüne başlamayanlar, başlasalar bile tamamlamayanlar mesleklerini icra edemeyeceklerdir. Yükümlülüğü
nün ifası sırasında ise serbest meslek icrası, mevzuattaki hükümler neyi gerektiriyorsa ona göre hareket edile
cektir. Maddenin 2 nci fıkrasında yer alan «Devlet hizmeti» ibaresinden sonra «yükümlülüğü» ibaresi eklen
miş ve madde değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

4. Teklifin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aynen kabul edilmiş, 2 ve 3 üncü fıkraları birleştirilerek ye
niden yazılmıştır. Bu hükme göre, mezuniyetlerini takiben uzmanlık eğitimine başlayıp başarı ile bitirenler 
dört yıllık devlet hizmeti yükümlülüğünü uzman olarak yapacaklardır, pratisyenlikte devlet hizmeti yükümlü
lüğünün ifası sırasında da asistanlık sınavına her zaman girme mümkün hale getirildiğinden, mesela bir yıllık 
pratisyen yükümlülüğünden sonra sınavı kazanıp uzman olanlar arta kalan üç yıllık devlet hizmeti yüküm
lülüklerini uzman olarak yapacaklardır. 

Geçici Madde — Bu Kanunun getirdiği yeni haklardan bütün tıp fakültesi mezunlarının yararlanmala
rını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Yürürlük ve yürütme maddeleri de aynen kabul edilerek teklif yapılan bu değişikliklerle toplantıya katılan 
üyelerimizin ittifaklarıyla kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 

Kâtip 
Hamdi özsoy 

Afyon 

Üye 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 

Üye 
/. Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 

Üye 
İdris Gürpınar 

Muğla 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
A. Şevket Gedik 

Adana 

' Üye 
Nadir Pazarbaşı 

Çanakkale 

Üye 
M. Sedat Turan 

Kayseri 

Üye 
Mustafa Kılıçaslan 

Sakarya 

Sözcü 
Mehmet Özalp 

Aydın 

Üye 
A. Savaş Arpacıoğlu 

Amasya 

Üye 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

Gaziantep 

Üye 
0. Nuri Akyol 

Kocaeli 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 
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ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ MUSTAFA BALCİLAR VE 3 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

21.8.1981 Tarih ve 2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 21.8.1981 tarih ve 2514 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Devlet hizmeti yükümlülüğü 

Madde 3. — 1. Bu maddenin 5 inci ve 6 ncı fıkralarındaki istisnalar dışında tabipler pratisyenliikte iki 
yıl ve uzmanlıkta M yıl olmak üzere toplam fiilen dört yıl süre ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ka
nonlara göre tabip atamakla yükümlü olduğu kurum ve kuruluşlarda ve diğer kuruluşların Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca tasvip edilen kadrolarında devlet hizmeti yapmakla yükümlüdürler. 

2. Bu Kanunun 2 nci madde 3 üncü fıkrasında sayılan diğer sağlık personeli gerektiğinde Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca ihtiyaca göre 1 inci fıkradaki süreleri aşama
yacak sekide kararlaştırılan süre kadar devlet hizmetiyle yükümlüdürler. 

3. Pratisyenlikte ya da uzmanlıkta toplam dört yıl devlet hizmetini tamamlayanlar 1 inci fıkrada uzman
lıkta belirtilen hizmeti yapmış sayılırlar. 

4. Asistanlıkta geçen bJizmet süreleri devlet hizmeti yükümlülüğü olarak kabul edilmez. 
5. Anatomi, histoloji, fizyoloji, biofizik, pataloji, farmakoloji, radyoloji {teşhis ve tedavi) anasteziyoioji 

ve reaminasyon, mikrobiyolojli, adlî tıp uzmanlık dallarında uzmanlık eğitiminde başarılı olanların uzmanlık 
eğitiminde geçen hizmet süreleri iki yıllık devlet hizmetiyükümlülüğüne sayılır. 

Aile hekimliği ve halk sağlığı uzmanlık dallarında uzmanlık eğitimlinde başarılı olanların uzmanlık eğiti
minde geçen hizmet süreleri üç yıllık devlet hizmeti yükümlülüğüne sayılır. 

Yukarıdaki paragraflardafci uzmanlık eğitiminde başlayanlar uzmanlık eğitimleri sırasında ve uzman olduk
tan sonra devlet hizmeti yükümlülüklerini tamamlamadan başka bir uzmanlık dalına müracaat edemezler. 

Birtinci ve ikinci paragraflardaki uzmanlık dallarında uzman olan tabipler tıp fakültelerinde kendi branş
larında açılacak yardımcı doçentlik sınavlarını veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Tababet. Uz
manlık Tüzüğüne göre yetkili kıldığı eğitim hastanelerinde açılacak başasistanlık sınavlarını kazanmak şartı ile 
ve göreve başladıkları yerde bu görevde en az üç yıl çalıştıkları takdirde iki yıllık devlet hizmeti yükümlü
lüğünü yerine getirmiş sayılırlar. 

Her ne suretle olursa olsun yukarıdaki şartları yerline getirmeyenler birinci fıkrada belirlenen devlet hiz
meti yükümlülüklerini tamamlarlar. 

Birinci ve ikinci paragrafda belirtilen uzmanlık dallarına bazı dalların ilavesi ya da çıkartılması Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile mümkündür. 

6. Yurt içinde ve yurt dışında tıp fakültelerinde birindi, ikinci, üçüncü ve dördüncülükle mezun olmuş 
pratisyen hekimlerden yurt içinde veya yurt dışında gerekli giriş şartlarını yerine getirip açılacak asistanlık sı
navını kazanmak şartı ile uzmanlık eğitimine başlayıp başarılı olanların, uzmanlık eğitiminde geçen hizmet 
süreleri pratisyenlikte iki yıllık devlet hizmeti yükümlülüğüne sayılır. 

Aynı kişilerden yurt içinde veya yurt dışında uzmanlık eğitiminde başarılı olanlar Türkiye'de ki tıp fakül-. 
telerinde veya Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlığının Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre yetkili kıldığı eği
tim hastanelerinde başasistanlık sınavlarını kazanmakşartı ile göreve başladığı yerde en az üç yıl çalıştıkları 
takdirde bu çalışmaları iki yıllık devlet hizmetli yükümlülüğüne sayılır. 

Her ne suretle olursa olsun yukarıdaki şartları yerine getirmeyenler birinci fıkrada belirlenen devlet hiz
meti yükümlülüklerini tamamlamak zorundadırlar. 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

21.8.1981 Tarih ve 2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 21.8.1981 tarih ve 2514 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Devlet hizmeti yükümlülüğü 

Madde 3. — l. Bu maddenin 5 inci ve 6 ncı fıkralarındaki istisnalar dışında tabipler pratisyenlikte 
iki yıl ve uzmanlıkta iki yıl olmak üzere toplam fiilen dört yıl süre ille Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın toanunlara göre ta'bip afcamıakla yüküımllü olduğu kurum ve kuruluşlarda ve diğer kuruluşların Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca tasvip edilen kadrolarında devlet 'hizmeti yapmakla yükümlüdürler. 

2. Bu Kanunun 2 nci madde 3 üncü fıkrasında sayılan diğer sağlık personeli gerektiğinide Sağlrtk ve Sos
yal Yardım Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca ihtiyaca göre 1 inci fıkradaki süreleri aşama
yacak şekilde kararlaştırılan süre kadar devlet hizmetiyle yükümlüdürler. 

3. Pratisyenlikte ya da uzmanlıkta toplam dört yıl devlet hizmetini tamamlayanlar 1 inci fıkrada uz
manlıkta 'belirtilen hizmeti yapmış sayılırlar. 

4. Bu maddenin 5 inci ve 6 ncı fıkralarındaki istisnalar dışında asistanlıkta geçen hizmet süreleri dev
let hizmeti yükümlülüğü olaraik ka'bul edilmez. 

5. Anatomi, histoloji, fizyoloji, 'biofiztk, pataloji, farmakoloji, radyoloji (teşhis ve tedavi) anasteziyoloji 
ve reaminasyon, mikrobiyoloji, adlî tıp, enfeksiyon hastalıkları, biyokimya uzmanlık dallarında uzmanlık eği
timinde başarılı olanların uzmanlık eğitiminde geçen hizmet süreleri iki yıllık devlet hizmeti yükümlülüğüne 
sayılır. 

Aile hekimliği ve halk sağlığı uzmanlık dallarında uzmanlık eğitiminde başarılı olanların uzmanlık eğiti
mlinde geçen hizmet süreleri üç yıllık devlet hizmeti yükümlülüğüne sayılır. 

Yukarıdaki paragraflardaki uzmanlık eğitimine başlayanlar uzmanlık eğitimleri sırasında ve uzman olduk
tan sonra devlet hizmeti yükümlülüklerini tamamlamadan 'başka bir uzmanlık dalına müracaat edemezler. 

Birinci ve ikinci paragraflardaki uzmanlık dallarında uzman olan tabipler tıp fakültelerinde kendi 'branş
larında açılacak yardımcı doçentlik sınavlarını veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Tababet Uzman
lık Tüzüğüne göre yetkili kıldığı eğitim hastanelerinde açılacak başasistanlık sınavlarını kazanmak şartı dle 
ve göreve başladıkları yerde 'bu görevde en az üç yıl çalıştıkları takdirde iki yıllık devlet hizmeti yüküm
lülüğünü yerine getirmiş sayılırlar. 

Her ne suretle olursa olsun yukarıdaki şartları yerine getirmeyenler 'birinci fıkrada belirlenen devlet hiz
meti yükümlülüklerini tamamlarlar. 

Birinci ve ikinci paragrafda belirtilen uzmanlık dallarına bazı dalların ilavesi ya da çıkartılması Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile mümkündür. 

6. Yurt içinde ve yurt dışında tıp fakültelerinden birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncülükle mezun olmuş 
pratisyen hekimlerden yurt içinde veya yurt dışında gerekli giriş şartlarını yerine getirip açılacak asistanlık 
sınavını kazanmak şartı ile uzmanlık eğitimine başlayıp başarılı olanların, uzmanlık eğitiminde geçen hizmet 
süreleri pratisyenlikteki iki yıllık devlet hizmeti yükümlülüğüne sayılır. 

Aynı kişilerden yurt içinde veya yurt dışında uzmanlık eğitiminde başarılı olanlar Türkiye'deki tıp fakülte
lerinde yardımcı doçent veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre yetkili 
kıldığı eğitim hastanelerinde başasistanlık sınavlarını kazanmak şartı ile göreve başladıktan yerde en az üç 
yıl çalıştıkları takdirde bu çalışmaları iki yıllık devlet hizmeti yükümlülüğüne sayılır. 

Her ne suretle olursa olsun yukarıdaki şartları yerine getirmeyenler birinci fıkrada belirlenen devlet hiz
meti yükümlülüklerini tamamlamak zorundadırlar. 
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(Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 3 Arkadaşının Teklifi) 

MADDE 2. — 21.8.1981' tanih ve 2514 saydı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağı-
dakfi şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Pratisyen tabiplerin mezun olduktan sonra diplomalarının uzman tabiplerin uzmanlık belgelerinin tes
cil için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmesine müteakip, yurt dışında öğrenimini veya uzmanlığını 
yapanların 1219 sayılı Taıbabet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına -Dair Kanunun 4 ve 8 inci maddelerinde 
belirtilen işlemlerini tamamlamalarına müteakip en geç 3 ay içerisinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
ca hizmet ihtiyaçları ve uzmanlık dalları göz önünde tutularak yönetmelikte belirtilecek esaslara göre kura 
ile atanırlar. Devlet hizmeti yükümlülüğünün süresi devlet hizmeti yükümlüsünün göreve başlaması ile 
taşlar. 

2. Tıp fakülteleri dekanlı'kları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri veya müdürlükleri ile bu Kanunun 
2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki diğer sağlık personelini yetiştiren kurumlar mezun ettikleri veya ih
tisas verdikleri tabiplerin, uzmanların ve bu sağlık personelinin isim ve adreslerini 15 gün içinde Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Bu adreslere taahhütlü olarak gönderilen atama 
kararları devlet hizmeti yükümlüsüne tebliğ edilmiş sayılır.» 

MADDE 3. — 21.8.1981 tarih ve 2514 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci ve 2.nci fıkraları aşağir 
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Bu Kanun kapsamına girenler devlet hizmeti yükümlülüğüne başlamadan kesinlikle; başladıktan 
sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının izni olmaksızın, mesleklerini serbest olarak icra edemezler. 

2. Devlet hizmeti için atandıkları yerde mehil müddeti içerisinde belge ile isbatı mümkün zorunlu sebep
ler olmaksızın göreve başlamayanların veya başladıktan sonra ayrılanların devlet hizmeti yükümlülüğü ge
cikme süresinin iki katı uzatılır. Uzatma ile birlikte bu müddet pratisyenlıikte 2,5 uzmanlıktaki devlet hiz
meti yükümlülüğünde 2,5 seneyi toplam 5 seneyi aşamaz. 

MADDE 4. — 21.8.1981 tarih ve 2514 sayılı Kanunun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Asistanlık sınavına giriş 

Madde 6. — 1. Pratisyen tabipler mezuniyetlerini takiben asistanlık sınavına girebilirler ve kazandıkları 
takdirde hemen uzmanlık çalışmalarına başlayabilirler. 

2. Yurt dışında devletten öğrenci dövizi almaksızın kendi nam ve hesabına, uzmanlık eğitimi yapmak 
hakkını kazananlar ile yurt içinde uzmanlık eğitimi yapmak hakkını kazananlar, pratisyenlikteki devlet hiz
meti yükümlülüklerini, uzmanlık eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra yaparlar. 

3. Pratisyenlikteki devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta iken, yurt dışında devletten öğrenci dövizi 
almaksızın, kendi nam ve hesabına, uzmanlık eğitimi yapmak hakkını kazananlar ile yurt içinde uzmanlık 
eğitimi yapmak hakkını kazananlar, eksik kalan pratisyenlikteki devlet hizmeti yükümlülüftlermi, uzmanlık 
eğitimlerini bitirdikten sonra tamamlarlar. 

ÖEÇfOl MADDE — Bu Kanunun getirdiği haklardan 21.8.1981 tarih ve 2514 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği 25 Ağustos 1981'den sonra tıp fakültelerinde mezun olan bütün tabipler yararlanırlar. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

'MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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'(Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunun Kalbul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 21.8.1981 tarih ve 2514 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Pratisyen tabiplerin mezun olduktan sonra diplomalarını, uzman tabiplerin uzmanlık belgelerini tes
cil için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilmesini müteakip; yurt dışında öğrenimini veya uzmanlığı
nı yapanların 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun 4 ve 8 inci madde
lerinde belirtilen işlemlerini tamamlamalarını müteakip en geç 3 ay içerisinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca hizmet ihtiyaçları ve uzmanlık dalları göz önünde tutularak yönetmelikte belirtilecek esaslara göre kura 
ile atanırlar. Devlet hizmeti yükümlülük süresi yükümlünün atandığı yerde göreve başlaması ile başlar; 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesindeki süre yükümlülük süresinden sayılır. 

2. Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri veya müdürlükleri ile bu Kanunun 
2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki diğer sağlık personelini yetiştiren kurumlar mezun ettikleri veya ihtisas 
verdikleri tabiplerin, uzmanların ve bu sağlık personelinin isim ve adreslerini 15 gün içinde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Bu adreslere 11.2.1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu 
hükümleri dairesinde tebligat yapılır. 

MADDE 3. — 21.8.1981 Tarih ve 2514 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«1. Bu Kanun kapsamında olup da devlet hizmeti yükümlülüğüne başlamayanlar ya da başlayıp da dev
let hizmeti yükümlülüğünü bitirmeden ayrılanlar hiçbir suretle mesleklerini icra edemezler. Yükümlülük sıra
sında serbest meslek icrası kendi mevzuatı hükümlerine tabidir. 

2. Devlet hizmeti yükümlülüğü için atandıkları yerde mehil müddeti içerisinde belge ile ispatı mümkün 
zorunlu sebepler olmaksızın göreve başlamayanların veya başladıktan sonra ayrılanların devlet hizmeti yü
kümlülüğü gecikme süresinin iki katı uzatılır. Uzatma ile birlikte bu müddet pratisyenlikte 2,5 uzmanlıktaki 
devlet hizmeti yükümlülüğünde 2,5 seneyi toplam 5 seneyi aşamaz. 

MADDE 4. — 21.8.1981 tarih ve 2514 sayılı Kanunun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Asistanlık sınavına giriş 

Madde 6. — 1. Pratisyen tabipler mezuniyetlerini takiben asistanlık sınavına girebilirler ve kazandıkları 
takdirde hemen uzmanlık çalışmalarına başlayabilirler. 

2. Pratisyenlikteki devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya yükümlülükleri sırasında yurt içinde 
veya yurt dışında uzmanlık eğitimi yapmaya hak kazananlar, eğitimlerini başarı ile bitirmeleri şartıyla yüküm
lülüklerini uzman olarak tamamlarlar. 

GEÇtCt MADDE — Bu Kanunun yayımı tarihinden önce tıp fakültelerinden mezun olan tabiplere bu 
Kanunun lehlerinde olan hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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