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Salı

İÇİNDEKİLER
Sayfa
I. — GEÇEN TUTANAK
ÖZETİ
II. — GELEN KÂĞITLAR
III. — YOKLAMA
IV. — BAŞKANLIĞIN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI
A) Gündem Dışı Ko
nuşmalar
1. — Millî Savunma Baka
nı Ercan Vuralhan'ın, Ankara
Milletvekili Erol Ağagil'in, 12 nci
Birleşimde yaptığı, Yunanistan'
ın Rodos Adasına yerleştirmeyi
planladığı elektronik sistemler ve
NATO projelerine ilişkin gün
dem dışı konuşmasına cevabı
2. — Kütahya Milletvekili
Mehmet Korkmaz'in, Kütahya
Sosyal Sigortalar Kurumu Has
tanesinin durumu ve personel ye
tersizliğine ilişkin gündem dışı
konuşması
3. — İstanbul Milletvekili
Ali Haydar Erdoğan'ın, 12 nci
Millî Eğitim Şûrası ve kararları-

236
237
242
242
242

Sayfa
nm uygulanırlığına ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı
Hasan Celâl Güzel'in cevabı
246:253
4. — Sinop Milletvekili Ya
şar Topçu'nun, Sinop İli Türkeli Kasabasının bucak ve
köylerinde meydana gelen sel fe
laketine ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Devlet Bakanı Cemil
Çiçek'in cevabı
253:257
B)
geler

242:244

244:246

Tezkereler ve Öner
257

1. — Resmî ziyarette bulun
mak üzere Federal Almanya'ya
gidecek olan Cumhurbaşkanı Ke
nan Evren'in dönüşüne kadar
Cumhurbaşkanlığına, TBMM
Başkanı Yıldırım Akbulut'un ve
killik edeceğine ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/668)
257:258
2. — Federal Almanya'ya gi
decek olan Dışişleri Bakanı A.
Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar
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Sayfa
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Ali Bozer'in vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/669)
258
3. — Pakistan'a gidecek olan
Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nı H. Hüsnü Doğan'm dönüşü
ne kadar Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanlığına, Devlet Bakanı
Kâzım Oksay'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/670)
258
4. — Federal Almanya'ya gi
decek olan Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı İmren Aykut'un
dönüşüne kadar Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığına, Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fah
rettin Kurt'un vekillik etmesinin
uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/671) 258
C) Gensoru, Genel Görüş
me, Meclis Soruşturması ve Mec
lis Araştırması Önergeleri
258
1. — Hatay Milletvekili Ali
Uyar ve 26 arkadaşının, ilk defa
öğretmenliğe atanacaklara uygu
lanan yeterlik sınavındaki başarı
oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çö
züm getirilmesi konusunda genel
görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/6)
258:260
2. — Muğla Milletvekili
Musa Gökbel ve 45 arkadaşının,
emniyet kuvvetlerince 8.10.1988
tarihinde E - 5 Karayolunun Tuz
la mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyun
da oluşan kuşkuları açıklığa ka-

vuşturmak amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/35)
3. — İzmir milletvekili Birgen Keleş ve 42 arkadaşının, pa
muk üreticilerinin sorunları, Av
rupa Topluluğuna yapılan tekstil
ihracatının kısıtlanması ve doku
ma sektöründeki yatırımlar ile iz
lenen politikalar konusunda Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/36)
4. — Adana Milletvekili Or
han Şendağ ve 23 arkadaşının, be
lediyelerce yapılan imar planı dü
zenleme çalışmalarının İmar Ka
nununa aykırı olduğu iddiasını ve
vatandaşların bu uygulamalardan
kaynaklanan mağduriyetlerini ön
lemek için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/37)
5. — Sakarya Milletvekili
Ahmet Neidim ve 10 arkadaşının,
Para ve Kredi Kurulunun 88/1 sa
yılı tebliğinin 43 üncü sırasında
ki mamuller için yapılacak öde
melerin yüksek tutulmasının ne
denlerini ve söz konusu tebliğden
kimlerin yararlandığını tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/38)
6. — Sakarya Milletvekili
Mehmet Gölhan ve 24 arkadaşı
nın, üretime dönük yatırımların
yeniden hızlandırılmasını sağla
mak ve istihdam imkânlarını ge
liştirmek için alınacak tedbirleri
tespit etmek amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/39)
D) Çeşitli İşler
1. — Türkiye Büyük Millet

260:262

262:264

264:266

266:267

267:269
269
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Meclisi Saymanlığının Ekim, Ka
sım, Aralık 1987 Ayları Hesabına
Ait Türkiye Büyük Millet Mecli
si Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu Raporu (5/41) (S. Sayısı : 89) 269:270
2. — Türkiye Büyük Millet
Meclisi Saymanlığının Ocak, Şu
bat, Mart 1988 Ayları Hesabına
Ait Türkiye Büyük Millet Mecli
si Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu Raporu (5/42) (S. Sayısı : 90) 270
3. — Türkiye Büyük Millet
Meclisi Saymanlığının Nisan,
Mayıs, Haziran 1988 Aylan He
sabına Ait Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu (5/43) (S. Sayı
sı : 91)
270:271
V. — SEÇİMLER

271

1.— Anayasa Komisyonun
da açık bulunan bir üyelik için
seçim
271
VI. — GENSORU, GENEL
GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞ
TURMASI
VE
MECLİS
ARAŞTIRMASI
271
A) Öngörüşmeler
271
1. — Kars Milletvekili Mah
mut Almak ve 17 arkadaşının,
sağlık sorunları konusunda genel
ı görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5)
271:297
VII. — SORULAR VE
CEVAPLAR
297
A) Yazılı Sorular ve Ce
vapları
297
1. — Erzurum Milletvekili
İsmail Köse'nin, İstanbul Vakıf
Taşdelen Menba Suyunun ihale
sine ait sözleşme hükümlerinin
yerine getirilmediği iddiasına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Kâ— 235

Sayfa
zım Oksay'ın yazılı cevabı (7/180) 297:298
2. — Balıkesir Milletvekili
Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Türk
Kadınını Tanıtma ve Güçlendir
me Vakfı Başkanının Balıkesir'e
gelişinde resmî karşılama töreni
yapıldığı iddiasına ve Eğmir Kö
yünde meydana gelen olaylara
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı
Mustafa Kalemli'nin yazılı ceva
bı (7/188)
298:299
3. — Samsun Milletvekili İr
fan Demiralp'in, Tokat Valisinin
okul ve sağlık ocağı yapma sefer
berliği için köylülerden zorla pa
ra toplattırdığı iddiasına ilişkin
sorusu ve İçişleri Bakanı Musta
fa Kalemli'nin yazılı cevabı
(7/192)
299:300 ^
4. — Samsun Milletvekili İr
fan Demiralp'in, Tokat Valisinin,
halktan toplanan paraları ve Özel
İdareye ait kaynakları kullanarak
köşk yaptırdığı iddiasına ilişkin
sorusu ve İçişleri Bakanı Musta
fa Kalemli'nin yazılı cevabı
(7/193)
300:301
5. — Balıkesir Milletvekili İ.
Önder Kırh'nm, Güneydoğu
Anadolu Bölgesindeki operasyon
larda kullanılmak üzere savaş he
likopterleri kiralandığı ve satın
alındığı iddialarına ilişkin Başba
kandan sorusu ve İçişleri Bakanı
Mustafa Kalemli'nin yazılı ceva
bı (7/211)
301:302
6. — Samsun Milletvekili İr
fan Demiralp'in, Samsun İli Hav
za İlçesinde daha önce Hazine
adına tescil edilen bir gayrimen
kulun bilahara özel şahıslara ve
rildiği iddiasına ilişkin sorusu ve
Maliye ve Gümrük Bakanı Ah-
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Sayfa
met Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zılı cevabı (7/227)
302:304
7. — Malatya Milletvekili
ibrahim Aksoy'un, Adıyaman İli
Çamlıca Köyünde köy korucula
rı tarafından bir vatandaşın vu
rulduğu iddiasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve içişleri Bakanı
Mustafa Kalemli'nin yazılı ceva
bı (7/229)
304:305
8. — Diyarbakır Milletveki
li Fuat Atalay'ın, Siirt İli Kurta
lan ve Batman ilçelerinde 18 19.5.1988 tarihlerinde gözaltına
alman vatandaşlara işkence yapıl
dığı iddiasına ve sorumluları hak
kında ne gibi işlem yapıldığına
ilişkin Başbakandan sorusu ve
İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/238)
305:307
9. — Hatay Milletvekili
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Malazgirt zaferinin TRT ta
rafından Anadolu'nun işgali diye

Sayfa
gösterildiği iddiasına ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/240)
10. — Muğla Milletvekili Tu
fan Doğu'nun, mülkiyeti Bakan
lığa ait olan arazi ve koylardan ne
kadarının, kimlere, hangi amaç
la ve kaç yıllığına tahsis edildiği
ne ilişkin sorusu ve Maliye ve
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtce
be Alptemoçin'in yazılı cevabı
(7/255)
11. — Balıkesir Milletvekili İ.
Önder Kırlı'nin, İran ve Irak sı
nırlarından Türkiye'ye sığınmak
isteyenlere ilişkin Başbakandan
sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Me
sut Yılmaz'm yazılı cevabı (7/258)
12. — İstanbul Milletvekili
Mustafa Sarı gül'ün, Anıtkabir ve
çevresinin aydınlatılmasına ilişkin
sorusu ve Kültür ve Turizm Ba
kanı Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı
cevabı (7/270)

307:309

309:321

321:322

322:323

I. — GEÇEN TUTANAK OZETI
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te
açıldı.
Ankara Milletvekili Erol Ağagil, Yu
nanistan'ın Rodos Adasında yapmayı
planladığı elektronik sistemleri NATO enfrastrüktür projesi olarak ortaya koyması
na karşın, Türkiye'nin gerçekleştird'ği re
zervler;
Çorum Milletvekili Cemal Şahin,
Çorum Dodurga Linyit İşletmesinde mey
dana gelen iş kazası ve bölgedeki işçi-

lerin içinde bulundukları durum ve
Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu da, pamuk üreticisinin içinde bulundu
ğu güçlükler ve alınması gereken ön
lemler;
Konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar.
Muş Milletvekili Alaattin Fırat'ın,
Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildi
ğine ilişkin önergesi, Genel Kurulun bil
gisine sunuldu.
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Niğde Milletvekili Doğan Baran ve
9 arkadaşının, Genel Sağlık Sigortası Ka
nun Teklifini (2/60) geri aldıklarına iliş
kin önergeleri okundu; Sağlık ve Sosyal İş
leri Komisyonunda bulunan teklifin geri
verildiği bildirildi.
Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na 2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Bi
rinci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hak
kında Yasa Teklifi; Ankara Milletvekili Rı
za Yılmaz ve 13 arkadaşının, 506 Sayılı
Sosyal Sigortalar Kanununa 2098 Sayılı
Kanunla Eklenen Ek 1 inci Maddesine 2
Bent Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi ile
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in,
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa
2098 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 inci

O : 1

Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Ko
misyonu Raporu, (2/24, 2/35, 2/52) (S.
Sayısı: 74) üzerindeki görüşmeler tamam
landı; raporun kabul edilerek kanun tek
lifinin reddedildiği bildirildi.
Maluller ile Şehit Dul ve Yetimlerine
Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedel
lerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
Tasarısı (1/429) (S. Sayısı: 68) üzerindeki
görüşmeler tamamlandı; tasarının, açık
oylama sonucunda kabul edildiği ve ka
nunlaştığı açıklandı.
18 Ekim 1988 Salı günü saat 15.00'te
toplanmak üzere birleşime saat 18.25'te
son verildi.

Başkan
Başkanvekili
Abdulhalim Araş

Kâtip Üye
Samsun

Kâtip Üye
Bursa

Mehmet Akarca

Mustafa Ertuğrul Ünlü

Kâtip Üye
İstanbul
Mustafa Sarıgül

I I . — GELEN KÂĞITLAR
14 . 10 . 1988 Cuma
Kanun Hükmünde Kararname

Tasarı

1. — 2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 4
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Hükmünde Ka/arname (1/494)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 13.10.1988)

1. — 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek
Eğitimi Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/495)
(Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi : 13.10.1988)
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Teklifler

1. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin ve 14 Arkadaşının; 8.6.1949 Tarihli ve
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununun 39 uncu Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında K a n u n Teklifi
(2/95) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.10.1988)
2. — Kastamonu Milletvekili Hüse
yin Sabri Keskin ve 5 Arkadaşının; 5434
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı kanununa 8.7.1971 Tarihli ve 1425 Sa
yılı Kanunla Eklenen Geçici 7 nci Mad
deye Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi (2/96) (Plan ve Bütçe Komis
y o n u n a ) (Başkanlığa geliş t a r i h i :
12.10.1988)
3. — Konya Milletvekili Mehmet
Şimşek ve 5 Arkadaşının; 2547 Sayılı Yük
seköğretim K a n u n u n u n 27.5.1988 Tarihli
3455 sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiş
tirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edil
mesine İlişkin K a n u n Teklifi (2/97) (Mil
lî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 13.10.1988)
4. — Konya Milletvekili Ali Talip
Özdemir ve 63 Arkadaşının; 2547 Sayılı
Yükseköğretim K a n u n u n a İki Geçici
M a d d e Eklenmesine Dair K a n u n Teklifi
(2/98) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.10.1988)

O : 1

rihi : 12.10.1988)
3. — Serdar Baş Hakkındaki Ö l ü m
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/662) (Adalet Komis
y o n u n a ) (Başkanlığa geliş t a r i h i :
13.10.1988)
4. — Mustafa Yörükoğlu Hakkında
ki Ölüm cezasının Yerine Getirilmesine
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/663) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.10.1988)
5. — Bitlis Milletvekili Muhyettin
M u t l u ' n u n , Yasama Dokunulmazlığının
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/664) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu K a r m a Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi :
13.10.1988)
6. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz'm, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi
(3/665) (Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurul K a r m a Komisyona)
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1988)
Raporlar

Tezkereler

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır
Arap Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair K a n u n Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sa
yısı : 92) (Dağıtma tarihi : 14.10.1988)
(GÜNDEME)

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin Denetimine Tabi Kuruluşlardan İş ve
İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü
nün 1987 Yılı Faaliyet R a p o r u n u n Sunul
duğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi
(3/660) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
11.10.1988)
2. — Ö m e r Osman Çelik Hakkında
ki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/661) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Huku
kî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yar
dımlaşma, Tanıma ve Tenfız, Suçluların
Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Naklî
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları
(1/421) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi :
14.10.1988) ( G Ü N D E M E )
3. — İdarî Usul ve İşlemlerin Yeni
den Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu
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Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu
(1/490) (S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi :
14.10.1988) ( G Ü N D E M E )
4. — Niğde Milletvekili Haydar
Özalp'in; 2534 Sayılı Turizmi Teşvik Ka
n u n u n u n 30 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında K a n u n Teklifi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/90) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 14.10.1988) ( G Ü N D E M E )
Yazılı Soru Önergeleri
1. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'm, Manisa İli Merkez İlçesinde
1.1.1987 - 31.7.1988 tarihleri arasında ver
gi borçlan ve gecikme faizleri ertelenen ki
şi ve kuruluşlara ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından yazılı soru önergesi
(7/321) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.9.1988)
2. — Adana Millletvekili Cüneyt
Canver'in, Ankara Emniyet Müdürlüğü
Birinci Şube Ekiplerince 1.1.1988 tarihin
den bu yana gözaltına alınan öğrencilere
ve işkence yaptıkları için yargılanan gü
venlik görevlilerine ilişkin İçişleri Baka-

17 . 10 . 1988
Tasarüar
1. — 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu
Tasarısı (1/496) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.10.1988)
2. — K a t m a Bütçeli Kuruluşların
1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
(1/497) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.10.1988)
Tezkereler
1. — Genel Bütçeli Dairelerin 1987
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına
Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi (3/666) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1988)
2. — Katma Bütçeli İdarelerin 1987
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısına

O : 1

nından yazılı soru önergesi (7/322) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.10.1988)
3. — Çorum Milletvekili Rıza Ih
m a n ' m , Ç o r u m İline bağlı bazı köylerin
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/323) (Başkanlığa geliş tarihi :
12.10.1988)
4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Diyarbakır İli H a n i İlçesinde
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin İçişleri Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/324) (Başkanlığa geliş
tarihi : 13.10.1988)
5. — Sinop Milletvekili Yaşar Top
çu'nun, belediyelerce gümrüksüz otomo
bil ithal edilmesinin m ü m k ü n olup olma
dığına ve gümrüksüz ithal edilen bir bi
nek otomobilinin İzmir Belediyesine tah
sis edildiği iddiasına ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi
( 7 / 3 2 5 ) ( B a ş k a n l ı ğ a geliş t a r i h i :
13.10.1988)

Pazartesi

Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi (3/667) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1988)
Yazılı Soru Önergesi
1. — Hatay Milletvekili Ö n e r Miski'nin, Çekmece - Antakya yolunun hangi
kurumca ne zaman onarılacağına ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/326)
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.10.1988)
Genel Görüşme Önergesi
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözün.
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getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri
uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/6) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.10.1988)
Meclis Araştırması Önergeleri

1. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda oluşan
kuşkuları açıklığa kavuşturmak amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35)
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.10.1988)
2. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş
ve 42 arkadaşının, pamuk üreticilerinin
sorunları, Avrupa Topluluğuna yapılan,
tekstil ihracatının kısıtlanması ve dokuma
sektöründeki yatırımlar ile izlenen politi
kalar konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/36) (Başkanlığa geliş
tarihi : 13.10.1988)
3. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları-
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nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/37) (Başkanlığa geliş tarihi :
13.10.1988)
4. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kredi Ku
rulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 üncü sı
rasındaki mamuller için yapılacak ödeme
lerin yüksek tutulmasının nedenlerini ve
söz konusu tebliğden kimlerin yararlandı
ğını tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/38) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 14.10.1988)
5. — Sakarya Milletvekili Meh
met Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime
dönük yatırımların yeniden hızlandırılma
sını sağlamak ve istihdam imkânlarını ge
liştirmek için alınacak tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/39) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 14.10.1988)
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Tasarı

Teklifler

1. — Denizde Seyir Güvenliğine Kar-şı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair
Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan
Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Ya
sadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Pro
tokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/498)
(Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.10.1988)

1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 5 Arkadaşının; Tarım ve Orman
İş Kanunu Teklifi (2/99) (Tarım, Orman
ve Köy işleri; Adalet; Sağlık ve Sosyal İş
ler komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.10.1988)
2. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 5 Arkadaşının; Tarım Sigortası Ku
rumu Kanunu Teklifi (2/100) (Tarım,
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Orman, ve Köyişleri; Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :
13.10.1988)
3. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Mûftüoğlu'nun; 4.11.1981 Tarih ve 2547
Sayılı Yükseköğretim Yasasının 5 inci
Maddesinin (I) Fıkrasının Son Cümlesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ya
sa Teklifi (2/101) (Millî Eğitim Komisyo-
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nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.1988)
Rapor

1. — Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/462) (S. Sayısı : 95) (Dağıtma tarihi :
18.10.1988) (GÜNDEME)
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BİRİNCİ O T U R U M
Açılma Saati : 15.00

BAŞKAN : Yıldırım Avcı
K Â T İ P ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Cemal Özbilen (Kırklareli)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşimini açıyorum.
III.

— Y O K L A M A

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle
yoklama yapılacaktır.
(Balıkesir Milletvekili Kudret Bö-

lükoğlu'na kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız
vardır, görüşmelere başlıyoruz.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL K U R U L A SUNUŞLARI
A) GÜNDEM LYŞl KONUŞMALAR
1. —Millî Savunma Bakam Ercan Vuralhan'tn, Ankara Milletvekili Erol Ağagü'in, 12 nci
Birleşimde yaptığı, Yunanistan'ın Rodos Adasına
yerleştirmeyi planladığı elektronik sistemler ve NA
TO projelerine ilişkin gündem dışı konuşmasına
cevabı
BAŞKAN — Millî Savunma Bakanı
Sayın Vuralhan'ın bir söz istemi vardır;
okuyorum : "13 Ekim 1988 Perşembe gü
nü, S H P MiUetvekili Erol Ağagil'in, Ro
dos Adasına ilişkin bir NATO projesi ko
nusunda yapmış oldukları konuşmada sor
dukları bir soruya cevap teşkil etmek üzere
söz istiyorum."
Buyurun Sayın Vuralhan. (ANAP sı
ralarından alkışlar)
M İ L L Î SAVUNMA BAKANI ER
CAN V U R A L H A N (Ankara) — Sayın
Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Mec
lisin 13 Ekim 1988 günkü oturumunda,
Ankara Milletvekili Sayın Erol Ağagil,

39 uncu NATO ortak altyapı diliminin
onayına Rodos'taki Tacan cihazının bu di
limde gerçekleştirilmek istenmesine ilişkin
tutumumuz hakkında bir konuşma yap
mış ve bazı sorular sormuştur. H e m bu
konudaki gelişmeleri izah etmek, hem de
sorduğu soruya yanıt vermek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum.
Bilindiği gibi, müttefik ülkelerin kat
kılarından oluşan NATO ortak fonlarıyla
gerçekleştirilen sabit altyapı tesisleri, or
tak savunma amaçları için kullanılmakta
dır. Müttefik ülkelerde yapılması önerilen
söz konusu tesislerle ilgili projeler deme
ti, "Yıllık altyapı dilimi" diye adlandırı
lan bir program halinde, NATO Altyapı
Komitesinde nihaî şeklini aldıktan ve müt
tefikler tarafından onaylandıktan sonra
yürürlüğe girmektedir. Türkiye, altyapı
programlarına yüzde 0,8 katılma payı ile
iştirak etmekte, buna karşılık, yılına göre
yüzde 15 - 18 oranında proje almaktadır.
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Bilindiği gibi, Rodos dahil, Doğu Ege
adaları, uluslararası anlaşmalar gereğin
ce gayri askerî statüdedir. Önceleri bu hu
kukî kısıtlamayı kabul ve taahhüt eden Yu
nanistan, zamanla, anılan anlaşmalara
farklı yorumlar getirmeye ve söz konusu
adaları ulusal düzeyde silahlandırmaya
başlamıştır.
Ülkemiz, b u n a başından beri karşı
çıkmaktadır. Yunanistan ayrıca bu gayri
hukukî davranışını bu adalarda NATO or
tak altyapı programı çerçevesinde askerî
nitelikli tesisler yapımını öngören çeşitli
projeler önererek NATO ittifakı bünyesin
de tescil ettirme gayreti içine girmiştir.
Türkiye'nin kararlı tutumu sayesinde önlenebilen bu Yunan çabaları, 1988 yılma
ait 39 uncu ortak altyapı diliminin onayı
gibi bazı NATO çalışmalarını da maale
sef sekteye uğratmaktadır.
Bu çerçevede, Yunanistan 1988 yılı
na ait 39 uncu NATO ortak altyapı dilimi
projeleri meyanında, gayri askerî statüdeki
Rodos Adasına savaş uçaklarına iniş ko
laylıkları sağlayan bir cihazın ( " T a c a n "
tabir ediyoruz) konulmasını da önermiş
tir. Bu d u r u m u n öğrenilmesi üzerine, söz
konusu cihazın altyapı diliminden çıkarıl
ması için, 1987 yılının sonundan bugüne
değin çeşitli düzeylerde hem Yunan h e m
de NATO yetkilileri nezdinde yoğun giri
şimlerde bulunulmuştur. Diğer taraftan,
yine bilindiği gibi, Türk - Yunan siyasî ko
mitesinin ülkemizde 5 - 8 Eylül 1988 ta
rihlerinde yapılan ikinci toplantısında Dı
şişleri Bakanları, diğer hususlar meyanın
da iki ülke arasındaki karşılıklı güven or
tamının güçlendirilmesine yönelik yeni
adımlar atılması yolundaki kararlılıkları
nı teyit etmişler ve mevcut siyasî diyalog
süresince, uluslararası hukuk açısından ih
lal teşkil eden ve aralarındaki güven orta
mına olumsuz etkileri olabilecek hareket
ve beyanlardan kaçınmak hususunda mu
tabakata varmışlardır. Türkiye bu anlayış
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ve mutabakat doğrultusunda, Rodos Tacan'ı sorununun çözümü ve 39 uncu dili
min bir an önce onaylanması için seçenek
li u z l a ş ı ö n e r i l e r i n d e
bulunmuş;
fakat, bu önerilerimiz Yunan tarafınca
-maalesef- kabul edilmemiştir.
Gayri askerî statüdeki Ege adaların
da askerî tesis yapımını öngören bir pro
jenin, bizim de finansmanına katkıda bu
lunduğumuz NATO altyapı programlan
çerçevesinde gerçekleştirilmesini kabul et
memiz m ü m k ü n değildir.
Bu nedenle, 39 uncu dilim programı
nın onaylanması konusunun görüşüldüğü
11 Ekim günkü NATO Altyapı Komitesi
Toplantısında bu husus bir kez daha vur
gulanmış ve bu çerçevede, " R o d o s ' t a k i
Tacan'm NATO altyapı fonlarından yapıl
masına karşı o l d u ğ u m u z " açıkça ifade
olunmuştur.
Sayın Ağagil'in, 13 Ekim 1988 Per
şembe günü yaptıkları konuşmada, Yuna
nistan'ın Doğu Ege adalarının uluslara
rası anlaşmalarla kurulmuş gayri askerî
statüyü aşındırma politikası karşısında
Hükümetimizin takındığı kararlı tutumu
desteklediklerini ifade etmelerini memnu
niyetle kaydetmiş bulunmaktayız. Ancak,
Sayın Ağagil'in, Sayın Dışişleri Bakanımı
zın 12 Ekim günü vermiş oldukları demece
ilişkin yorumuna da bu vesileyle burada
değinmek istiyorum.
Sayın Ağagil, Sayın Dışişleri Bakanı
nın söz konusu projenin NATO parasıyla
yapılamayacağını, ancak Yunanlıların
kendi kaynaklarından projeyi gerçekleşti
rebileceklerini ifade ettiği izlenimine ka
pılarak, bu yanlış algılama neticesinde,
Yunanistan'a taviz verildiğini ifade etmiş
lerdir.
Dışişleri Bakanımız, bu demecinde,
Yunanistan'ın gayri askerî statüdeki Do
ğu Ege adalarını ulusal düzeyde silahlan
dırdığına işaretle, Yunanistan'ın Rodos
Tacan'mı kendi kaynaklarından kurması
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halinde, bu durumun NATO organların
da görüşülmesinin mümkün olamayaca
ğını, bununla birlikte, böyle bir gelişme
nin konuya ilişkin görüş ve tutumumuzu
sürdürmekten vazgeçtiğimiz anlamına
gelmeyeceğini belirtmiştir.
Bu bakımdan, Sayın Yılmaz'ın anı
lan demecini bir taviz olarak değerlendir
mek yanlış olur.
Son olarak, Sayın Ağagil'i ve diğer
muhterem milletvekili arkadaşlarımı, Hü
kümetimizin, dış politikada ulusal çıkar
larımızın korunmasında duyarlı ve kararlı
hareket etmekte olduğu hususunda temin
etmek isterim.
Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum.
(ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Gündeme geçmezden
önce, üç sayın üyenin gündem dışı söz is
temlerini yerine getireceğim.
2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kork
maz'm, Kütahya Sosyal Sigortalar Kurumu Has
tanesinin durumu ve personel yetersizliğine ilişkin
gündem dışı konuşması

BAŞKAN — Kütahya Milletvekili
Sayın Mehmet Korkmaz, Kütahya SSK
Hastanesinin durumu ve personel yeter
sizliği hakkında gündem dışı söz istemiş
lerdir.
Kendilerine söz veriyorum; buyurun
Sayın Korkmaz. (DYP sıralarından al
kışlar)
MEHMET KORKMAZ (Kütahya)
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ya
pacağım bu gündem dışı konuşmamda,
seçim bölgemde bir hastanenin halihazır
durumunu, Sayın Bakanın ve Yüce Mec
lisin bilgilerine sunmak istiyorum.
Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigor
talar Kurumu Kütahya Hastanesi, 1968
yılı Şubat ayında, 120 yatak kapasiteli ola
rak, 4 mütehassıs, 2 pratisyen hekim, 1 diş
tabibi, 1 eczacı, 5 hemşire, 2 sağlık me
muru, 7 idarî memur ve 44 hizmetli ol
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mak üzere toplam 66 personel ile hizme
te girmiştir. Bilahara, 1981 yılında da, üç
kadı intaniye, göğüs pavyonu, beş katlı po
liklinik binası ve 20 yataklı fizik tedavi ser
visi hizmete açılmıştır. 120 yatak kapasi
tesi, 200 yatağa çıkarılmış olup, son yıl
larda; 1985 yılında yatak işgal oranı yüz
de 94 iken, 1987 yılında yüzde 100 olmuş
tur. Yeterli olmayan yatak sayısı, ilaveler
le ancak 255'e çıkarılmış olup, hastane yet
kililerinin ruhsat için teşebbüslerine de
maalesef Sağlık Bakanlığınca bugüne ka
dar olumlu bir cevap alınamamıştır.
Kütahya İlimiz ve ilçelerinde bu has
tanelerden yararlanan sigortalı ve bak
makla yükümlü oldukları fertlerin sayısı
bir hayli fazladır. Ayrıca, bölge olarak, dış
ülkelerde çalışan işçilerimizin de sayısı faz
la olup, bunların bakmakla yükümlü olruğu aile fertlerinin de sayısı önemli öl
çüde fazladır.
Hastanenin kapasitesi sigortalı işçi
lerimizin ve aile fertlerinin muayene ve te
davilerini karşılayamaz duruma gelmesi
nin yanında, ilimizin Bağ - Kur sigortalı
ları ve bunların bakmakla yükümlü olduk
ları aile fertlerinin de sağlık hizmeti önem
li ölçüde bu hastanemiz tarafından karşı
lanmaktadır. Her nedense, Bağ - Kur si
gortalıları da çoğunlukla, devlet hastane
si yerine Sosyal Sigortalar Kurumu Has
tanesini tercih etmektedir. Örneğin, ilimiz
devlet hastanesinin 1985 yılı poliklinik sa
yısı 113 350 iken, Sosyal Sigortalar Kuru
mu Hastanesinin poliklinik sayısı 154
091'dir. Son, 1987 yılında ise, devlet has
tanesi poliklinik sayısı 126 440 iken, Sos
yal Sigortalar Kurumu Hastanesinin po
liklinik sayısı 208 094'tür. Bu örnek de
gösteriyor ki, Bağ - Kur sigortalılarının ta
mamına yakınma sağlık hizmetlerini SSK
hastanesi vermektedir.
Sayın milletvekilleri, şu anda 22 ser
visiyle faaliyet gösteren bu hastanemizde,
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mevcut hemşire kadrosu ve hizmetli per
sonel kadrosu çok yetersiz olup ihtiyaca ce
vap veremez haldedir. 1980 yılında 47
hemşire, 122 hizmetli personel sayısı; 1985
yılında 46 hemşire, 161 hizmetli personel
sayısı her yıl ihtiyaca göre artması gere
kirken hep düşüş olmuş ve halen 1988 yılınd; bu hastanemizde 43 hemşire ve 151
hizmetli personel görev yapmaktadır.
Yıllar itibariyle bakıldığında, iş yo
ğunluğu artmakta; ama hemşire ve per
sonel sayısı -maalesef azalmaktadır. Mev
cut hemşire ve personel kadrosuyla gerekli
sağlık hizmeti de verilemez hale gelmiş
tir. Bugüne kadar emekli olan işçi perso
nelin kadroları da her nedense iptal edil
mekte plup, yerine yeni personel alınma
maktadır. Özellikle işçi statüsünde çalışan
kadın personelin emekli olması ve yerine
yeni personel alınmaması; nisaiye, kadın
doğum, kadın dahiliye ve çocuk servisle
rine, kadın personelin bakma zorunlulu
ğu nedeniyle bu servislerde hastalarımı
za da yeterli bakım -maalesef- yapılama
maktadır ve hastanemizde beyin, cildiye
ve röntgen mütehassısı da yoktur.
Biraz önce, devlet hastanesiyle SSK
Hastanesi arasında rakamlar vererek, yıl
lar itibariyle poliklinik sayılarını arz ettim;
bu durumda yarı kapasiteyle hizmet ve
ren devlet hastanesinde 113 hemşire ve
ebe, 184 hizmetli personel çalışmaktadır.
BAŞKAN — Sayın Korkmaz, süre
niz dolmak üzeredir, lütfen toparlayınız.
MEHMET KORKMAZ (Devamla)
— Tamamlıyorum Sayın Başkanım.
1987 yılında devlet hastanesine 10 021
hasta yatırılmış, SSK hastanesine de aynı
yılda 11 117 hasta yatırılmıştır. Poliklinik
sayısı ve yatan hasta sayılarından da an
laşılacağı üzere, Sosyal Sigortalar Kuru
mu Hastanesinde hemşire ve hizmetli per
sonel sayısının yetersizliği apaçık ortada
dır. Mevcut 43 hemşirenin de 9'u ebe, 2'si
röntgen teknisyeni, 2'si başhemşire ve yar

O : 1

dımcısı olup bilfiil 30 hemşire çalışmak
tadır ve bunun da ihtiyaca cevap verme
diği bir gerçektir. Hastanemizde -maa
lesef- hemşire yetersizliğinden ameliyathanelerdeki ameliyatlar da aksatılmaktadır.
Nedense, Kütahya SSK Hastanesinde
hemşire sıkıntısı varken, komşumuz Bur
sa ve Eskişehir SSK hastanelerinde kad
ro dışı, kadro fazlası hemşireler görev yap
maktadır.
Sayın milletvekilleri, sizlere durumu
nu anlatmaya çalıştığım bu hastanemiz
de, daha röntgen mütehassısı bile yoktur.
İki röntgen teknisyeninin görev yapması
ihtiyacı karşılayamamakta ve bu nedenle
de film çekiminde büyük sıkıntıya düşülmektedir. Önemli filmler hastanede çekilemediği için, vatandaşlar başka illere ve
ya dışarıdaki özel film merkezlerine gön
derilmektedir. Hastanede, mide, böbrek
ve beyin gibi ilaçlı filmler çekilemediği
için, dışarıda bu filmleri 50 - 60 bin lira
gibi ücretle çektiren hasta vatandaşlara,
hastane tarafından yalnızca bunun 36 bin
lirası ödenmektedir.
Hastanede koroner yoğun bakım ser
visi yoktur. Acilen 4 üniteli, bilgisayarlı ko
roner yoğun bakım servisine ihtiyaç du
yulmaktadır.
Ayrıca, yeni doğan ve kan uyuşmaz
lığı olan bebekler için hayatî önem arz
eden cihaza da hastanemizde çok acilen
ihtiyaç vardır.
1987 yılında 12 yatak ve 4 cihaz ile
hizmete başlayan hemodiyaliz servisinden
de hemşire yetersizliği nedeniyle gereği ka
dar istifade edilememektedir. Hastanede
halihazırda mevcut üç ambulanstan ikisi
1977, birisi 1975 modeldir. Çok eski mo
del oluşları nedeniyle sık sık arızalandığın
dan, bunlardan da istifade edilememek
tedir ve şu anda ambulansın birisi de ma
alesef devre dışı kalmıştır.
Netice itibariyle, sözkonusu hastane
nin neresinden tutarsanız, dökülüyor. Bir
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zamanlar bölgede en iyi sağlık hizmeti ve
ren bu hastanemizin, artık yapı olarak da,
görünüm olarak da, verdiği hizmet bakı
mından da maalesef bir revirden farkı kal
mamıştır.
İşte bütün bunlar gösteriyor ki, bu ik
tidar, sağlık hizmetlerine gerekli önemi
göstermemekte ve bu konuda da maalesef- bir ilerleme kaydedememektedir. Aksine, her yıl, kendi bölgemde sağ
lık hizmetlerinde gerileme görülmektedir.
Sayın milletvekilleri, bu kürsüden,
kendi ilimdeki bir hastanenin bugünkü
durumunu izaha çalıştım, sanıyorum, bu
gün y u r d u m u z u n birçok bölgesinde pek
çok hastanemizin durumu bizden farklı
değildir; a m a bizim SSK Hastanesine -|maalesef- üvey evlat gözüyle bakılmakta*»
dır. Sayın Bakandan -kendileri burada
yok; ama sanırım, tutanaklardan bu talep
lerimi inceleyecektir- Kütahya SSK Has
tanesinin hemşire, hizmetli personel ile ge
rekli araç ve gereç eksikliklerinin acilen gi
derilmesini ve vatandaşımıza sağlık hiz
metinin daha iyi koşullarda verilmesinin
teminini rica ediyorum.
Yüce Meclise saygılar sunuyorum.
(DYP sıralarından alkışlar)
3. — istanbul Milletvekili Âli Haydar Er
doğan'ın, 12 nci Millî Eğitim Şûrası ve kararla
nma uygulanırlığına ilişkin gündem dışı konuşması
ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Hasan
Celâl Güzel'in cevabı
BAŞKAN — İstanbul Milletvekili
Sayın Haydar Erdoğan 12 nci Millî Eği
tim Şûrası ve kararlarının uygulanırlığı
hakkında gündem dışı söz istemişlerdir;
buyurun efendim. ( S H P sıralarından al
kışlar)
Sayın Erdoğan, konuşma süreniz 5
dakikadır.
ALİ HAYDAR E R D O Ğ A N (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 6 yıllık aradan sonra, 18 - 22 Temmuz
1988 tarihleri arasında Millî Eğitim Şûrası
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O : 1

toplanmıştır. Ülkemizin çığ gibi büyüyen
sorunları vardır ve en fazla sorunları olan,
millî eğitimdir. Çok şaşaalı başlayan Şû
ra, hiçbir soruna çözüm getirmemiş, da
ha karmaşık hale sokmuştur. Millî eğitim
de ilkellikten gelişmişliğe doğru ilerleme
nin çağdaş düzeyini yakalamanın önkoşu
lu, değer yargılarını, düşünce boyutlarını
yükselterek sağlanır. Eğitimde çağdaş ol
mak, yepyeni bir dünya yaratmak, barış
kültürünü genç kuşaklara anlatmak, ak
tarmak ve yaymak görevi de öğretmenle
re ve eğitimcilere düşmektedir.
İşte, ülkemizde, bu eğitim topluluğu,
büyük özveri ile, yiğitçe, bu demokrasi
mücadelesinde, insanın temel hak ve öz
gürlüklerinden olan yaşama hakkının gü
vence altına alınmasını savundu; demok
ratik hak ve özgürlüklerin, ancak kararlı
uğraşla elde edilebileceğini, uzun, acılı ve
sancılı aşamalardan geçeceğini, eşitsizliğe,
adaletsizliğe ve sömürüye karşı bir yığın
kurban verilmiş olabileceğinin bilinciyle,
kültür emperyalizmine, militarizmin ege
menliğine karşı mücadelesinin sonunda
demokratik haklarını elde edebileceğinin
bilincindedir.
İşte, 12 nci Millî Eğitim Şûrasında
öğretmene bu gözle bakılmamıştır. Şûra
ya 128 öğretim üyesi, 119 öğretmen, 118
eğitim ve okul yöneticisi, 4 asker, 20 eği
tim uzmanı, 60 diğer kuruluşlardan uz
man, 24 yazar ve gazeteci katılmıştır. Top
lam şûra üyeleri arasında öğrenci temsil
cileri ve velilere temsil olanağı verilme
miştir.
Bir kurulun temsile yetkili olabilme
si için, bu temsilî kişilerin kendi alanla
rında belirgin özellikleri olmalı ve bu ki
şiler, atamayla değil, seçimle, yani demok
ratik yöntemlerle belirlenmelidir. Eğitimi,
öğretmenleri temsile yetkili bir eğitim şû
rası için, temsilciler, illerde, ilçelerde,
okullarda, branşlarına göre, kendi arala
rından oylamayla seçilmeliler veya onlar
adına meslek örgütleri seçmelidir. Üze-
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rinde durulması gereken bir diğer nokta
da, Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinde,
"Seçimle Gelen Üyeler" denen bir baş
lık vardır; ama 1988 Türkiyesinde buna,
"Atamayla Gelen Üyeler" demek daha
doğru olur.
Şûraya katılan üyeler için, öğretmen
ler D asında bir seçim yapılmamıştır. Öğ
retmenlerin meslek örgütlerine de temsil
olanağı tanınmamış; Eğit - Der Genel
Başkanı gözlemci olarak katılabilmiştir.
Sayın Başbakan Özal, Şûradaki ko
nuşmasında, ödemeler dengesindeki açı
ğı kapattığını, Batıya yetişmek için eğitim
darboğazını aşmak gerektiğini söylemiş
tir; ama ne yazık ki, öğretmenlerimize ya
sal güvence ile temsil hakkından, karar
lara katılmadan söz edememiştir.
Aslında, Şûra kararları dilek (temen
ni) olmaktan öteye geçmese de, eğitim ve
öğretim düzeyinde olumlu katkıları vardır.
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı, hükümet programları çerçevesinde,
tek bir bakanlık gibi değildir; 179 ve 208
sayılı kararnamelerle, 1983 yılından bu ya
na Eğitim ve Öğretim Kuruluna bağlıdır.
Bu kurul, Başbakan dahil, 7 bakan ile bü
rokratlardan oluşmaktadır. Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanlığı ne yazık ki bu
rada bakan/sekreterya görevini yapmak
tadır. Yükseköğretimde de farklı bir du
rum yoktur; zira YÖK'ün -kabine dışı ya
da kabine üstü statüsü ile- Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanlığıyla hiçbir ilgisi
yoktur.
Temenni niteliğinde olan, şûra karar
larının uygulanması, en azından şûra top
lama ve onu finanse etme gibi külfetleri
kapsadığı düşünülürse, bir bakıma da yap
tırım niteliği taşımaktadır. Kaldı ki, şûra
lara egemen olan atmosfer, bakanlığın
yönlendirdiği istikamette olduğuna göre,
neden şûra kararları böylesine savsaklanır,
anlaşılır gibi değildir. Bu sene de böyle ol
muş, Cumhuriyetimizin laik temelini ol
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dukça zorlayan şûra kararları bir istisna
olarak uygulanacağa benzemektedir; ama
müfredat programlarındaki gereksiz bil
giler, çağın gerisine düşen görüntümüzü
sürdüreceğe benzemektedir. Bunun yeri
ne çocuklarımıza gelişme paralelinde kompütür çağına uygun bilgiler sunmamızın
artık zamanı değil mi?
Okullarımızı bilgisayarlarla donatma
projeleri, yalnız başlarına yeterli olamaz
lar. Bu araçları kullanabilmek bir amaçsa, günümüze de geleceğimize de yazık
olur; gene ezberleyeceğiz, gene ezbere ya
şayacağız demektir. Önemli olan, kompütür çağını yaşayabilmektir. Bunun anlamı,
kompütür teknoloji düzeyini yakalamak,
yaratıcı gücümüzle bu tekniği geliştirecek
niteliklere sahip olabilmektir. Bunun için
müfredat programlarını yeni baştan dü
zenlemek zorundayız. Çağımızın evrensel
boyutlarını yakalamış yeni bir görüş ve
ufuk zenginliğine ulaşmış uzmanlarla bu
nu başarabiliriz. Şûralar, sadece uzman
kadrolarla ve projeler üzerinde çalışan ve
kararlar alabilen kurumlar olmalıdır.
Elbette, müfredat programlan çocuk
larımızın kapasitelerini aşmamalı, yaşla
rına, zekâlarına ve yeteneklerine uygun
düşmelidir. Farklılıklar, farklı programlara
muhatap olmalıdır. Bu şu demektir : Öğ
renciler, zekâ seviyelerine, özel yetenek ve
eğilimlerine göre sınıflandırılmış program
larla eğitilmelidir; bugünkü gibi zengin ve
yoksul olduklarına göre olmamalıdır. Şim
diye kadar hemen her şûrada, sözde, öğ
rencilerin kabiliyet ve yönsemelerine gö
re yönelmiş programlarla yetiştirilmeleri
öngörülmüş; ama, ne hal ise, bu iş becerilerek, bir türlü kotarılamamış ve ezber
ci okullarımız devam edegelmiştir.
İster şu yanda, ister bu yanda yeni
lemeyi, geliştirmeyi planladığımız her şey
tek bir ele teslim edilecektir; kuşkusuz,
onun adı öğretmendir. O halde, bu ger
çek, bir yerde de her şeyden önce öğret-
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men olgusuna dayanmaktadır. Yeterince
pedagojik bilgilerle donanmış, bu bilgile
ri içine sindirmiş, öğretmenliği yeteneği
nin ve becerisinin bir parçası haline ge
tirmiş öğretmenlerimizin sayısı çok azdır.
El yordamıyla, tabiî şevkle, ya da özel gö
rüşlerle, yani bilim dışı yöntemlerle öğren
cileri yetiştirme çabasında olan öğretmen
lerimizin de sayısı -maalesef- çoktur. Bu
yüzdendir ki, müfredat programlarından
büyük bir farkla, yapıcı, yaratıcı insangücü yetiştirmekten yoksunuz.
Eğitimde büyük bir değişime ihtiya
cımız vardır; ne kadar geç kalırsak, o ka
dar geri kalacağız; ne kadar acele edersek,
o ölçüde çağı yakalayacağız.
Millî eğitimin neresinden tutarsanız
elinizde kalacak noktadadır. 12 Eylül as
kerî darbesi ve sonraki yönetimler, ülke
de Suud - Amerikan ve Türk - İslam sen
tezi öğretimini esas almışlardır. Özenle in
lenmesi ve gözlenmesi gereken temel nok
ta budur.
Sayın milletvekilleri, bakınız, Türk
dilini eğitimden soyutlamak da yanlıştır.
12 Eylülde ihtilal olmuş, 1982 yılında ye
ni Anayasanın kabulüyle temel eğitimde
ki değişiklikler ve çift öğretim; Atatürk
Devrim ve İlkeleri tek tek yok edilmiş, şe
kilde Atatürkçü görünüm artmış, özde
Atatürkçülük de yok edilmiştir.
BAŞKAN — Sayın Erdoğan, sürenizi
aştınız, lütfen bitiriniz.
ALİ HAYDAR ERDOĞAN (De
vamla) — Bitiriyorum efendim.
Millî eğitim, millî olma niteliğini kay
betmiş, şoven, ırkçı, gerici akımların eli
ne geçmiştir. Okullarımız, dinî temele da
yandırılan çağ dışı eğitimin yapıldığı bi
rer kurum olmuş, laiklik ilkesi sözde kal
mıştır.
"Anayasa, benim
teminatım
altındadır" diyen Sayın Kenan Evren, ya
nılmıştır. Anayasa Türk Ulusunun temi
natı altındadır, şahısların teminatı altın

O : 1

da değildir. Zira, kendi teminatı altında
olan Anayasayı, neden kalbura çevirttirmiştir bilinmez. Yoksa, Türk - İslam sen
teziyle Suud - Amerikan sentezi kendi ese
ri midir? Çünkü, Dil Bayramı nedeniyle
yaptığı konuşmasında, kuşaklar arasında
kopukluk yaratmamak bahanesiyle, geri
ye dönüşü savunmuş, "Dili, doğal akışı
na bırakmak gerekir" demiştir. Sayın
Cumhurbaşkanı, bu sözleriyle, Türk - İs
lam sentezcilerine yeniden göz kırpmıştır.
Türk Dil kurumunun tüzelkişiliğine
son verilerek, mal varlığına el konulması,
hukukî rezalettir. Atatürk'ün kurumuna
indirilen balyoz, insan haklarına aykırı
darhenin gündeme gelmesinden, bunun
hesabının sorulmasından, O'nun mirası
na sahip çıkacağımızdan korkulmasmdandır. Konu kamuya mal olmuştur. Dernek
lerin, vakıfların, ancak, yasal, haklı gerek
çeleri varsa yargıç kararıyla tüzelkişilikle
rine son verilebilir. Bu, kanun yoluyla son
verme rezaleti, Anayasanın üstünde olan
hukukun temel ilkelerine, insan hakları
evrensel demeçlerine ve hatta 1982 Ana
yasasına bile aykırıdır. Bırakınız Ata
türk'ü, herhangi bir yurttaşın vasiyetini,
bir gerekçe olmadan değiştirmek olanak
sızdır. Bu, mal varlığına el atmadır, kişi
lik haklarına saldırıdır. Aslında yapılan şu
dur : Halkın bilinçlenmesi, tutucu çevre
lerin işine gelmemektedir. Onlar, halkın
suskun, boynu bükük, özüne, toplumuna
yabancılaşmış, örgütsüz, katılmışız, eleştirisiz, hakkını aramayan yurttaş olarak
kalmalarını istemektedirler. Atatürk Dev
rim ve İlkelerine sahip çıkan herkes ve ku
rumların içine düşürüldüğü durum, utanç
vericidir...
BAŞKAN — Sayın Erdoğan, benim
görebildiğim kadarıyla, eğer önünüzdeki
bütün sayfaları okuyacaksanız, vakit
yetmez.
ALİ HAYDAR ERDOĞAN (De
vamla) — Bitiriyorum efendim.
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Öğretmenin saygınlığı ve güvencesi
yok edilmiş, öğretmen, yöneticinin esiri ol
muştur. Suskun, sindirilmiş, iki üç işte ça
lıştırılan öğretmen, ekonomik açıdan da
en alt düzeyde maaş alan duruma gelmiş,
referandum öncesi de, 50 bin Türk Lirası
gibi sanki devletten rüşvet almıştır. Öğret
mene bu yapılan, hak mıdır, reva mıdır?
Üyelerinin seçimi, genel kurulu ve
komisyon çalışmalarını biraz evvel aktar
dığım 12 nci Millî Eğitim Şûrasında, as
lında Türk - İslam sentezi oluşumunun te
mel olguları ele alınmıştır; öğretmenin ör
gütlenme, dernek ve sendika kurma öz
gürlüğüne ve meslekî güvenceye kavuşma
sına yönelik hiçbir karar çıkmamıştır; çün
kü, Atatürk'ün öğretmeninden korkmak
tadırlar. Önemli olan, halkın bilgilenme
sine, öğrenmesine, anayasal haklarına sa
hip çıkmasına, ilkeli ve örgütlü savaşım
vermesine karşı oldukları için, sendika,
dernek gibi kurumları kapatmak, dağıt
mak ya da baskı altında tutmak isteme
leridir.
Anadolu liseleri sınav sonuçları orta
dadır. H e r gün, puanı, sırası, okulu deği
şen, kazandığı halde okula gidemeyen öğ
renciler; b u n u n yanında, göstermelik, sı
nav yolsuzluğu ile ilgili görevden almalar...
Sınavı kazanıp da, T Ö B - DER'li ol
dukları için yurt dışına gidemeyen öğret
menler...
Eğitim ordusunda hâlâ görevine dönememiş 1402'likler...
Öğretmenlik yaptırılmayıp, müşavir
olarak çalıştırılan öğretmenler...
Eğitim kadrosu, partizanlığın ve ta
rikat çatışmalarının odak noktası olmuş
tur. Hakkı olan öğretmenlere idarecilik
görevi verilememektedir.
"Paralı eğitim, eğitimde fırsat eşitli
ğini k a l d ı r ı r ; bu, t e m e l e ğ i t i m d e
uygulanamaz" dediğimizde, Sayın Bakan,
" B u n u sağlayacağız" dedi. Eğitimin, pa
ralı aile çocuklarının hakkı olduğu, para- — 249
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sı olmayanların ise araç - gereçsiz, öğret
meni olmayan devlet okullarında okuma
ları gerektiği, kurmuş oldukları bu sistem
ile belli olmuyor mu?
BAŞKAN — Sayın Erdoğan, sayın
milletvekilleri bana saat gösteriyorlar...
ALİ HAYDAR E R D O Ğ A N (De
vamla) — Bitti efendim.
BAŞKAN — A m a n efendim, daha
beş sayfanız var; rica ediyorum...
ALİ HAYDAR E R D O Ğ A N (De
vamla) — Bitti efendim.
BAŞKAN — İstirham ediyorum...
Süreniz 5 dakika olduğu halde konuşma
nız 15 dakika oldu. Lütfen...
ALİ HAYDAR E R D O Ğ A N (De
vamla) — bitiriyorum efendim.
Biz, 12 nci Millî Eğitim Şûrasında,
ekonomik ve sosyal güvenceye sahip, sendikalaşmış, özgür düşünen, yarınından
emin öğretmenler ile, ülke sorunlarına eği
lim gösteren, demokrat, çağdaş, laik ve
herkesin eşit yararlanacağı bir eğitim için
bir adım atılmasını diliyorduk.
Bu duygularla, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (SHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Cevap vermek üzere Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Hasan Ce
lâl Güzel.
Buyurunuz efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar)
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE
S P O R BAKANI HASAN C E L A L G Ü 
Z E L (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; bugün gündemde "Eğiti
min sorunları ve nedenleri" konusunda
bir de Meclis araştırması var. Aslında, beş
yıllık iki Özal Hükümeti döneminde söz
lü ve yazılı soruları, Meclis araştırmaları
ile genel görüşmeleri düşünecek olursak;
biraz önce kıymetli fikirlerini açıklamış
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olan sayın arkadaşımız da o çerçevede ko
nuştu. Ben her zaman bu kürsüden, millî
eğitim konusu ne kadar çok gündeme ge
lirse, bundan o kadar çok memnun olu
ruz diye sesleniyorum; çünkü, millî eğitim
meselesi, sadece iktidarların ve hükümet
lerin problemi değildir; bizce ve eminim
ki bütün arkadaşlarımızca da Türkiye'nin
hem bugününü, hem de geleceğini tespit
edebilecek en önemli bir problem olarak
kabul edilmektedir. Gönül ister ki,
-tabirimi mazur görsünler- 200 kelimeyi
geçmeyen monologlarla, aynı kelimelerle
ve aynı sözleri söyleyerek değil; teknik bir
meseleyi, derinliğine inerek burada tartı
şabilelim. İşte, 12 nci Millî Eğitim Şura
sında bunu yapmaya çalıştık.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'de 392
bin öğretmen vardır; Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığında ise 497 bin kişi,
yani yaklaşık olarak yarım milyon çalışan
vardır. Yani, kamu sektöründeki persone
lin yarısına yakın bir kısmı Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanlığında çalışıyor de
mektir. Gayet tabiî, bin türlü geçim sıkın
tısı ve müşkülatla çırpman saygıdeğer öğ
retmen kitlesine bazı mesajların iletilme
si her politik kademeyi ilgilendirebilmektedir. Onun için, ben yapılan bu konuş
maları ve biraz sonra Yüce Meclisin gün
deminde de yine aynı kelimelerle göreceğiniz gibi- aynı iddialar ve aynı it
hamlarla yapılacak olan konuşmaları bu
çerçevede değerlendirmek istiyorum.
12 nci Millî Eğitim Şûrası, Türkiye'
de bütün düşünen insanların, muhalifıyle muvafıkıyla ve SHP'nin sayın temsilci
lerinin de iştirakiyle, kabul ettikleri gibi,
son yılların en büyük düşünce forumu ol
muştur ve -gerçekten- daha önce yapılan
11 Millî Eğitim Şûrasında ortaya çıkma
yan müşahhas neticeler, somut sonuçlar
çıkmıştır.
Sayın Erdoğan'ın işaret ettikleri gi
bi, bugün, tavsiye kararı mahiyetinde de
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olsa, 12 nci Millî Eğitim Şûrasında gerçek
ten çok değişik kesimlerden değişik fikir
lere sahip kişilerin iştirak ederek tartıştık
ları ve sonuçlandırdıkları bine yakın ka
rar vardır ve bunlardan önemli bir kısmı
nın da uygulamasına geçmiş bulunuyoruz.
Bu bakımdan, 12 nci Millî Eğitim Şû
rası, son yıllarda Türk millî eğitiminin en
önemli ve olumlu bir faaliyeti olmuştur.
Şûraya seçilen öğretmenler de, kesinlikle
idarî otoriteler tarafından empoze edile
rek değil, öğretmenlerin kendi fikirleri alı
narak tespit edilmiş; ayrıca, öğretmenle,
eğitimle ilgili bütün dernek temsilcileri de,
hiç ayrım gözetilmeksizin, Şûraya çağırıl
mıştır. Şûrayı takip edenler hatırlayacak
lardır, Eğit - Der Sayın Genel Başkanı Şû
ra Genel Kurulunda sadece, -bunların
hepsi de bizim
zabıtlarımızda
bulunmaktadır- hiçbir şekilde sözü kesil
meden, fikirlerini en açık şekilde belirte
rek dört konuşma yapmıştır.
Şûra kararlarının savsaklandığı, uy
gulanmadığı iddiasına gelince : Gene, ya
pılan 12 Millî Eğitim Şûrasının içinde
-aradan daha birkaç ay geçmesine
rağmen- en fazla kararını uygulamaya
başladığımız şûra da, 12 nci Millî Eğitim
Şûrası olmuştur. Hemen birkaç örnek ve
reyim : Şûradan, Yabancı Dil Eğitim ve
Öğretimi Komisyonundan çıkan kararla
rın uygulamasına Türkiye'de derhal baş
lanmıştır. Ayrıca, Türkçe eğitim ve öğre
timi konusunda da kararlar uygulamaya
konulmuştur.
Diğer taraftan, Sayın Erdoğan, "Her
şûrada öğrenci kabiliyetleri ve ölçme - de
ğerlendirme konularında kararlar alınır,
ancak tatbik edilmez" demişlerdir. Bu şû
rada alman kararlar da uygulanmaya baş
lanmıştır. En belirgin örneğini de şimdi
vereyim size : Üniversiteye giriş sınav sis
temi, son yirmibeş yıldır hep şikâyet edi
len bir sistem olmasına rağmen, ilk defa
yumuşatılma teşebbüslerinde bulunul250 —

T.B.M.M.

B : 13

muştur; bundan sonra, öğrenciyi dersha
ne sisteminden okul sistemine çekebilmek
için, birinci, ikinci ve üçüncülerin yüksek
öğretime girişte önplanda değerlendiril
mesine ilave olarak, haziran mezunlarının
da, ek bir katsayıyla çarpılarak yükseköğ
retim ve üniversite giriş sınavlarında de
ğerlendirilmesi esası benimsenmiştir. Di
ğer taraftan, ilk ve ortaöğretimden itiba
ren, ölçme, değerlendirme ve kabiliyete
göre puanlama sistemine de bu yıl ge
çiyoruz.
Öğretmen konusuna gelince : Birkaç
defa izah ettim; galiba bu, hep, karşılıklı
iddialar ve cevaplar şeklinde sonuna ka
dar gidecek. 1402'lik öğretmenler konu
sunda, mahkemelerde, memuriyetine ma
ni herhangi bir hüküm konulmamışsa, biz
mutlaka, öğretmenleri hiçbir ayrım yap
madan istihdam ediyoruz, çalıştırıyoruz.
Aynı şekilde, öğretmenler arasında her
hangi bir ayrım yapıyorsak, hem muha
lefete mensup, hem bütün sayın milletve
killerinden rica ediyorum, bizi uyarsınlar,
getirsinler, hangi öğretmene değişik mu
amele yapıyorsak görelim; telafi etmeye
çalışalım. Ancak, maalesef, bu kürsüler
den her zaman, böyle mücerret, soyut id
dialarda bulunulmuş, öğretmene baskı ya
pıldığı iddia edilmiş; gerçekten, çeşitli per
sonel ve sınav sistemleri içinde, en önem
lisi de geçim sıkıntısı içinde bocalayan öğ
retmene herhalde biraz da sempati me
sajı verilmek istenmiştir.
Ben, hiçbir zaman paralı eğitimden
yana olduğumu söylemedim; aksine
-bundan önce yaptığım konuşmalardan
birini gayet iyi hatırlıyorsunuz- paralı eği
time hükümet olarak karşı olduğumuzu
söyledim.
Paralı eğitim, literatürde, parası ola
nın eğitim görebilmesi demektir. Bu ma
nada paralı eğitime karşıyız. Diğer taraf
tan, iddianın tam aksine, temel eğitimde
ve özellikle beş yıllık ilköğretimde, hem
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Anayasanın bir mecburiyeti olarak, her
hangi bir paralı eğitime müsaade etmeye
ceğimizi de belirttim; ama şunu da ilave
ettim : Eğitimde mutlaka finansman prob
lemini halletmek mecburiyetindeyiz. Bi
raz sonra görüşeceğimiz Meclis araştırma
sı önergesinin belki de tek haklı tarafı, eği
time ayrılan kaynakların yıllar içinde azal
ma göstermesine işaret etmesidir. O za
man bunu, hem konsolide bütçeden da
ha fazla ayırarak, hem de mümkün mer
tebe bütçe dışı kaynaklan eğitim için ha
rekete geçirerek halletmek zorundayız. Bu
ise, paralı eğitim değildir; aksine, eğer sos
yal adalet ilkeleri çerçevesinde düşünür
sek, bizim, parası olanın, eğitime daha
fazla katkıda bulunmasını istememiz ge
rekir. Bunu temin edelim ki, Türkiye ça
pında hem bölgelerarası seviyede, hem de
kişilerarası münasebetlerde mümkün mer
tebe eğitimde sosyal adaleti temin etmiş
olalım.
Efendim, bir de belirteceğim iki ko
nu var. Evvela haklı oldukları, tamamen
iştirak ettiğimiz hususlardan bahsedeyim.
Bakanlıklararası Eğitim ve Öğretim Ku
rulu bana göre de yanlıştır; Sayın Erdo
ğan'ın iddia ettiği gibi, Millî Eğitim Ba
kanını sekreterya görevi yapma durumu
na düşürmektedir. Bunu, ilk fırsatta ya
pacağımız bir kanunî düzenleme ile değiş
tirmek mecburiyetindeyiz; haklıdırlar.
Ayrıca, YÖK bakımından da duru
mumuz aynıdır. Bunu çeşitli defalar, çe
şitli fırsatlarda kamuoyu önünde de ifade
etmiş bulunuyorum.
Diğer taraftan, yine Sayın Erdoğan'
ın iddia ettikleri, "Müfredat programla
rını yeni baştan düzenlemek zorundayız"
konusuna da iştirak ediyorum. Bu, sade
ce müfredat programlarının kötü olmasın
dan dolayı değildir. Gerçekten, dünyamız
da bilim ve teknoloji son derece süratli bir
şekilde, gittikçe artan oranda değişmekte
dir. Elbette her yıl müfredat program1—

T.B.M.M.

B : 13

îarmı da, ders kitaplarını da bu değişme
ye uygun olarak değiştirmek zorundayız.
Tabiî, eğitimde büyük bir değişmeye ihti
yaç var. Ayrıca, " Ç a ğ ı yakalamak için,
Türk dilini eğitimden soyutlamak da
yanlış" dedi.
Aynen iştirak ediyorum. Zaten, hem
Türkçe öğretim ve eğitimi, hem de yaban
cı dil öğretim ve eğitimi konusundaki gay
retlerimizin esas unsuru b u n d a n gelmek
tedir. Millî devlet olmanın vasfı, eğitimi
ni o dilden yapmaktır. Biz de Türkçe eği^
timden hiçbir zaman vazgeçmeyiz.
Şimdi gelelim o meşhur iddialara :
" T ü r k - İslam sentezcisi; Atatürk düş
manlığı; Suud - Amerikan sentezi (yeni bir
sentez) laikliğe karşı olmak; Türk eğitimi
ni laiklik esasindan ayırmak..." o, bildiği
miz ve son yıllarda devam eden teker
lemeler.
Sayın milletvekilleri, biz, " T ü r k - İs
lam sentezi'' diye ayrı bir doktrin bilmi
yoruz ve kabul etmiyoruz. Bizim, Hegelci veya Marksçı sentezlere benzer şekilde
sentezlere ihtiyacımız yok. (ANAP sırala
rından alkışlar)
Hükümet olarak ilkelerimizi tespit et
tik; programlarımıza, beyannamelerimi
ze yazdık : Milliyetçiyiz, muhafazakârız,
sosyal adaletçiyiz; en az sizler kadar sa
yın muhalefet mensupları (SHP sıraların
dan gürültüler) ve piyasa ekonomisinin
ilim ve teknolojiyle ilgili gelişmelerini de
takip ederiz. Bunda da sizden farklı olma
mamız gerekir; ama, bakınız, bu tekerle
melerle, Türk aydını zaman zaman ikiye
bölündü. Eskiyi hatırlayalım : "İlerici gerici" denmiştir, aynı şekilde "Solcu sağcı" denmiştir, Türk insanı ikiye bölün
müştür.
Bu şekildeki değer yargıları yanlıştır.
Üstelik, daha önceki dönemlerin ilerici gericisinde bir değer yargısı var. Burada.
dikkatinizi çekerim; bu Türk - İslam sen
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tezi gibi, daha çok basından aldığınızı dü
şündüğüm bazı ithamlar sizi aslında ka
muoyu önünde zayıf d u r u m a düşürür.
Çünkü ne Türke, ne Islama karşı olma
dığınızı, kimsenin de karşı olmak isteme
diğini elbette biliyoruz; a m a şunu da söy
leyeyim : H e r zaman dilinizden düşürme
diğiniz ve bizim de sizler kadar sevdiği
mizi çok iyi bildiğiniz Atatürk'ün, " N e
mutlu T ü r k ü m diyene" sözünü unutma
malıyız. Elbette Türküz, burası da Tür
kiye Cumhuriyeti Devletidir, Türklüğü
müzden de utanmayız... (ANAP sıraların
dan " B r a v o " sesleri, alkışlar) Elbette
Müslümamz; devlet olarak değil, devleti
miz laik devlet; ama bu milletin yüzde
99'undan fazlası Müslümandır. İnanan
insanlar vardır. Eminim ki, b ü t ü n deği
şik partilerde de bundan farklı düşünce
ler yoktur. O n u n için, benim naçizane tav
siyem, bu " T ü r k - İslam sentezi" teker
lemesinden vazgeçiniz; size zararı oluyor.
N E C G A R T Ü R K C A N (İzmir) —
Kullanılmasına, istismarına karşıyız
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE
SPOR BAKANI HASAN C E L Â L G Ü 
ZEL (Devamla) — Suud - Amerikan sen
tezi konusunu ise cevaplandırılacak değer
de bulmuyorum efendim.
' 'Atatürk devrim ve ilkeleri yok edil
miş, özde değil, biçimde anlaşılmış..."
Biçimle ilgili bir tartışmayı daha ge
çen gün beraberce yaptık. Aksine, özde
anlaşılmasını biz teklif ediyoruz.
Sayın milletvekilleri, sözlerimin so
nunda şunu bir daha arz etmek isti
yorum : 12 nci Millî Eğitim Şûrası, son yıl
ların, Türkiye'de yapılmış en geniş iştira
ki olan, en fazla demokratik, en fazla bi
limsel ve Türk eğitimini belirli temellere
oturtmak, reformu gerçekleştirmek bakı
mından gerçekten faydalı olmuş bir şû
rası dır.
Bu düşüncelerle, gelecek pazartesi
günü, Türkiye'de ilk olarak başlataca-
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ğımız 1 inci Gençlik Şûrasına -bu defa 100
gencimizin ve siyasî partilerimizin de iş
tiraki ile toplayacağımız gençlik şûrasıdırhepinizi davet ediyorum.
Hepinize saygılar sunarım. (ANAP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkül ederim Sayın
Bakan.
4. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu 'ram,
Sinop ili Tur/celi Kasabasının bucak ve köylerinde
meydana gelen selfelaketineilişkin gündem dışı ko
nuşman ve Devlet Bakam Cemü Çiçek'in cevabı
BAŞKAN — Sinop Milletvekili Sa
yın Yaşar Topçu, Sinop İli Helaldi Köyün
deki sel felaketi hakkında gündem dışı söz
istemişlerdir.
Buyurun Sayın Topçu.
'
YAŞAR T O P Ç U (Sinop) — Sayın
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 11
Ekimi 12 Ekime bağlayan gece, milletve
kili bulunduğum Sinop İlinin sahildeki
Türkeli Kasabasının bucak ve köylerini
-tabiri caizse- merkez üssü olarak almış
çok büyük bir sel felaketi harap etmiştir.
Bir uzmanın ifadesiyle, sel felaketi
nin vüsati bin yılda bir olan cinstendir.
Evvela, ne olup bittiğini anlatabilmek için,
size yeri kısaca ve ana hatlarıyla arz et
mek istiyorum :
Sel felaketi, K a s t a m o n u ' n u n Çatalzeytin İlçesinden başlayarak Sinop'a ka
dar olan aşağı yukarı 50 kilometrelik bir
sahil kesiminde, halk tabiriyle, bardaktan
boşanırcasına değil, sanki çok büyük bir
barajın bendi yıkılmış da, oradan akıyormuş gibi tam 8 saat süreyle iki kişinin kol
larıyla kavuşturamayacağı kadar büyük
ağaçlan kökünden sökerek, fabrikaları ye
rinden oynatarak, önüne ne kattıysa -taş,
tokaç- hepsini denize yığmış, devletin, 9
bin metreküp olduğu tahmin edilen tom
ruğunu denize taşımış, çok büyük bir sel
felaketi yaşanmıştır.
Arkadaşlar, bölge açık denizdir. Bu
ilimizden milletvekili olan arkadaşlarımız
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bilirler, özellikle Helaldi mıntıkasında otu
ran insanlar, 8 saat süreyle, bir taraftan
fırtınanın yaratmış olduğu çok büyük de
niz gürültüsü -ki, orada deniz çok
gürültülüdür- öbür taraftan dehşetengiz
selin getirdiği taş ve tokaçlarla birlikte ya
ratmış olduğu gürültü ve onun üzerine
sanki 8 saat bombardıman altında yaşanmışcasma meydana gelen gök gürültüsü
ile gelen bu sel felaketini, benim bölgem,
Allah'ın bir lütfü olarak, çok şükür ki, 1
ölüyle atlatmıştır.
Sel felaketinin bu kadar az can kay
bıyla atlatılmasının sebebi, bu bölgedeki
insanlardan her haneden en az 1 kişinin,
dışarıda, yani Almanya'da, Fransa'da,
Belçika'da işçi olarak çalışıyor olmaları;
orada yapmış oldukları tasarruflarını ken
di memleketlerinde büyük binalara çevir
miş olmaları ve bu binaların alt katları
nın da, daha ziyade dükkân şeklinde ya
pılmış olmasıdır. Eğer, o binaların alt kat
ları mesken olarak kullanılmış olsaydı,
Türkiye, şu anda çok büyük bir facianın
matemi içerisinde olacaktı. Olayın, gece,
herkesin evinde bulunduğu sırada vukubuluşu ve binaların betonarme ve alt kat
larının da dükkân ve mağaza şeklinde ya
pılmış oluşu, bu felaketin çok şükür 1 ki
şilik can kaybıyla atlatılmasına neden ol
muştur.
Gelin görün ki, Türkiye, selin aka
binde, K a s t a m o n u ' n u n Çatalzeytin İlçe
sindeki selden haberdar olmuş; ancak, se
lin merkez üssü bulunan ve aşağı yukarı
6 kilometrelik yolu Çatalzeytin'e doğru, 8
kilometrelik yolu Ayancık'a doğru tahrip
olmuş, bütün elektrikler kesilmiş, sular ke
silmiş, kanalizasyonları tıkanmış, bütün bi
naların birinci katlarına kadar su girmiş ve
millemiş, bir sağlık ocağı, 3 cami, 2 köy ko
nağı, 2 fabrika, 1 değirmen, 13 ev tama
men harap olmuş ve 50'nin üzerinde de
hayvan telefatı vermiş olan bu bölgedeki sel
felaketini, Türkiye ve yetkililer, 4 gün

— 253 —

T.B.M.M.

B : 13

18 . 10 . 1988

sonra öğrenmiştir. Yani, Allah korusun, o
sel felaketi birkaç saat daha devam edip,
o binaları önüne katıp, içerisindekileri alıp
götürseydi, Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşlarının, böyle bir sel felaketinden 4 gün
haberleri olmayacaktı.
Bununla şunu anlatmaya çalışıyo
rum : Devlet yetkilileri -maalesef- bu bü
yük felakete, bin yılda bir görülebilen tür
den yaşanmış olan bir felakete, 4 gün son
ra müdahale etmişlerdir.
Bendeniz felaket bölgesinden dün ay
rıldığımda manzara şuydu : Bir tarafta
Köy Hizmetlerinin makineleri çalışıyor ya
da çalışıyor görünüyor, bir tarafta Kara
yollarının makineleri karayollarındaki tah
ribatı gidermeye çalışıyor; ama henüz ba
şaramamış. Sebebi?.. Daha fazla makine
ye, alet, edevata ihtiyaç var. Yolda yapı
lan doldurmalar, tamiratlar, Urların geç
mesini engelliyor, tırlar her gittiği yerde
batıyor. Bir tarafta orman idaresi, tomruk
larının peşine düşmüş; ama Helaldi denen
kasaba merkezinde hayvan leşleri ortada
duruyor ve Türkeli sağlık teşkilatı Helal
di Muhtarına yazılı tebligatta bulunuyor,
"Adam bul, leşleri kaldır" diyor.
Halk zaten o güne kadar devleti ya
nında bulamamış; halk kendi imkânlarıyla
selin tahribatından kurtulmaya çalışırken,
elinde, ayağında ne varsa hepsini sele ver
miş kaybetmişken, bir de bu kokuşmaya
başlayan hayvan leşlerini kaldıracakmış!..
Arkadaşlar, olayın dört gün sonra ka
muoyuna intikal etmesinin birinci müseb
bibi, vilayettir. Maalesef, vali yardımcıla
rı, kaymakamlığın, Türkeli Belediye Baş
kanının, hatta -makam zikrederek
söylüyorum- Türkeli Müftüsünün kendi
üst makamına (vilayet müftüsüne) yapmış
olduğu başvuruları, "Amma da büyüttü
nüz, yani bir sel olduysa ne oldu?!" gibi
cevaplarla karşılamış, gelen Kızılay ara
basını geri çevirmişlerdir.
Arkadaşlar, bu köylerde yaşayanlar,
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dövizlerle dışarıdan gelen ve durumları iyi
olan insanlardır. Hepsinin evinde -bir za
manlar '' İcraatın İçinden'' programında
gösterildiği gibi- radyosu, çamaşır maki
nesi veya televizyonu vardır; çünkü, dışa
rıda çalışıp kazananlar, bunları alıp geli
yor; ama bunlar sele gitmiş. İşin o tarafı
nı da bir kenara bırakıyorum. Burada, sele
giden fabrikalarda çalışan 100 tane işçi
var; şu anda açıkta kalmış vaziyetteler. İn
şaatlarda çalışmak için dışarıdan gelmiş
inşaat işçileri var; açıkta kalmış vaziyet
teler. Bunların yatağa ihtiyaçları var, en
azından yorgana ihtiyaçları var. Şehirde
ki kuyu suları klorlanmış; ama su akma
dığı için, temiz suya ihtiyaç var; çünkü,
her taraf çamur ve balçık içerisinde. Kim
se ne yaptığını bilmiyor. Dört gün sonra
gelen devlet, organizasyon bozukluğu yü
zünden bir şey yapamıyor. Türkeli'nin
Kaymakam Vekili -kaymakamı maalesef
yok- işleri organize etmeye çalışıyor; ama
talimat vereceği kişiler, makam ve mevki
itibariyle kendisinden yüksek. Böyle bir sel
felaketine maruz kalmış bir bölgede, en
azından bir vali muavini bulunmuyor.
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Vali de
vardı orada.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın
Biçer, dün oradaydım. Vali bey ile telefon
la görüştüm. Vali muavini dahil, kimse
yoktu. Sadece Köy Hizmetleri Müdürü
Ahmet Bey vardı; o da, "Ne yapacağımı
zı söyleyin de yapalım" diyordu.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İs
tanbul) — Sinop Valisi ne yapıyor?..
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sen gel
diğin zaman orada valiyle beraber değil
miydik?
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, ben, burada bir durumu anlatıyo
rum. Kastamonu Valisi 5 gündür felaket
bölgesinde, Çatalzeytin'de, 5 gündür ora
da duruyor, kendisi tehlike atlattı. Çatalzeytin'deki felaket, -arkadaşlarımız
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burada- Çatalzeytin Deresinin taşmasın
dan, orman tomruklarının gitmesinden,
kamyonunu kurtarmak isteyen bir şoförün
kamyonuyla beraber sele kapılmasından,
keza yine ormanda çalışan 2 işçinin yata
ğını kurtarabilmek için sele kapılmasından
ve çarşı içerisindeki bazı dükkânların
-sanıyorum 20 kadar dükkânın- sel alma
sından ibaret. Çatalzeytin'de bir tahribat
yoktur; ama Türkiye, Çatalzeytin'de sel
felaketi oldu sanıyor. Buna karşılık, Kas
tamonu Valisi bütün ekibiyle beraber 5
gündür orada bulunuyor. Bendeniz cu
martesi günü olay yerine gittiğim zaman
Kastamonu Valisiyle karşılaştım.
BAŞKAN — Yaşar Bey, süreniz dol
du, lütfen bitiriniz.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta
mam efendim.
HALİL ORHAN ERGÜDER (İs
tanbul) — Sinop Valisi yok mu? (ANAP
sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım, Sayın Bakan cevap verecek
beyefendi. Arkadaş izahat istemiyor
sizden.
Yaşar Bey, karşılıklı konuşmayalım
lütfen.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sev
gili arkadaşlar, sözlerimde en küçük hila
fı hakikat veya abartma varsa, ben hepsi
ni geri almaya razıyım. Arz ediyorum; pa
zar günü -Sayın Devlet bakanı olayın
şahidi- Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek
helikopterle geldi, vali bey de oradaydı.
Ben dünden bahsediyorum; pazartesi. Siz
zaten vilayet ve hükümet olarak cuma gü
nü gelmişsiniz; olay, salıyı çarşambaya
bağlayan akşam olmuş. Cuma günü gel
mişsiniz, arkadaşımız sorduğu için söylü
yorum. Ben burada, Mecliste kendisini sa
vunma imkânı olmayan insanları itham
etmek istemiyorum. Sinop Valisi geliyor,
yol kapalı olduğu için geçemiyor, Boyabat
Panayırına gidiyor. Bunları bana niye an
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lattırıyorsunuz Sayın Biçer?
BAŞKAN — Yaşar Bey, bir felaketi
ortaya koydunuz. Bütün arkadaşlar
üzüldü.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bun
lara lüzum yok yani.
BAŞKAN — Sayın Bakan cevap ve
recek; lütfen kesiniz.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Siz,
Sinop Valisini burada sanki bana karşı...
HİLMİ BİÇER (Sinop) — 5 dakika
durdun orada Yaşar Bey.
BAŞKAN — Tamam Yaşar Bey,
kesiniz...
HİLMİ BİÇER (Sinop) — 5 daikada ne öğrenilir?
BAŞKAN — Hilmi Bey, lütfen kar
şılıklı konuşmayalım.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ar
kadaşlar, tabiî, olay, arkadaşımızın dedi
ği gibi. Ben cumartesi günü geldim, ora
dan pazartesi günü akşamı, dün akşam
ayrıldım; üç gündür oradaydım ben.
arkadaşlar, burada 34 köyün yolu ka
palı. Daha, ne olduğu ne ettiği belli de
ğil. 13 tane evin yıkıldığını gelen giden
den öğrendik; bir kısmına gitmek imkânı
olmadı, her ne halse.
Şimdi, olan olmuş... Bu, devlet için,
yetkililer için, bana göre, ayıptır, bir sel
felaketine maruz kalmış, hem de bin yıl
da bir olan cinsten bir sel felaketine ma
ruz kalmış bir bölgeye dört gün sonra mü
dahale etmek ayıptır. Bir devletin kurum
larının fonksiyonel olup olmadıkları böy
le zamanlarda ortaya çıkar, laçka olup ol
madıkları böyle zamarlarda ortaya çıkar;
yoksa, normal günlük rutin işler içerisin
de onları anlayamazsınız. Bu durum, ba
zı devlet kurumlarının fonksiyonel olma
dıkları, basit bir olayda, bir bucak mer
kezi ve çevresindeki 10 tane köyün temiz
lenmesi olayında görülmüştür.
Şimdi, benim söyleyeceğim şudur :
Bu bölgedeki zarar çok büyüktür. Ben,
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sele kapılan kamyonlardan, otomobiller
den bahsetmedim. Arazi ekim alanları ta
mamen sel artığı altında kalmıştır; üzerin
de taşıyla tokacıyla metrelerce yükseklik
te bir sel artığı kalmış; artık, onun altının
bahçe ve tarım arazisi olarak kullanılma
sı m ü m k ü n değil. Evlerdeki eşyalar, buz
dolabından halılara kadar, hepsi kullanıl
maz hale gelmiş, gitmiş; esnafın malzeme
si sele kapılmış gitmiş. Bu işin...
BAŞKAN — Yaşar Bey, lütfen...
YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Ta
mamlıyorum Sayın Başkanım.
M E H M E T P E R Ç İ N (Adana) —
Daha yeni başladı.
YAŞAR T O P Ç U (Devamla) - T Bu
işin...
BAŞKAN — Yaşar Bey, lütfen... Sü
renizi çok aştınız.
YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Efen
di, tamamlıyorum, izin verirseniz tamam
layacağım.
Bu işin Afet Fonuyla veya fakir fuka
ra fonuyla halledilmesi m ü m k ü n değildir.
en küçük zarar 20 - 30 milyon liradan
başlıyor.
Benim Hükümete teklifim ve ricam
şudur : Buna geç müdahale edilmiştir;
şöyle olmuştur, böyle olmuştur, ama olan
olmuştur. Bu vatandaşların, hiç değilse,
ayrı bir tahsisat konmak suretiyle ve ilgi
siz kalmanın da bir nevi telafisi şeklinde,
uğramış oldukları zararların -ayrı bir
fonla- devlet tarafından, hükümet tarafın
dan karşılanmasının yollarının aranmasını
talep ediyorum. Çünkü, hiçbir vatanda
şımızın, hepimizin, hatta bizlerin -en is
tisnaî olanlar için- malımızı, mülkümüzü,
özellikle mobil malımızı -yani televizyonu
muzu, halımızı...- sigorta ettirmek gibi bir
âdetimiz yoktur. Kaldı ki, Türkiye'deki si
gorta şartlan da bellidir. Malını mülkü
nü kaybetmiş, devleti de zamanında ya
nında bulamamış olan bu insanların, hiç
değilse -hasar tespiti de yapılmadığı için
söylüyorum; h â l â d a h a s a r tespiti
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yapılmamıştır- hasarlarının tespit edilerek,
ayrı bir ödenek konmak suretiyle zarar
larının giderilmesini, uğramış oldukları ıs
tırabın, felaketin bir parça hafifletilmesinin sağlanmasını talep ediyorum.
Saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — H ü k ü m e t adına cevap
vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Cemil
Çiçek; buyurun efendim.
D E V L E T BAKANI C E M İ L Çİ
Ç E K (Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce
Meclisin değerli üyeleri; geçen hafta içe
risinde, gerek Çatalzeytin ve gerekse
Türkeli ilçelerinde meydana gelen sel fe
laketi sebebiyle hayatlarını kaybeden va
tandaşlarımıza rahmet, yaşayanlarımıza
da geçmiş olsun dileklerimi ifade ederek
sözlerime başlamak istiyorum.
Burada dile getirilen hususların bir
kısmı, meseleyi siyasî bir zemine çekmek
maksadına matuf olduğu için, üzüntümü
de burada ifade etmek istiyorum. Haki
katen, buralarda meydana gelen sel fela
keti, en yaşlıların dahi hayatlarında hiç ya
şamadıkları boyutta, büyük bir sel felaketi
olmuştur. Ayrıca, yerleşim merkezinin de
re yatağında bulunması, işin vahametini
de bir ölçüde artırmıştır. Ne yapalım ki,
Karadeniz Bölgesinin birçok yerleşim
merkezleri -bu sene, sık sık bu felakete de
maruz kalmıştır- H e p dere yataklarmdadır ve b u n d a n mütevellit de, bu tehlikele
ri, zaman zaman burada görüşmek duru
mu hâsıl olmaktadır. Ancak, ifade edildi
ği gibi, devletin olaya geç müdahalesi di
ye bir hadise söz konusu değildir. Olayı
duyar duymaz, oradaki kaymakam, ilçe
yetkilileri ve vilayet yetkilileri, elde olan
bütün imkânlarını seferber ederek vatan
daşın yanında olmaya gayret etmişlerdir.
Ancak, kendileri de çok iyi bilirler ki, bu
yerleşim merkezlerinde irtibat sadece sa
hil yoluyla sağlanmaktadır; içeriye bağlan
tıları yoktur. Bu kadar büyük bir felaket
karşısında, bu Helaldi Kasabasının, eski
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nahiye merkezinin iki taraftan olan bağ
lantısı da büyük heyelan sebebiyle kesil
miş durumdadır. Buna rağmen, vilayet
yetkilileri, Köy Hizmetleri, Devlet Su İş
leri, O r m a n Teşkilatı ve Karayolları da da
hil olmak üzere, devletin bütün unsurla
rı, iki taraftan olay mahalline ulaşabilmek
için gayret göstermiş, Çatalzeytin - Türkeli
arasında dağdan bir servis yolu yapılmak
suretiyle ve o r m a n helikopterleri de ora
da hem kendi zayiatlarını tespit bakımın
dan, h e m de acil müdahale bakımından
olay yerine intikal etmiş ve m ü m k ü n olan
kurtarma operasyonuna yardımda bulun
muşlardır. Ayrıca biz de, Hükümet adma
ben, Karayolları Genel M ü d ü r ü , Afet İş
leri Genel M ü d ü r ü , Genel M ü d ü r Yar
dımcısı ve Partimizin Genel Sekreteri Sa
yın Akın Gönen'le beraber olay yerine git
tik. Hakikaten, oradaki devlet görevlile
rinin cansiperane çalışmaları bizi fevka
lade duygulandırmıştır. Başta Sayın Vali,
yetkililer, Sayın Hilmi Biçer ayaklarında
lastik çizmelerle, vatandaşlarla içice, kay
naşmış vaziyette, vatandaşın bu sıkıntıla
rını ortadan kaldırabilmek için büyük bir
gayretin içerisinde olmuşlardır. Ayrıca,
bölge müdürleri de oradadır. Devlet, elin
deki bütün imkânlarını orada seferber et
miştir. Ancak, arazinin fevkalade engebeli
oluşu, ulaşım imkânlarının kısıtlı oluşu se
bebiyle, elbette yerleşim merkezlerine
ulaşmada biraz zorluklar olmuştur.
Vaki hasar, ilk belirlemelere göre, 4
milyar civarındadır. 63 tane işyerinde ha
sar meydana gelmiştir. Olayı takiben, ge
rek Sosyal Yardımlaşma Fonundan, gerek
Afet Fonundan, gerekse Kızılaydan ilk
yardım yapılmıştır vatandaşın acil ihtiyaç
larının karşılanabilmesi bakımından. Ar
kasından da, ne gerekiyorsa buradaki va
tandaşlarımız bakımından, her türlü gay
retin, desteğin ve yardımın yapılacağına
da hiç tereddüt yoktur.
Biz olay yerine vardığımız zaman,
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P T T hizmetlerinin mükemmelen çalıştı
ğı, bize verilen bilgiye göre, T E K hizmet
lerinin arızasız yürüdüğü ve sağlık hizmet
lerinin de takviyeli olarak -Sinop'tan ve
çevresinden getirilen diğer sağlık persone
liyle beraber- eksiksiz yürütülmeye çalışıl
dığı yine bizim oradaki müşahadelerimiz
arasındadır.
Buradaki, devletin hiçbir şey yapma
dığı, alakasız kaldığı, lakayt kaldığı tarzın
daki lafların, seçim bölgesine, buradaki
zabıtların da birer suretlerini çıkararak,
mesaj gönderme gayretinin dışında hiçbir
mana ifade etmediğini b u r a d a üzülerek
belirtmek istiyorum. (ANAP sıralarından
" B r a v o " sesleri, alkışlar)
Çünkü, her şeyin istismarı olur; ama
felaketin istismarını yaparak bundan siyasî
netice çıkarmayı fevkalade de ayıp bu
luyorum.
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım.
Sağolun. (ANAP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — G ü n d e m e geçiyoruz.
B)
TEZKERELER
VE
ÖNER
GELER
1. — Resmî ziyarette bulunmak üzere Fede
ral Almanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Ke
nan Evren'in dönüsüne kadar Cumhurbaşkanlığı
na, TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut 'un vekil
lik edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
(3/668)
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının
tezkereleri vardır, okutup bilgilerinize su
nacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Almanya Federal Cumhuriyeti Cum
hurbaşkanı Richard Von VVeizsaecker'in
resmî davetlisi olarak 16 - 21 Ekim 1988
tarihleri arasında Almanya Federal C u m 
huriyetini resmen ziyaret edeceğimden,
dönüşüme kadar; Cumhurbaşkanlığına,
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106
ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut
vekâlet edecektir.
Bilgilerinize sunarım.

BAŞKAN
muştur.

Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
— Bilgilerinize sunul

2. — Federal Almanya'ya gidecek olan Dı
şişleri Bakam A. Mesut Yûmaz'ın dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Ali Bozer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/669)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 16
Ekim 1988 tarihinde Federal Almanya'ya
gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut
Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ali Bozer'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
3. — Pakistan'a gidecek olan Taran Orman
veKöyişleriBakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşü
ne kadar Taran Orman ve Köyişleri Bakanlığına,
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/670)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 16
Ekim 1988 tarihinde Pakistan'a gidecek
olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H.
Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar; Tarım
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O r m a n ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet
Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
4. — Federal Almanya'ya gidecek olan Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un
dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fah
rettin Kurt'un vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/671)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığna
G ö r ü ş m e l e r d e b u l u n m a k üzere,
16 Ekim 1988 tarihinde Federal Almanya'
ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı İmren Aykut'un dönüşüne ka
dar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Fahrettin K u r t ' u n vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş
olduğunu bilgilerinize sunarım.

BAŞKAN
muştur.

Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
— Bilgilerinize sunul

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME,
MECLÎS SORUŞTURMASI
VE MECLÎS
ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 26 ar
kadaşının, ilk defa öğretmenliğe atanacaklara uy
gulanan yeterlik sınavındaki başarı oranının dü
şük olmasının nedenleri ile soruna kalıcı ve adil bir
çözüm getirilmesi konusunda genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/6)
BAŞKAN — Genel görüşme ve Mec
lis araştırması önergeleri vardır; sırasıyla
okutuyorum.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
1980'den sonra uygulanmaya konu
lan ve sonuncusu 20 Ağustos 1988'de ya
pılan öğretmen sınavı sonuçları, kelime
nin tam anlamıyla felaketle sonuçlanmış
tır.
Sınava giren 30 000 öğretmenden
10 000'i başarılı olmuş, 20 000'i ise başa
rısız görülmüştür. Başarısızlığın nedenle
rini araştırmak ve soruna kalıcı adil bir çö
züm getirmek için Anayasanın 98 ve İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına müsaa
delerinizi saygılarımızla arz ederiz.
Bilindiği gibi 1980'den sonra uygu
lanmaya konulan yeterlilik sınavı ile ilk de
fa öğretmen olarak atanacakların bir ele
mesi yapılmaktadır. Bu sene 1988'de ya
pılan yeterlilik sınavına 30 000 öğretmen
adayı katılmış ve maalesef ancak 10 000
tanesi başarılı görülmüştür.
Liseden sonra girdiği yüksekokulun
bütün derslerinden geçer not alarak yük
sekokulu bitiren bu insanların, yetersizli
ğinde kıstas olarak ortaya konulan ölçü
nedir?
4 yıl süren yüksekokuldaki tüm ders
lerden geçer not, bazıları takdir bile almış
ken, bir defalık bir test ile başarılı veya ba
şarısız gösterilmesi hiçbir gerekçe ile izah
edilemez. Hele YÖK Başkanı ve üniver
site rektörlerinin üniversite ve yüksekokullardaki başannın çok yüksek olduğunu id
dia etmelerinden sonra, nasıl ve kimler ta
rafından teşkil edildiği açıklanmayan bir
komisyon tarafından başarısız gösterilmesi
(hem de 2/3'ünün) tam bir hatadır. Ya
YÖK ve üniversite sorumlulan gerçekleri
saptırmakta ya da bu sınavda bilgi değil
de başka şeyler, örneğin siyasî geçmiş, coğ
rafi bölge ve benzeri kıstaslar ölçü olarak
ele alınmaktadır.
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Dört sene müddetle YÖK'ün ölçüle
rine göre nitelikli öğretim üye ve yardım
cıları tarafından yetiştirilen bu elemanla
rın, niteliği ve akademik kariyeri belli ol
mayan bir komisyon tarafından elemeye
tabi tutulması, onları yetiştiren öğretim
üye ve yardımcılarına yapılan saygısızlığın
en büyüğüdür.
Bu elemanlar başarılı olmasaydı dip
loma alır mıydı? Yoksa YÖK, sırf başarılı
görünmek için mi talebeleri mezun et
mektedir?
Ayrıca, başarısız görülenlerin bir en
vanteri yapılıyor mu? Yani, hangi yöreler
den geldiği, hangi okuldan mezun oldu
ğu, başarısızlığın nedenleri vs. bütün bun
lar araştırılıyor mu? Araştırılıp da düzelt
me yoluna gidiliyor mu? Yoksa "böyle gel
miş böyle gitsin" sözünü doğrulayan bir
uygulama ile mi hareket ediliyor?
Sonuç olarak; YÖK mü başansız?
Yeterlilik sınavını yapan komisyon mu çok
üstün bilgiye sahip? Yoksa, üniversite ve
yüksekokullarımızın eğitim ve öğretim dü
zeyi mi çok düşüktür? Çünkü son yeterli
lik sınavındaki 2/3'lük başarısızlık, yani
ortalama yüzde 66 başarısızlık düzeyi çok
düşündürücü ve de çok anlamlıdır.
YÖK Başkanına bakarsanız, başarı,
Türkiye üniversite ve yüksekokullarında
yüzde 80'in üzerindedir. YÖK'ün yetiş
tirdiği öğrencilerin yeterlilik sınavlarında
ki başarı ise yüzde- 33 civarındadır.
İlk bakışta, 20 000 genç, hem de en
verimli çağında, başansız görülerek eli
ayağı bağlı bir hale getirilmiştir.
Üniversite bitirdikleri için de her iş
te çalışamıyorlar. Eğitimlerine uygun bir
iş (öğretmenlik) yapmak en doğal hakları
olup, devlet de onlara bu hakkı vermelidir.
Bir bakıma çarpık eğitimin kurbanı
olarak nitelendirebileceğimiz bu gençleri
mizi içinde bulunduğu bunalımlardan
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kurtarmak ve millî üretime bir an önce
katkılarını sağlamak gayesi ile bir genel gö
rüşme açılmasını talep ediyoruz.
Ali Uyar
Hatay
Arif Sağ
Ankara
Salih Sümer
Diyarbakır
O r h a n Veli Yıldırım
Tunceli
M e h m e t Tabir Köse
Amasya
Abdullah Sedat Doğan
Adana
M . Kemal Duduoğlu
Hatay
ibrahim Aksoy
Malatya
Turhan Hırfanoğlu
Hatay
Neccar Türkcan
İzmir
Mehmet Adnan Ekmen
Mardin
Ekin Dikmen
İçel
İsmail Hakkı Önal
İstanbul
İlhami Binici
Bingöl
Ahmet Ersin
İzmir
Ö m e r Çiftçi
Ankara
Birgen Keleş
İzmir
Yusuf Kenan Sönmez
İstanbul
M. Cevdet Selvi
Eskişehir
M e h m e t Ali Eren
İstanbul
Türkân Akyol
İzmir
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Hüsnü Okçu oğlu
İstanbul
Rıza Yılmaz
Ankara
Mehmet K a h r a m a n
Diyarbakır
Kâmil Ateşoğulları
Ankara
Kâzım Özev
Tokat
Abdulkadir Ateş
Gaziantep
BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rini alacak ve genel görülme açılıp açıl
maması hususundaki öngörüşme, sırasın
da yapılacaktır.
2. — Muğla Milletvekili Musa GÖkbel ve
45 arkadaşının, emniyet kuvvetlerince 8.10.1988
tarihinde E - 5 Karayolunun 'luzla mevkiinde ger
çekleştirilen operasyonla ilgili olarak kamuoyunda
oluşan kuşkulan açıklığa kavuşturmak amacıyla
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/35)
BAŞKAN — Diğer Meclis araştırma
sı önergesini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
Tuzla mevkiinde Emniyet kuvvetlerince
dört kişinin ölümü ile sonuçlanan bir ope
rasyon yapılmıştır.
Gerek İçişleri Bakanlığının açıklama
ları gerek Emniyet yetkililerinin açıklama
larının kaynak gösterildiği basındaki ha
berlere göre; daha önceden alınan istihba
rat sonucu bir kısım teröristin, Kartal Po
lis Lojmanlanyla, Kadıköy Emniyet Amir
liğini hedef alan saldırı girişiminde bulu
nacakları öğrenilmiştir. Bunun üzerine bir
gece önceden başlayarak emniyet güçleri,
Kartal'dan başlayan operasyonlar düzen
lemiştir. Bu operasyonlara bağlı olarak,
E - 5 Karayolunun değişik noktalarına
260
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pusular kurulmuştur. Nihayet, olay günü
saat 12.00 sularında bir sivil araçta bulu
nan polislerce izlenen D E G 7843 plakalı
taksi Tuzla köprüsü mevkiindeki T I R
kontrol noktasındaki resmî polis aracında
ki görevlilerce durdurulmaya çalışılmıştır.
" D u r " ihtarına uymayan araçtakiler ateş
ederek kaçmaya çalışırken, aynı bölgede
aynı amaç için pusu kurmuş olan 5 ayrı
timin kaçmaya çalışan aracı ateş altında
tutmaları sonucunda 4 kişi ölü olarak el
geçirilmiştir. Olaydan sonra araçta yapı
lan a r a m a d a bir tanesi 7.65 m m çapında
el yapımı, diğeri 14'lü olarak nitelendiril
mek üzere, iki adet tabanca ve bunlara ait
birer şarjör bulunmuş. Bunun dışında
bomba ve benzeri patlayıcı maddeye rast
lanmamıştır.
Bütün bu bilgiler ışığında : İstihba
ratın yapıldığı andan, operasyonun yapıl
dığı a n a kadar, polisin her aşamada zan
lıları canlı olarak yakalama imkânına sa
hip olduğu, bu imkâna rağmen, bunun
kullanılmayarak polisin esas görevi olan
zanlıları yakalama amacının ötesine geçen
ve sonuçlan kamu vicdanını rahatsız eden
bir şekilde 4 kişi ölmüştür. Bu sonuç ka
m u o y u n c a da kuşku ve korku ile izlenmiş
konuya açıklık getirilmeyişinden dolayı,
giderek polise karşı bir güvensizlik nok
tasına ulaşmıştır.
Olayın üzerinden 4 gün gibi uzun bir
süre geçmesine rağmen, kamuoyunu tat
min edecek, kuşkulan giderecek bir açık
lama yapılmadığı gibi, böyle bir sonucu
sağlayacak araştırmaya bile ihtiyaç duyul
madığı anlaşılmıştır. Hatta ilgili bakan,
olay ile ilgili olanları savunur beyanlarda
bulunarak konudaki tarafsızlığını yitir
miştir.
Söz konusu olayda görevlilerin ne
anayasanın "Temel H a k l a r " bölümünde
ki "Yafama hakkına" ne de Polis Vazife
ve Selahiyet Yasasındaki silah kullanma
amaç ve şartlarına uygun davramlmadığı
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izlenimi doğmaktadır. İlgili bakanın bu
konudaki eylemsizliği, taraflı beyanları
bundan sonra bakanlık eliyle yürütülecek
bir soruşturma sonuçlanna güven duyma
imkânını ortadan kaldırmıştır. Bu bakım
dan, söz konusu olayla ilgili mutlaka bir
soruşturma açılmasına ve bu soruşturma
nın kamuoyunca tarafsızlığından kuşku
duyulmayacak olan Meclis eliyle yapılma
sında sayısız fayda vardır.
Operasyonda görev alanlar, operas
yon için emir ve talimat verenler yasalar
çerçevesinde hareket etmiş, esas görevleri
olan yakalamayı gerçekleştirirken ellerin
de olmayan sebeplerle ölümler vuku bul
muşsa, polisimize, halkımızın kuşku ve
güvensizlikle bakmasını engellemek için
...ölümler, operasyona katılan veya emir
ve talimat verenlerin, ihmali - kastı - kor
kaklığa veya beceriksizliği sonucunda ol
muşsa:.. sorumluların belirlenip, yasalar
çerçevesinde gereğinin yapılması için,
Anayasanın 98 ve İçtüzüğümüzün 102 ve
103 üncü maddeleri uyannea Meclis araş
tırması açılmasını saygıyla arz ederiz.
12.10.1988
M u s a Gökbel
Muğla
Abdullah Baştürk
İstanbul
Mehmet Moğultay
İstanbul
Fuat Atalay
Diyarbakır
M . Erdoğan Yetenç
Manisa
Erdal Kalkan
Edirne
Ö m e r Çiftçi
Ankara
ibrahim Tez
Ankara
Etem Cankurtaran
İçel
1 __
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Ali Haydar Erdoğan
İstanbul
M. Cevdet Selvi
Eskişehir
Mehmet Kahraman
Diyarbakır
Ayhan Arifağaoğlu
Artvin
Cemal Seymen
Nevşehir
Halil Çulhaoğlu
İzmir
İbrahim Ak soy
Malatya
Özer Gürbüz
Sinop
Rıza Ihman
Çorum
Salih Sümer
Diyarbakır
İsmail Hakkı Önal
İstanbul
Mustafa Kul
Erzincan
Adnan Keskin
Denizli
İlhamı Binici
Bingöl
Ahmet Türk
Mardin
Cumhur Keskin
Hakkâri
Mahmut Almak
Kars
Yaşar Yılmaz
Ankara
Turhan Hırfanoğlu
Hatay
Tayfur Ün
Bilecik
Mehmet Fuat Erçetin
Edirne
Zeki Ünal •
Eskişehir
Enis Tütüncü
Tekirdağ
Kenan Süzer
Tokat
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Ali Uyar
Hatay
Kâzım Özev
Tokat
Gürcan Ersin
Kırklareli
Ekrem Kangal
Sivas
Birgen Keleş
İzmir
Erol Köse
Kocaeli
İ. Önder Kırlı
Balıkesir
Tufan Doğu
Muğla
Erol Güngör
İzmir
Hilmi Ziya Postacı
Aydın
M. Kemal Duduoğlu
Hatay
Rüştü Kurt
Giresun
A. Rıza Sirmen
Kocaeli
BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur.
Önerge, gündemde yerini alacak ve
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susundaki öngörüşme, sırasında yapıla
caktır.
3. — izmir Milletvekili Birgen Keleş ve 42
arkadaşının, pamuk üreticilerinin sorunları, Av
rupa Topluluğuna yapılan tekstil ihracatının kısıt
lanması ve dokuma sektöründeki yatırımlar ile iz
lenen politikalar konusunda Medis araşttrmast açıl
masına ilişkin önergesi (10/36)

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Tam üye olmak için başvurduğumuz
Avrupa Topluluğu ülkeleri ve diğer geliş
miş ülkeler, tarım sektörlerini özel politi
kalarla korumaktadırlar. Türkiye ise 1980
—. 262 —
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sonrasında tam ters yönde hareket etmiş
ve tarım sektörünü rekabete açmıştır.
Üretici birlikleri güçsüzleştirilmiş, ta
rım sektöründe üreticiyi ve tüketiciyi ko
rumakla görevli kuruluşlar bu görevleri
ni yapamaz durumda bırakılmıştır. Üre
tici, tüccarın insafına terk edilmiştir.
Krediler üreticilere değil tüccara ve
rilmiş, taban fiyatları düşük tutulmuş ve
üreticinin eline, ilan edilen fiyatların çok
daha azı geçmiştir.
Türkiye'nin geleneksel ihraç ürün
lerinden biri olan ve ülkenin en ileri sa
nayii olan dokuma sektörüne hammadde
sağlayan pamuk, izlenen politikalardan
olumsuz yönde etkilenen ürünlerden bi
risidir.
1983 - 1988 yılları arasında taban fi
yatları 9 kat; buna karşın, kompoze güb
re ve amonyum sülfat gibi girdileri 11 ve
13 kat artan pamuk üreticisi bu gelişme
ler sonucunda pamuk ektiği alanı ve üre
timini azaltmıştır.
Pamuk üretcisinin geleceği dokuma
sektörüne bağlı olduğu halde, Avrupa
Topluluğunun pamuklu dokuma ihraca
tına getirdiği kotalar ve kısıtlamalar kabul
edilmiştir. Dokuma sektörünün Avrupa
Topluluğu ile ilişkilerin bölünmez bir par
çası olduğu gerçeği gözardı edilerek bu ko
nudaki tezlerimiz yeterince savunulmamış
ve dokuma ihracatımız kısıtlanmıştır. Söz
konusu müzakereler Avrupa Topluluğu
nun resmî organları karşısına birkaç işa
damı çıkarılarak yürütülmüş ve her sefe
rinde Avrupa Topluluğunun istekleri ka
bul edilmiştir.
Dokuma sanayinin modernizasyonu,
verimliliğin artması, pamuk ipliği ve hamdokuma yerine daha kaliteli kumaş üre
tilmesi ve bu kumaşların ihracı için çaba
sarfedilmemiştir.
Bu nedenle;
1. Pamuk üreticisinin karşı karşıya
bulunduğu sorunlar ve iktidarın bu sorun
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lara ilişkin tutumu,
2. Avrupa Topluluğuna yapılan teks
til ihracatının kısıtlanması ve yöntemi,
3. Avrupa ülkelerinin dokuma tek
nolojilerini yeniledikleri, verimlilik artışı
sağladıkları bir dönemde dokuma sektö
ründe verimliliği artırmak, kaliteyi yük
seltmek, daha az döviz sağlayan pamuk ip
liği ve hambez yerine daha kaliteli mal
üretip satmak için yapılan yatırımlar ve iz
lenen politikalar konularında Anayasanın
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyannca Meclis araştırması açılma
sını arz ederiz.
Birgen Keleş
İzmir
Erol Güngör
İzmir
Hilmi Ziya Postacı
Aydın
M. Kemal Duduoğlu
Hatay
Kâzım Özev
Tokat
Türkân Akyol
İzmir
Erol Ağagil
Ankara
Mehmet Can
Adana
M. Erdoğan Yetenç
Manisa
Tufan Doğu
Muğla
Kenan Süzer
Tokat
Abdullah Sedat Doğan
Adana
Cemal Şahin
Çorum
Halil Çulhaoğlu
İzmir
Cüneyt Canver
Adana
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Abdulkadir Ateş
Gaziantep
Turhan Hırfanoğlu
Hatay
Yüksel Çengel
İstanbul
Mustafa Timisi
İstanbul
Beşer Baydar
Ankara
BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rini alacak ve Meclis araştırması açılıp
açılmaması hususundaki öngörüşme, sıra
sında yapılacaktır.

Mahmut Keçeli
Adana
Vedat Altun
Kars
Aytekin Kotil
İstanbul
Ali Şahin
Kahramanmaraş
Ekin Dikmen
İçel
Ömer Çiftçi
Ankara
Etem Cankurtaran
İçel
İlhamı Binici
Bingöl
İbrahim Aksoy
Malatya
Mustafa Çakır
Giresun
İbrahim Tez
Ankara
M. Cevdet Selvi
Eskişehir
Fuat Atalay
Diyarbakır
Rıza Ilıman
Çorum
Ali Haydar Erdoğan
İstanbul
Abdullah Baştürk
İstanbul
Mustafa Sarıgül
İstanbul
. Özer Gürbüz
Sinop
Mehmet Fuat Erçetin
Edirne
Mehmet Tahir Köse
Amasya
M. Turan Bayazıt
İzmir
Rüştü Kurt
Giresun
A. Rıza Sirmen
Kocaeli

4, — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve
23 arkadaşının, belediyelerceyapılan imar planı dü
zenleme çalışmalarmtn imar Kanununa aykm ol
duğu iddiasını ve vatandaşların bu uygulamalar
dan kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek için ahnacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Medis araş
tırması açtlmasma ilişkin önergesi (10/37)

BAŞKAN — Diğer önergeyi oku
tuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci
maddesini yanlış uygulayan belediyeler,
vatandaşı evlerinden, yurtlarından, mülk
lerinden mahrum bırakarak mağdur du
ruma düşürmüştür.
Belediyelerin yapmış oldukları imar
planı düzenleme çalışmalarında, yasada,
' 'arsa ve arazilerdeki değer artışına karşı
lık yüzde 35'e kadar düzenleme ortaklık
payı alınabilir" denilmesine rağmen, bu
hüküm "alınır" şeklinde amir hüküm te
lakki edilerek, vatandaşın arsa ve arazile
rinden yüzde 35 oranında düzenleme or
taklık payı alınmaktadır. Buna ilaveten
tekrar yüzde 24'e kadar da "sosyal hiz
metler alanı" adı altında bir pay daha
alınmaktadır.
— 264
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1605 sayılı Yasanın 42 nci maddesi
ne göre yapılmış düzenlemelerde yüzde 25
oranında pay alınmış olmasına rağmen,
3194 sayılı Yasayla yenilenen İmar Yasa
sına göre yapılan düzenlemelerle, vatan
daşın arsa ve arazilerinden yüzde 10 ora
nında bir pay daha alınarak yüzde 35'e ta
mamlanmaktadır.
3194 sayılı Yasanın 18 inci maddesi.nin 6 ncı fıkrasında, arsa ve arazilerden
ikinci defa düzenleme ortaklık payı alın
mayacağı açıkça belirtilmesine rağmen,
1605 sayılı Yasaya dayanılarak alınmış olan
yüzde 25 oranına ilaveten, 3194 sayılı Ya
sanın getirmiş olduğu hükümlere dayanı
larak, yüzde 35 oranı ayrıca alınmaktadır.
Sözü edilen yüzde 25 ve yüzde 35
oranında alınan bu payların, kamu yara
rına tahsis edilmesi, düzenlemeye tabi tu
tulan mahallerin ihtiyacı olan yol, mey
dan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil sa
ha, cami, karakol, okul gibi genel hizmet
ler için kullanılabileceği yasada açıkça be
lirtilmesine rağmen, belediyeler, bunlar
dan müstakil imar parselleri üreterek,
kendilerine mal etmekte ve bilahara bu
parselleri satışa çıkarmaktadırlar.
Şüyulandırma işlemleri, hatalı ve
haksız bir şekilde yapılmaktadır. Şüyulandırmaya tabi tutulan parsellerin üzerinde
ki taşınmazların hukukî durumuna çözüm
getirilmemektedir,
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yeye veya bir başka komşusuna birkaç
metre arsa bedeli borçlandırılmaktadır.
Yollara giden taşınmazları, belediye
ler kamulaştırma cihetine gitmemekte, dü
zenleme alanı içerisinde bulunup da ev
leri yola gitmeyen vatandaşları borçlandır
mak suretiyle sözkonusu yerler için ipo
tekli tapu vererek, vatandaşı diğer vatan
daşla karşı karşıya getirmekte, biri alacaklı
diğeri borçlu kılınmaktadır.
İmar planı düzenleme çalışmaları çok
haksız ve adaletsiz bir şekilde yapılmak
tadır. Bu çalışmalarla mülkiyet ve hukuk
karmaşası ve anarşisi yaratılmıştır.
Yukarıda sayılan ve bunlara benzer
diğer nedenlerle belediyeler tarafından
mağdur duruma düşürülen vatandaşların
mağduriyetlerinin önlenmesi için gerekli
tedbirlerin alınması maksadıyla Anayasa
nın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasını arz ederiz.

Partizanca tutum ve davranışların
için girilerek bazı vatandaşların parselle
ri küçültülmüş veya ellerinden alınmış, ba
zı imtiyazlı vatandaşlar hiç tapulu parseli
olmamasına rağmen ev ve parsel sahibi
yapılmıştır.
Bazı mahallerde yeniden cadde, so
kak, yol, meydan yapılmamasına rağmen,
vatandaş ya kendi mülkünden göçe zor
lanmakta veya bir başka vatandaşla ken
di parseline ortak edilmekte ya da beledi
— 265 —

Orhan Şendağ
Adana
Vefa Tanır
Konya
Ahmet Küçükel
Elazığ
Alaettin Kurt
Kocaeli
Fuat Kılcı
İzmir
Güneş Müftüoğlu
Zonguldak
Ertekin Durutürk
İsparta
Mehmet Gölhan
Sakarya
Ali Eser
Samsun
Doğan Baran
Niğde
Hasan Namal
Antalya
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İrfan Demiralp
Samsun
Mehmet Korkmaz
Kütahya
Abdullah Ulutürk
Afyon
Ferit Bora
Diyarbakır
Selahattin Kılıç
Adana
Ö m e r Barutçu
Zonguldak
ibrahim Gürdal
İsparta
Baki Durmaz
Afyon
Ümit Canuyar
Manisa
Mehmet Halit Dağlı
Adana
Zekeriya Bahçeci
Antalya
Şinasi Altıner
Zonguldak
Hasan Ekinci
Artvin
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
16 Ocak 1988 gün ve 19696 sayılı Res
mî Gazetede yayınlanan 88/1 sayılı Para
ve Kredi Kurulu tebliği ile ihracatta öde
nen destekleme fiyatları ilan edilmiştir, bu
na göre, 43 üncü sırada yer alan lastik
ayakkabı, bot, çizme ve terliklerin 10 çif
tini 30 dolar, bunların deriden yapılanla
rın 10 çiftine ise 50 dolar karşılığı Türk Li
rası ödeneceği hükmü yer almıştır.
Aynı tebliğde 1 adet renkli televizyon
için ise, öngörülen miktar 30 dolar oldu
ğuna göre, 10 çift terlik, ayakkabı veya bot
için böylesine yüksek bir destekleme ihti
yacı niçin hâsıl olmuştur?
Tebliğin 17 nci maddesine göre, teb
liğin hükümleri 1.1.1988 tarihinden itiba
ren yürürlük kazandığına nazaran, bu ta
rihten tebliğin ilan tarihi olan 16.1.1988 gü
nüne kadar 43 üncü sırada yer alan ter
lik, ayakkabı, bot, çizme ihracatı yapılmış
mıdır? Yapılmışsa, ne kadar yapılmıştır,
kim yapmıştır sorularına bugüne kadar bir
açıklık getirilmemiştir.

Olay kamuoyunda büyük bir hayret
ve şaşkınlıkla karşılanmış, bu kadar has
sas bir konu basında da devamlı konuşul
masına rağmen, yetkililer cevaptan hep
kaçınmışlardır.
Önerge, gündemde yerini alacak ve
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
Memleketimizin içinde bulunduğu
susundaki öngörüşme, sırasında yapıla
ekonomik ortam hepimizce malumdur.
caktır.
Tüyü bitmemiş yetimlerin haklarını hayalî
değil, gerçek fakat muvazaalı ihracatla yi
yenlerin, bu olayla hayalicileri de geçecek
5. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim
ve 10 arkadaşının, Para ve Kredi Kurulunun 88/1 kadar büyük miktarlarda ihracat yaparak
sayılı tebliğinin 43 üncü sırasındaki mamuller için yanlış tebliğden istifade ettirildikleri kana
yapılacak ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle atini taşımaktayız.
Ülkemiz hayat pahalılığı altında ezi
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin yararlandığı
nı tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl lirken böyle ihracatlarla devletin milyar
larını alan insanların ortaya çıkarılması ve
masına ilişkin önergesi (10/38)
bundan daha önemli olarak bu ihracatın
gerçekleşmesine neden ve dayanak olan ih
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
racatı teşvik tebliğine, anılan maddenin
yorum :
BAŞKAN
muştur.

— Bilgilerinize

sunul
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kimler tarafından konulduğunun ve ama
cının ne olduğunun ortaya çıkarılması ge
rekmektedir.
T ü m bunların açıklığa kavuşturul
ması içîn Anayasanın 98 inci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 nci ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
ması için gereğini bilgilerinize arz ederiz.
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına

Ülkemizin en kısa zamanda kalkın
ma hamlesini tamamlayarak, gelişmiş ül
keler düzeyine ulaşması, hepimizin müş
terek arzusudur. Kalkınmış bir refah top
Ahmet Neidim
lumunun yolu ekonomiyi büyütüp refahı
Sakarya
tabana doğru yaymaktan geçer.
Şinasi Altmer
Zonguldak
Senelerce uyguladığımız kalkınma
Cavit Çağlar
planlarında, dengeli bir gelir dağılımı te
min eden, kalkınmanın nimetlerini halka
Bursa
yayabilen, bölgeler arasındaki dengesizli
Koksal Toptan
ği giderebilen ve yurdumuzun her köşe
Zonguldak
sinde aynı refahı sağlayabilen bir kalkın
M a h m u t Öztürk
manın gerçekleşmesine gayret ediyoruz.
Niğde
Yani,
dengeli bir kalkınmayı hedef olarak
Güneş Müftüoğlu
alıyoruz.
Zonguldak
Ekonomik büyüme, üretim artışıyla
ibrahim Gürdal
m ü m k ü n olur. Üretim artışı, mevcut te
İsparta
sislerin kapasite kullanım oranının artışı
Mustafa Çorapçıoğlu
yanında, yeni işletmelerin devreye girmesi
Balıkesir
ile temin edilir.
Süleyman Çelebi
Yeni tesisler, yeni işletmeler ise yatı
Mardin
rımlarla
ortaya çıkar. O nedenle, millî ge
O r h a n Şendağ
liri ve refahı artıran kalkınma hareketi ile
Adana
yatırımlar arasında sıkı bir bağlantı mev
Ali Eser
cuttur.
Samsun
Kalkınmada anahedef, ülkenin ve
BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
fertlerin maddî ve manevî varlıklarının
muştur.
zenginleştirilmesi olduğuna göre, toplu
Önerge, gündemde yerini alacak ve
m u n en alt gelir gruplarına önem vermek,
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
^ sosyal refahın ve sosyal barışın sağlanma
susundaki öngörüşme, sırasında yapıla
sı bakımından gerekli olmaktadır. Bölgecaktır.
lerarası dengesizliğin giderilme gayretle
ri de yine aynı düşünceden kaynaklan
maktadır.
6. — Sakarya Milletvekili Mehmet Göl/ıan
ve 24 arkadaşının, üretime dönük yatırımların ye
Sosyal refahın sağlanabilmesi için çe
niden hızlandırılmasını sağlamak ve istihdam im şitli imkân ve hizmetlerin topluma dengeli
kânlarını geliştirmek için alınacak tedbirleri tespit olarak sunulması lazımdır.
Sosyal adaletin en büyük nimeti, şüp
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
hesiz ki, fertlere iş imkânı verebilmektedir.
kin önergesi (10/39)
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Gelişmekte olan ülkelerde en büyük
sorun, işsizlik sorunudur. En büyük ada
letsizlik de işsizlikte yatmaktadır. İstihdam
sorununa çözüm bulamayan, işsizliğin bü
yük boyutlara ulaştığı toplumlarda, sos
yal bansın uzun süre korunabilmesi çok
zor olmaktadır.
Geliri hiç olmayan veya çok az olan
fertlerin refahının artırılması, onlara Sos
yal Dayanışma ve Yardımlaşma Fonundan
yardım yapmaktan ziyade, kabiliyet ve ni
teliklerine göre iş temin etmekle mümkün
olur. Onlan aynı zamanda üretken hale
getirerek ekonomiye katkıda bulunur ha
le, yani işe yarar hale getirerek onlara yük
sek moral vermekle huzur sağlanabilir.
Ferde iş verebilmek, üretim artışı ile
ve yatırımla ilgilidir. Yeni yatırımlar ya
pılamaz ise iş imkânı doğmaz. Artan nü
fus karşısında işsizler ordusu da artar.
Toplumda huzur ve barış bozulur.
Tarımda mekanizasyonun gelişmesi,
tarımla uğraşanların imkânlarını sınırla
makta ve kırsal nüfusun kentlere göç et
mesine neden olmaktadır. Bu nüfusun bü
yük bir çoğunluğu düz işçi, yani meslekî
bir ihtisası olmayan kazma - kürek işçisi
dir. Bunların diğer sektörlerde iş bulabil
meleri yine yatırımlara bağlıdır.
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yatırımlarına gerekli önemin verilmediği,
programa alınmış yatırımların süresi için
de bitirilemediği ve senelerce sürünceme
de kaldığı görülmektedir. Millî kaynakla
rın yanlış önceliklere tevcih edildiği mü
şahede edilmektedir.
O nedenle, üretime dönük yatırım
ların yeniden hızlanmasını sağlamak, is
tihdam imkânlarını geliştirmek ve yatırım
- istihdam ve üretim çizgisinde ülkeye ve
toplumumuza dengeli bir gelir dağılımı
emin ederek, refahın tabana yayılmasına
yardımcı olacağına inandığımız yatırım
lar konusunda, bir Meclis araştırmasının
yararlı olacağına inanmaktayız.
Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
desi gereğince, yatırımlar konusunda bir
Meclis araştırması açılması hususunda ge
reğinin yapılmasını müsaadelerine arz
ederiz.
Saygılarımızla.

Gelişmekte olan diğer ülkelerde oldu
ğu gibi, ülkemizde de sosyal refaha ayrı
labilen kaynaklar sınırlıdır. Hızlı nüfus ar
tışı, kalkınmayı ve sosyal refahı frenlemek
tedir. Durum böyle olunca, millî kaynak
ların çok hassas ve dengeli olarak kulla
nılması gerekir. Sahip olunan millî kay
nakları, en verimli şekilde yatırımlara dÖnüştürebilmek lazımdır. En elverişli saha
da, en verimli tarzda azamî ekonomik ve
ya sosyal faydayı sağlayacak şekilde kay
nakların çok titizlikle kullanılması zaru
rîdir. Yani, kaynakların maksimizasyonunu sağlamak lazımdır.
Oysaki, son senelerde imalat sanayii
— 268 —

Mehmet Gölhan
Sakarya
M. Selahattin Kılıç
Adana
Ahmet Küçükel
Elazığ
Vefa Tanır
Konya
Ali Eser
Samsun
Yaşar Topçu
Sinop
Tevfık Ertüzün
Zonguldak
Mehmet Abrürrezak Ceylan
Siirt
Cavit Çağlar
Bursa
Fuat Kılcı
İzmir
İrfan Demiralp
Samsun
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Beytullah Mehmet Gazioğlu
Bursa
Ömer Şeker
Konya

Alaettin Kurt
Kocaeli
Şinasi Altıner
Zonguldak
ibrahim Gürdal
İsparta
Mahmut Öztürk
Niğde
Mustafa Çorapçıoğlu
Balıkesir
Hüseyin Özalp
Samsun
Ümit Canuyar
Manisa
Ertekin Durutürk
İsparta
Hasan Ekinci
Artvin
Güneş Müftüoğlu
Zonguldak
Ahmet Neidim
Sakarya
Mehmet Çakıroğlu
Trabzon

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur.
Önerge gündemde yerini alacak ve
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susundaki öngörüşme, sırasında yapıla
caktır.
D) ÇEŞİTLİ İŞLER
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Ekim, Kasan, Aralık 1937 Ayları He
sabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarvu inceleme Komisyonu Raporu (5/41) (S. Sa
yısı : 89) (1)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları
nı İnceleme Komisyonunun, içtüzüğün
153 üncü maddesine göre verilmiş, 89, 90
ve 91 sıra sayılı raporları vardır; okutup
bilgilerinize sunacağım :

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ekim 1987 başında Bankada mevcut para
Ekim - Kasım - Aralık 1987 aylarında
Ziraat Bankasının aldığı para
Toplam
Ekim - Kasım - Aralık 1987 aylarında Ziraat
Bankasının harcadığı para
Ocak 1988 başında bankada mevcut para
Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Ekim, Kasım, Aralık 1987 ay
larına ait hesapları incelendi;
Ekim 1987 de Ziraat Bankasındaki
960 663 752,89 liralık mevcudu ile Ekim,
Kasım, Aralık 1987 aylarında Hazineden
10 019 314 897,— lira alınarak Bankadaki

960 663 752,89
10 019 314 897,—
10 979 978 649,89
10 013 018 727,—
966 959 922,89

hesaba yatırılan meblağ cem'an 10 979 978
649,89 lira olduğu mevcuttan sarfolunan
10 013 018 727,— lira tenzil edildikten son
ra Ocak 1988 başında Bankadaki kasa
mevcudunun 966 959 922,89 liradan
(1) 89 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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BAŞKAN
muştur,

ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle
sarf evrakının birbirine uygun bulundu
ğu görülmüştür.

O : 1
— Bilgilerinize

sunul

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Ocak, Şubat, Mart 1988 Aylan He
sabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesap
larını inceleme Komisyonu Raporu (5/42) (S. Sa
yısı : 90) (1)
BAŞKAN - Diğer raporu okutuyo
rum :

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Hilmi Biçer
(Sinop) ve Komisyon üyeleri

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T IVLUA.,

İ BAŞKANLIĞINA

966 959 922,89

Ocak 1988 başında bankada mevcut
Ocak - Şubat - M a r t 1988 aylarında
Ziraat Bankasının harcadığı para
Toplam

10 794 332 325,—
11 761 292 247,89

Ocak - Şubat - M a r t 1988 aylarında
Ziraat Bankasının harcadığı para

10 480 554 772 —

Nisan 1988 başında bankada mevcut

1 280 737 475,89

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlı
ğının Ocak, Şubat, M a r t 1988 aylarına ait
hesapları incelendi;
Ocak 1988 de Ziraat Bankasındaki
966 959 922,89 liralık mevcudu ile Ocak,
Şubat, M a r t 1988 aylarında Hazineden
10 794 332 325,— lira alınarak Bankada
ki hesaba yatırılan meblağ cem'an 11 761
292 247,89 lira olduğu, mevcuttan sarfolunan 10 480 554 772— lira tenzil edil
dikten sonra Nisan 1988 başında Banka
daki kasa mevcudunun 1 280 737 475,89
Ucadan ibaret olduğu Saymanlıktaki def
terlerle .sarf evrakının birbirine uygun bu
lunduğu görülmüştür.

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Hilmi Biçer
(Sinop) ve Komisyon üyeleri
BAŞKAN
muştur.

— Bilgilerinize

sunul

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Nisan, Mayıs, Haziran 1988 Ayları
Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi He
saplarım inceleme Komisyonu Raporu (5/43) (S.
Sayısı : 91) (1)
BAŞKAN — Diğer raporu okutuyo
rum :
(1)
270 —
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Nisan 1988 başında bankada mevcut para
Nisan - Mayıs - Haziran 1988 aylarında
Ziraat Bankasının aldığı para
Toplam

1 280 737 475,89
11 349 946 408—
12 630 683 883,89

Nisan - Mayıs - Haziran 1988 aylarında
Ziraat Bankasının harcadığı para

11 598 952 777,—

Temmuz 1988 başında bankada mevcut para
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlı
ğının Nisan, Mayıs, Haziran 1988 ayları
na ait hesapları incelendi;
Nisan 1988 de Ziraat Bankasındaki
1 280 737 475,89 liralık mevcudu ile Ni
san - Mayıs - Haziran 1988 aylarında Ha
zineden 11 349 946 408,— lira alınarak
Bankadaki hesaba yatırılan meblağ cem'an 12 630 683 883,89 lira olduğu, mevcut
tan sarfolunan 11 598 952 777,— TL. ten
zil edildikten sonra Temmuz 1988
başında Bankadaki kasa mevcudunun
1 031 731 106,89 liradan ibaret olduğu

1 031 731 106,89

Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının
birbirine uygun bulunduğu görülmüştür.
Genel Kurulun bilgisine arz edilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Hilmi Biçer
(Sinop) ve Komisyon üyeleri
BAŞKAN —- Bilgilerinize sunul
muştur.
BAŞKAN — Gündemin "Seçim"
kısmına geçiyoruz.

V. — SEÇİMLER
1. — Anayasa Komisyonunda açık bulunan
bir üyelik için seçim.

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Anayasa Komisyonun
daki açık üyelik için, Anavatan Partisi
Grubunca, İstanbul Milletvekili Sayın Ta
lat İçöz aday gösterilmiştir.
v

Gündemin "Genel Görüşme ve
Meclis Araştırması Açılmasına Dair
Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz.

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI
A)
ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve
17 arkadaşının, sağlık sorunları konusunda genel
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (S/5)
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BAŞKAN — Kars Milletvekili Mah
mut Almak ve 17 arkadaşının, sağlık so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın-
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ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz.
Hükümet?.. Yerinde.
Önergeyi tekrar okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Beş yıldır çığ gibi büyüyen enflasyon
ve pahalılıktan ve gelir dağılımındaki den
gesizlikten giderek daha çok yoksulluğa iti
len geniş halk kitleleri, şimdi de yeni ve
ciddî bir sorunla karşı karşıyadır.
ANAP İktidarı "sağlık hizmetlerini"
paralı hale getirmiştir. Satılabilecek her
mal ve hizmeti kullanmak, ANAP İktida
rının ekonomik politikalarının doğal sonu
cudur. Böylece ANAP İktidarında, insan
larımızın sağlığı da satışa çıkarılmıştır.
Halkımız, sağlık hizmetlerine erişememekten, yaşadığı bölgede tedavi edile
memekten, köylerde, kasabalarda ve bir
çok Anadolu il hastanelerinde teşhis ve te
davi olanaklarına kavuşamamaktan sürek
li yakınmaktadır ve haklıdır. Hastaların
tek umudu, büyük illerin hastaneleri ol
makta ve ülkenin her yerinde sürekli bir
hasta trafiği hastanelere akın etmektedir.
Kapasitelerinin çok üzerinde çalışmaya iti
len hastaneler de başka bir yakınma ko
nusudur. Buralara başvuran hastalar tet
kik ve tedavi için günlerce sıra beklerler.
ANAP İktidarı bu sağlık sorunları
na şimdi de yeni bir boyut getirdi. Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı has
tanelerin hizmetlerini ücretli hale getirdi.
Geçtiğimiz hafta Bakanlığın açıkladığı fi
yat listesinde tetkik ve tedavi ücretlerinin
boyutu akıl almaz düzeydedir. Halkımı
zın sosyal güvenceden yoksun olan yüzde
65'lik kesimi bu bedelleri ödeyebilirse sağ
lık hizmetinden yararlanabilecektir.
Sağlık Bakanlığının ikinci girişimi
ise, bu Bakanlığa bağlı Ankara Yüksek İh
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tisas Hastanesi, Ankara Büyük Doğume
vi, İstanbul Haydarpaşa Göğüs Merkezi
ve İstanbul Koşuyolu Hastanelerinin
"sağlık işletmesi" haline getirilmesi ve
bunların rekabete açılmasıdır. Bu hasta
nelerin gelirleri, hastalardan alınacak üc
retler ile devletin desteğinden oluşacak ve
işletmelerin gelişmesi ve daha iyi' hizmet
verebilmeleri için kullanılacaktır. Bu has
taneler, tüm sağlık personelini (doktor,
hemşire, ebe, sağlık teknisyeni ve labo
rantlar) özel ücret takdiri ile sözleşmeli
personel statüsünde çalıştırılabileceklerdir.
Yani, ayrıcalıklı ücret statüsü içinde per
sonel istihdam dengesi bozulacak, hekim
lerin gelecek güvencesi kalmayacaktır.
Bu yeni uygulamalar, 5.7.1987 tari
hinde yürürlüğe giren 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanununun hükümle
ri doğrultusunda yapılmaktadır. Amaç,
sağlık hizmetlerine kaynak bulmaktır.
1982 Anayasası, Türkiye Cumhuriye
tini "sosyal bir devlet" olarak tanımlar.
Anayasanın 56 ncı maddesinin birin
ci fıkrası "Herkes, sağlıklı yaşama hakkı
na sahiptir" demekte ve "dengeli bir
çevrede'' yaşamayı bir hak olarak belirle
mektedir.
56 ncı maddesinin gerekçesinin ilk
cümlesi, "Vatandaşın korunmuş çevre
şartlarında, beden ve ruh sağlığı içinde ya
şamını sürdürmesini sağlamak, Devletin
ödevidir" demektedir.
Sağlıklı yaşamak, sağlık hizmetlerin
den yararlanmak temel bir insan hakkı
dır ve bu hakkı sağlamak devletin
ödevidir.
Bunun için, gelir düzeyini ve ödeme
gücüne bağlı olmaksızın sağlık hizmetin
den yararlanmak yurttaşların hakkıdır.
Bugünkü uygulama ile kişilere, ücretsiz
bir kamu hizmeti olarak sunulması gere
ken sağlık hizmetleri satılmaktadır. Oysa
halkımızın sosyal güvenceden yoksun olan
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büyük kesiminin, pahası bu kadar artan
sağlık hizmetlerini "satın alma" gücü
yoktur. Bu yeni uygulama, çok ciddî so
runları da beraberinde getirecektir.
Pahalılık ve geçim koşulları, halkımı
zın büyük kesimini haftada bir yumurta
ve ayda bir kilo eti yiyemez hale getirdi.
Hastalıklar artıyor. Ateş pahasına olan
ilaçları satın alamayanların basit rahatsız
lıkları bile ciddî hastalıklara dönüşüyor.
Kırsal alanda insanlarımız, bebeklerimiz
ve analarımız hastalıklardan korunama
dıkları için, hastalıklarını tedavi ettireme
dikleri için hayatlarını yitiriyorlar. Altya
pı yetersizliği, eğitimsizlik, sularla yayılan
sarılık, tifo, paratifo gibi bulaşıcı hastalık
lardan salgınlar sürekli gelişiyor.
Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması
hizmetleri halkımıza etkin bir biçimde sunulamadığı için, ülkemizde ana, bebek ve
çocuk ölümleri oranı çok yüksektir.
Bütün bu gerçeklere karşın, Sağlık
Hizmetleri Temel Kanunu, sadece hasta
neleri iyileştirmek amacıyla sağlık hizmet
lerini satışa çıkarıyor.
Sağlık sorunları bu kanunla düzelti
lemez. İnsanlarımızı önce hastalıklardan
korumak, sonra yaşadığı yerde ve yörede
tedavi etmek için gerekli tüm önlemleri al
mak, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın görevidir. Bu görev yerine getirilme
dikçe, köyünde, kasabasında tedavi edile
meyen hastalar, büyük illerin hastane ka
pılarında birikmeye devam edeceklerdir.
Bu birikim önlenemedikçe bu hastanele
rin hizmetleri iyileştirilemez.
Ülkemizde ciddî sağlık sorunları var
dır. Bunların geniş ve ayrıntılı bir biçim
de TBMM'de irdelenmesi şarttır. Bu so
runları çözümlemek TBMM'deki her par
tinin ve her milletvekilinin sorumluluğu
dur. TBMM'yi geniş bir biçimde bilgilendirebilmek ve sağlık sorunlarını ayrıntıla-
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rıyla tartışabilmek için bir genel görüşme
açılması kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Gereğini bilgilerinize saygılarımızla
arz ederiz.
Mahmut Almak (Kars) ve arka
daşları
BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, ge
nel görüşme açılıp açılmaması hususun
da, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti grup
larına ve önergedeki birinci imza sahibi
ne veya onun göstereceği diğer bir imza
sahibine söz verilecektir.
Konuşma süreleri, Hükümet ve
gruplar için 20'şer dakika, önergedeki im
za sahibi veya onun göstereceği arkadaş
için 10 dakikadır.
Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Erzurum)
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Kars Milletvekili Sayın Mahmut Almak
ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları konu
sunda Meclis araştırması açılmasına iliş
kin vermiş oldukları önerge dolayısıyla husurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle
sizleri saygıyla selamlarım.
BAŞKAN — Sayın Bakan, Meclis
araştırması değil, genel görüşmedir; tas
hih ederim.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla)
— Evet, genel görüşme açılmasına ilişkin
önerge.
BAŞKAN — Buyurun efendim, de
vam edin.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM
BAKANI NİHAT KİTAPÇI (Devamla)
— Efendim, arkadaşlarımızın en büyük
iddiası, iktidarın, insanlarımızın sağlığı
nı satışa çıkarttığıdır. Bu hususu asla ka
bul etmiyoruz. Türkiye'de bazı gerçekler
göz önüne alınarak ve bu kanunun hazır
lanıp çıktığı tarihe kadar, sağlık sorunu-
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na, kalıcı, köklü, temel bir çözüm bulu
namadığı için 3359 sayılı Kanun çıkarıl
mıştır. 1920'de kurulan Sağlık Bakanlığı
nı, bu kanun çıkarılıncaya kadar otuz kü
sur kanun çıkarılmak suretiyle idare etme
ye çahşmışızdır. Bu kanunlar da gösteri
yor ki, Türkiye'de, kalıcı, köklü bir sağlık
sistemi maalesef oluşturulamamıştır. Yılın
şartlarına, günün şartlarına göre bazı ka
nunlar çıkarılmış ve bazı sorunlar çözül
meye çalışılmıştır.
Bu kanun çıkarılırken, Batı ülkelerin
deki sağlık sorunları da incelenmiş, araş
tırılmış ve bunlar da örnek alınmak sure
tiyle, Türkiye'nin şartları da göz önünde
bulundurularak hazırlanmıştır. Bu kanun,
komisyonlarda ve Yüce Mecliste tartışıl
mıştır. Komisyonda tartışılırken, bu ko
nuyla ilgili Türk Tabipler Birliği, Türk Ec
zacılar Birliği ve fakültelerin dekanları da
komisyona davet edilmek suretiyle görüş
leri alınmış ve onların eleştirileri de değer
lendirilmiştir. Bu görüşleri okudum; te
melde büyük bir karşı koyma, büyük bir
direnme yoktur, kanun temeli itibariyle
olumlu karşılanmıştır. Eğer bir ülkede sağ
lık sorunu, çıkarılan mevcut 30 küsur ka
nunla dahi yürütülemiyorsa, çözülemiyorsa, yeni bir kanun, hepsini kapsayabilecek
şekilde yeni bir kanun hazırlamak, benim
görüşüme göre de doğru bir yoldur ve za
manın hükümeti de bunu yapmıştır.
Bu kanun ne getiriyor?.. Bu kanun
dört temel esas üzerine dayanıyor.
Birinci temel, her zaman şikâyet et
tiğimiz gibi, hastaların hastane hastane
dolaşıp, " S e n sigortalısın, sen Bağ- Kur'lusun, sen buranın hastası değilsin" şikâ
yetlerini ortadan kaldırmak için bir has
tane zinciri oluşturmak. Bu, iddia edildi
ği gibi, ilk planda belki falan falan hasta
nelerin tamamen Sağlık Bakanlığının
bünyesinde toplanması şeklinde olmaya
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bilir illâ; ama bu, anlaşmak suretiyle bir
hastane zinciri oluşturma yoluna da
açıktır.
Getirdiği ikinci temel konu, işletme
mevzuudur. Bunun üzerinde çok durul
du, basında da çok yazıldı, çizildi. İşlet
meden maksat... Hastaneler işletme oldu
ğu zaman kâr etsin amacı güdülmüyor.
Hastaneler kendi kendine yeterli olsun.
Maksat, daha rantabl işletilebilsindir.
Hastanelerimizi eğer bugünkü uygulama
şeklinde düşünürsek, belki sakıncası ola
bilir, ona iştirak ediyorum; ama sağlık si
gortası getirildiği zaman, hastanın hasta
ne ile para alışverişi kesileceğinden, bu
nun hiçbir mahzuru yoktur. Hastaneler iş
letmeye dönüştüğü zaman daha rantabl
çalışacak, bugünkünden daha iyi bir hale
gelecek, kendi kendini yenileyebilecek
lerdir.
Getirdiği üçüncü husus, personelin
sözleşme kapsamına alınmasıdır. Bugün,
657 sayılı Kanunla bazı meslek dalların
da çalışanları görevde tutmanın, onları
memnun etmenin m ü m k ü n olmadığını
hepimiz biliyoruz. Hastanelerde hekimlik
yapanlara veyahut da sağlık personeli gi
bi ağır şartlar altında çalışan personele
eğer bazı haklar getirilecekse, bunu getir
mekte hiçbir sakınca yoktur, getirmek de
şarttır, lazımdır. Bu kanun bunu da ön
görüyor, ama biliyorsunuz, Anayasa Mah
kemesi bu kanunun bazı hükümlerini ip
tal etti. Bu kanun Bakanlığımızca yeniden
düzenleniyor, yakın zamanda Yüce Mec
lise sunulacak hale gelecektir; Anayasa
Mahkememizin yapmış olduğu uyarılar,
ikazlar ve iptal gerekçeleri doğrultusunda.
Dördüncü husus da, sağlık sigortası
dır. Muhterem milletvekilleri, hepimiz bi
liyoruz, bugün Türkiye'de vatandaşlarımı
zın yüzde 60'inin sağlık güvencesi vardır,
yüade 40'ı sağlık güvencetifliogiftSindadır.
Bu y ü t d e 40'lık kısna^çte sağlık güven-
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cesine almak gerekir. Yine hepiniz biliyor
sunuz, Yüce Meclise genel sağlık sigorta
sı hususunda bir tasarı geldi. Güdük kal
dılar, işlemediler; ama, ümit ederiz ki, bu
tasarı buradan geçsin ve bu uygulama yapılabilsin. Ben yapılabileceğine de şahsen
inanıyorum. Sebebi de şudur : Belki o za
m a n karşımızda 30 milyon, 40 milyon gi
bi büyük bir vatandaş kitlesi vardı; ama
bugün vatandaşlarımızın yüzde 40'ı var
dır. Yine, 1989'da, Bağ - Kur 9 milyon va
tandaşımızı daha sağlık güvencesi kapsa
mına alacağı için, 10 - 12 milyon gibi bir
vatandaş kitlesi kalacaktır sağlık güvence
sinden yoksun olarak. Bu vatandaşlara, bu
kadar hastaya Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı her sene ücretsiz olarak zaten bak
maktadır. Bunun kolayca desteklenebile
ceğim ümit ediyorum. Bu sigorta, vatan
daşların hepsinden sağlık sigortası primi
alınacağı anlamında da değildir; verebi
lecekler verecek, veremeyeceklerin primi
de ihdas edilecek bir fondan, yahut da
mevcut fonlardan karşılanacak. Böylece,
vatandaşın hastane ile para alışverişi hu
susundaki ilgisi, en büyük şikâyetlere ne
den olan ilgisi kesilecektir.
Bunun dışında, gelelim bugünkü
mevcut uygulamaya; ücret sistemlerinin
fazlalığına ve bundan yapılan şikâyetlere :
Muhterem arkadaşlar, bu parasal uy
gulama b u g ü n ü n değildir; 1962 yılındanberi yapılmaktadır; ama bir yenileme, bazı
ücretlerde artma vardır. Şunu da samimi
yetle itiraf edeyim, şurada rakamlar var
: 75 bin lira olan oda (süit oda) Türkiye'
de 95 adet, 50 bin lira olan 687 adet, 30
bin lira olan 970 adet, 15 bin lira olan
3 670 adet, 5 bin lira olan 7 554 adet, 40
bin küsur yatak 2 bin liradır ki, bunda da,
fakrü zaruret içinde olanlardan zaten üc
ret alınmıyor.
Şimdi, buradaki bazı aksaklıkları ve
yanlışlıkları kabul ediyorum. Yeni uygu
lama olduğu için b u n d a belki bazı aksak
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lıklar oluyor. Bunun düzeltilmesi hususun
da da çabalar vardır. Bu vatandaşlarımı
zın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fo
nundan paralarının karşılanması lazım. 1
Nisanda bu fonla yapılan bir protokolda,
vatandaşlarımız buraya başvurdukları tak
dirde, bu vatandaşlarımızın tedavi mas
rafları, hatta muayene masrafları da da
hil olmak üzere, hepsi buradan karşılana
bilecek durumdadır. Aksaklığın buradan
ileri geldiğini tahmin ediyorum. Bu fonun
işlerliğini yüzde yüz sağlamak lazım. Bu
nu yüzde yüz sağladığımız zaman bu şi
kâyetler ortadan kalkacaktır.
Bunun dışında hastane başhekiminin
yetkisi vardır; sayın valilerimizin, kayma
kamlarımızın yetkisi vardır. Eğer bir va
tandaşımız bu fondan yararlanma husu
sunda herhangi bir başvuruda bulunma
mış ise, yahut da bulunamamışsa, başhe
kimin yetkisi vardır; başhekimimiz bunun
fakrü zaruret içinde olduğunu bilirse, an
larsa onu ücretsiz muayene ve tedavi etti
rebilecektir. Şu anda fiilen kullanılan 54
bin hasta yatağından 40 bini bu du
rumdadır.
4 yataktan yukarı yatak olan odalar
genel koğuş niteliğinde sayıldığı için, 2 bin
lira ücrete tabi veyahut da, dediğim gibi,
fakrü zaruret içerisinde olanlardan bu pa
ra alınmıyor. Bu koğuşlarda yatanlardan,
çok zengin dahi olsa, ameliyat ve diğer
masrafların üçte biri alınıyor.
BAKİ D U R M A Z (Afyon) — Yok öy
lesi Sayın Bakan, yok maalesef...
SAĞLIK VE SOSYAL Y A R D I M
BAKANI N İ H A T K İ T A P Ç I (Devamla)
— Efendim, yanlışlık varsa, tabiî onu dü
zeltmemiz lazım, hepimizin düzeltmesi la
zım; yanlışlıkları yerinde görüp, tespit
edip, düzeltmek lazımdır. Tabiî Türkiye
bugün büyük bir ülke, geniş bir ülke.
Şunu da itiraf edeyim : Bizim 14 515
tane sağlık birimimiz var. Bunların 522'si
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hastanedir, 3 126'sı sağlık ocağıdır,
10 bin küsuru sağlık evidir ve bunlardan
sadece -522 hastane de dahil- 259'unda
döner sermaye vardır. Yani, demek oluyor
ki, sadece 259'unda ücret alınıyor. Zaten
döner sermayesi olmayan yerlerden ücret
alınmıyor; yani büyük bir kısmından üc
ret alınmıyor. Bunlar tamamen ücretsiz
dir. Bu Sosyal Dayanışma ve Destekleme
Fonundan 2,5 senede 18 milar lira para
ödenmiş bu hastalar için.
E R T E K İ N D U R U T Ü R K (İsparta)
— O fonu Sağlık Bakanlığına verelim,
herkesin tedavisi bedava olsun.
BAŞKAN — Lütfen, hatibin konuş
masına müdahale etmeyelim.
Buyurun Sayın Bakan.
SAĞLIK V E SOSYAL YARDIM
BAKANI N İ H A T KİTAPÇI (devamla)
— Değerli arkadaşlarımızın bir iddiası da,
büyükşehir hastanelerindeki birikimdir.
M u h t e r e m arkadaşlarım, biraz önce
arz ettiğim gibi, 65 bin yatak kapasitemiz
den fiilen kullanılan hasta yatağı 54 bin
dir. Türkiye'de ise 127 bin yatak vardır.
Yatacak hasta bakımından pek fazla zor
luk yok; yani isteyen hasta yatırılabiliyor.
Yalnız, Türkiye'de bu yatakların da. yüz
de 52'si kullanılıyor; yani fiilî işgal yüzde
52'dir. Demek ki, yatak kapasitesi bakı
mından bir sıkıntı yoktur. Yalnız, polikli
niklerde birikim vardır, bunu biz de ka
bul ediyoruz. Bu birikimi önlemek için ya
kın tarihte bir genelge yazdık. Bu genel
geye göre, öncelikle büyük şehirlerimizden
başlamak suretiyle poliklinik adedini ar
tırma yoluna gideceğiz. Öncelikle hasta
nenin bünyesinde poliklinik adedini artır
ma yolu denenecek. Bu imkân dahilinde
değilse, bahçesi müsaitse prefabrik polik
linik yapmak suretiyle bu yola başvuru
lacak. Bu da m ü m k ü n değilse, kiralık bi
na bulmak suretiyle yine o hastaneye bağlı
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olmak şartıyla yeni poliklinikler açılacak
tır. Bu şekliyle, polikliniklerde biriken has
taların izdihamı önlenmiş olacak.
Bunun dışında, arkadaşlarımızın bü
yük şehir hastanelerindeki birikim iddia
larına gelince : Bunun birkaç sebebi var
dır. Bir kere, büyük şehire gelen arkadaş
larımızın çoğu, bulunmuş olduğu şehirde
muayene olmuştur, hatta tedavi de olmuş
tur; ama bir de büyük şehirde bulunan
hastanelerde çare arama yoluna girmiştir.
Yaptığımız bir araştırmaya göre elde etti
ğimiz rakamlar, büyük şehirlere olan akı
mın gitgide azaldığını da göstermektedir.
Bazı rakamları arz edeyim :
1986 yılında Ankara'daki hastaneler
de Ankaralı hasta yüzde 73; 1987'de yüz
de 77; 1988'de de yüzde 82.
Diğer illerden gelen, 1986'da yüzde
27; 1987'de yüzde 23; 1988'de de yüzde
18'e düşmüştür. Yani, demek oluyor ki, di
ğer illerden büyük illere akım yavaş yavaş
azalıyor.
ALİ E S E R (Samsun) — Vatandaşın
otobüse binecek parası yok.
SAĞLIK V E SOSYAL YARDIM
BAKANI N İ H A T K İ T A P Ç I (Devamla)
— Efendim arz ettim, b u n u n bir sebebi
de, bulunduğu ilde muayene ve tedavi
edildiği halde, bir inançsızlık, her ne şe
kilde olursa olsun bir de çareyi büyük şe
hirlerde aramaktır. Bu da vatandaşın ta
biî hakkıdır. Ona, neden kendi şehrinde
muayene olmadın, tedavi olmadın bura
ya geldin gibi bir şey demek de m ü m k ü n
değildir.
Efendim, Yüksek İhtisas Hastanesi
ve diğer dört hastanenin rekabete açıldığı
hususu var arkadaşlarımızın iddiasında.
Bunlarda pilot hastane olarak seçilme hu
susunda bir çalışma olmuş, daha kesin bir
karar verilmemiş. Biliyorsunuz, ihtisas
hastaneleri zaten ücretlidir. Bu bakımdan
bu hastaneler tercih edilmiştir. Doğume-
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vinin tercih edilmesinin sebebi de, kanu
na göre doğumlar zaten ücretsizdir. Bu
ranın seçilmesinin sebebi de budur. Yani,
bir ön denemedir; ama kanun buraya ge
lip, geçecektir, tabiî yürürlüğe konduğu
zaman bu çalışmalar yapılacaktır.
Efendim, çevre şartları hususu ve alt
yapı mevzuu var. Munterem arkadaşla
rım, şu muhakkak ki, Türkiye'de beledi
yeler son yıllarda altyapı bakımından ka
nalizasyon ve su bakımından daha büyük
çalışmalara girmişlerdir. Şehirlerin çoğu
kanalizasyon ve su işini ya bitirmiş ya da
bitirilmesi gereken az bir miktarı kalmış
tır. Köylerin su işi de bitmiştir. Hatta, çok
şükür bu sene enfeksiyon hastalıklar da
fazlaca taciz edici, rahatsız edici bir şekilde
gözükmemiştir.
Arkadaşlarımız diyorlar ki, "Ülke
mizde ciddî sağlık sorunları vardır." Doğ
rudur. Hükümetlerin, Yüce Parlamento
nun görevi de bu sorunlara çözüm getir
mektir, çözüm bulmaktır. Hükümet de bu
arayışın içindedir. Bu kanunun çıkması
nın amacı da budur, sağlık sorunlarına çö
züm bulabilmektir; ama çağdaş bir çözüm
bulabilmek, örnek aldığımız Batı ülkele
rinde bu işler nasıl yapılıyorsa, bunu bize
uygulamak suretiyle, bizim şartlarımıza
adapte etmek suretiyle onlardan yararlan
maktır.
Arkadaşlarımızın bir de ilaç husu
sunda iddiaları vardır. İlaç fiyatları konu
sunda Meclis araştırması açılmasına iliş
kin bir önerge vardır gündemimizde. O
önergenin görüşülmesi sırasında geniş ma
lumat arz edeceğim, yalnız burada da kı
saca değinmek istiyorum.
İlaç giderlerinin, kişinin hastalığı ne
deniyle bütçesinden ummadığı bir anda
çıkması, hekim, tahlil, film vesaire gibi di
ğer ödeme durumlarında kaldığı ücretlerle
birleşmesi, sosyal güvenliği olmayan kişi
de büyük tepkiyle karşılanmaktadır. Hal
buki bir ilacın ana girdisi olan hammad
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denin ilaç içinde yüzde 43 payının oldu
ğu ve bu hammaddelerin yüzde 75'inin
döviz ödeyerek ithal edildiği hatırlanırsa,
döviz kurlarındaki değişikliklerin ilaç fi
yatlarını artırdığı daha iyi anlaşılabilir.
Firmalar, döviz dışında, ambalaj, işçilik
vesaire gibi girdilerinin artması sonucu,
Bakanlığımıza, bu artışları belgelemek su
retiyle müracaat ederler ve kararnameye
göre, incelenen beyanları uygun bulunur
ise fiyat verilir, uygun değilse fiyat veril
mez. Örnek olarak : 1987 yılında 8 300
fiyat müracaatı olmuş, bunlardan 3 575'i,
yani yüzde 43'ü kabul; 4 737'si, yani yüz
de 57'si reddedilmiştir.
Bugün nüfusumuzun yüzde 60'ma
yakını sosyal güvenlik şemsiyesi altında
dır. Bu sorunu sağlık sigortasıyla çö
zeceğiz.
Değerli milletvekilleri, genellikle bir
çok kanser ilacı ve ithal edilen diğer özel
amaçlı ilaçlar gerçekten pahalıdır. Ancak,
bunların ekonomik olmaması nedeniyle
Türkiye'de üretilmediği, bu ilaçlardan yıl
da çok az miktarda ithal edildiği ve dün
yada sadece birkaç ülkede üretildiği de bi
linmektedir.
Değerli milletvekilleri, Türkiye'deki
ilaç fiyatları üzerinde yaptığımız bir araş
tırma, ilaçların perakende satış fiyatları
nı şu şekilde sergilemektedir :
1 000 TL.'ye kadar olan ilaçlar 1 348
adet, 2 000 TL.'ye kadar olan ilaçlar 765
adet, 3 000 TL.'ye kadar olan ilaçlar 339
adet, 4 000 TL.'ye kadar olan ilaçlar 266
adet, 5 000 TL.'ye kadar olan ilaçlar 155
adet, 8 000 TL.'ye kadar olan ilaçlar 239
adet, 10 000 TL.'ye kadar olan ilaçlar 142
adet, 13 000 TL.'ye kadar olan ilaçlar 119
adet, 15 000 TL.'nin üzerindeki ilaçlar ise
303 adettir. Burada da görülüyor ki, bü
yük bir kısmı 10 000 liranın altındadır ve
en çoğu da bin liraya kadardır.
Değerli milletvekilleri, İlaç Fiyat Ka
rarnamesi gereği, ayrıca ilaç firmalarını
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Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uz
manları Kurulunda incelettiriyoruz. Ka
rarnameye göre, firmaların yıllık kân yüz
de 15 ile sınırlıdır. Yapılan kontrollerde ise
ilaç firmalarının : 1984 yılında yüzde 6;
1985 yılında yüzde 5; 1986 yılında yüzde
6; 1987 yılında da yüzde 7 kâr oranları
vardır; ortalama yüzde 6 kadar kâr ile ça
lışmaktadır.
Yıllardır bu endüstriye yeni yatırım
ların girmemesi çok enteresandır. Sektör,
Bakanlığımızın uluslararası standartlarda
üretim yapabilmesi amacyıla koyduğu kri
terlere uyabilmek için 51 milyar yatırım
yapmıştır. Bugün piyasada ilaç sıkıntısı
kalmamıştır, kalite sorunu yoktur, yeni ha
yatî ilaçlar Türk hekimine kazandırıl
mıştır.
Bu sektör, kamuoyunun, Parlamen
tonun bu konuda gösterdiği hassasiyet dik
kate alınarak, başka hiçbir sektörde olma
dığı kadar yoğun denetlenmektedir. De
netimlerimizin sonucu ortadadır. Bugün,
Türk halkı uluslararası standartlarda ilaç
kullanmaktadır. Hükümetimizin bu konu
da her türlü tedbiri almıştır.
Altyapı eksikliği hususundaki iddia
lara biraz evvel değindim.
Bir de, bebek ve çocuk ölümleri hu
susunda arkadaşlarımızın iddiası var.
Efendim, bebek ve çocuk ölümleri üzerin
de çıkarmış olduğumuz kanun veyahut da
daha evvelki politika; dünyada olduğu gi
bi, koruyucu hekimlik Türkiye'de de önplana geçmiştir. Bunun da yapılması la
zımdır. Hepimizin de kabul ettiği gibi, bu
ucuz bir yöntemdir, bunu benimsemek de
şarttır. Vatandaşlarımız hasta olmadan ev
vel onların hastalanmamasını sağlamak
için gerekli tedbirleri almak lazımdır. Ço
cuk ölümleri oranı hususunda da bazı ra
kamlar vermek istiyorum :
1963'te binde 200 olan çocuk ölümü,
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1968'de binde 168'e, 1973'te binde 153'e,
1978'de binde 134'e, 1983'te binde 95'e
düşmüştür, bugün de binde 60 - 70 civa
rında seyretmektedir. Demek ki, bu hu
susta da bir azalma vardır; ama şunu da
kabul ediyoruz, bu rakamlar dünya ve ge
lişmiş ülkeler standardının çok üstünde
dir. Gelişmiş ülkelerde, bildiğiniz gibi,
binde 20 ve onun altındadır bebek
ölümleri.
Benim arz edeceğim hususlar bu ka
dar efendim.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
(ANAP ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Bakan.
Gruplar adına konuşmalara ge
çiyoruz.
Birinci sırada, SHP Grubu adına, İz
mir Milletvekili Sayın Türkân Akyol; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar)
SHP GRUBU ADINA TÜRKÂN
AKYOL (İzmir) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı
Partinin sağlık sorunları konusunda bir
genel görüşme açılmasına ilişkin önerisi
nin gerekçelerini grubum adına Yüce
Meclise sunmak için huzurlarınızdayım,
sözlerime başlarken hepinizi saygılarımla
selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, gerekçelerimizi
huzurlarınızda sunmak için hazırladığım
metni değiştirmek zorunda kaldım. Sayın
bakanımızın konuşmalarını dikkatle izle
dik, kendilerine çok teşekkür ediyorum;
fakat benim vereceğim veriler, benim ve
receğim bilgiler, kendilerinin bize verdik
leri bilgilerle pek fazla bağdaşmıyor. Bu
noktada ciddî bir sakınca olmasın diliyo
rum, Sayın Bakanımız bu konuda yeni;
kendilerinin mesleği olmadığını da biliyo
rum, bu konunun kendi kabahatleri olma
dığını da biliyorum. Sanıyorum, kendi
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teknik kadrolarından yeteri desteği alama
mışlar. Çünkü, metnimde arza çalışaca
ğım tüm bilgiler, Hacettepe Üniversitesin
ce 1988 yılında yayınlanmış ana - çocuk
ölümleri, enfeksiyon oranlan ve temel kav
ramlara ilişkin bazı veriler. O n u n için baş
tan böyle bir giriş yaptım. Gereği olmadı
ı'.iye düşünebilirsiniz Sayın Başkan; ama
buna mecburdum. Çünkü, söyleyecekle
rimin bütünü tamamen değişik bilgiler ve
riyor. O n u n için, referansını baştan arz et
mek durumundayım.
Sayın milletvekilleri, daha önce arka
daşlarımın imzalı önerisinde de sizlere
sunduğumuz gibi, bu öneride temel dile
ğimiz, Türkiye'nin içinde bulunduğu sağ
lık sorunlarını enine boyuna ve Parlamen
tonun malı olarak irdelemek, gerçekleri
meydana çıkarmak, ortak sorunlarımızı
saptamak ve bunların çözüm yollarını bir
likte bulmak.
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ren bir özel konudur; ama temel sorun
Türkiye'de hastalıkların artmasıdır.
Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi,
Türkiye, nüfus açısından genç bir ülke.
Nüfusunun ortalama yüzde 30'unu 24 ya
şma kadar olan gençler oluşturuyor. Üzü
lerek görüyoruz ki, sağlık sorunlarının
göstergeleri gösteriyor ki, bu sorunlar da
ha çok bizim en büyük potansiyelimiz, ge
leceğimizin güvencesi olan genç kesime
yansımaktadır. Oysa bu genç nüfus, ülke
nin şansı ve büyük potansiyelidir. Sağlık
lı yetiştirilirlerse, iyi eğitilir, bilgi ve bece
riyle donatılırlarsa, dünyada bu yönden bu
kadar şanslı olan nadir ülkelerden biri ola
rak biz, toplumsal ve ekonomik kalkınma
mızı çok daha süratli gerçekleştirebiliriz.

Sağlık sorunları, sağlık konuları bir
memlekette hafife alınamayacak kadar
ciddî bir konudur. Ekonomik olayların ge
lişmesi kitlenin b ü t ü n ü n ü etkilediği za
man, halkımıza dokunduğu kadar yansı
yabiliyor, ona karşı tepkilerimiz değişik
olabiliyor;ama bir insanın hayatını ilgilen
diren, dolayısıyla bireyler ve tüm toplu
m u n yaşamıyla ilgili olan bir konuda Yü
ce Meclisin son derece dikkatli ve sorum
lu hareket edeceğine inanmak istiyoruz.
Bu nedenle, bu gerekçeyle bir genel görüş
me önerisi sunuyoruz.

Sayın milletvekilleri, şimdi birtakım
sağlık verileri arz etmek istiyorum : Eğer
bir ülkede her yıl -1988 yılı dahil- her canlı
doğan 100 çocuktan 10'u 1 yaşını tamamlayamadan ölüyorsa ve yine bir ülkede Türkiye'nin gerçeğidir bu- yılda 350 bi
nin üzerinde ana, sadece doğum yaparken
ve analık fonksiyonuyla ilgili komplikasyonlardan hayatın» yitiriyorsa, o ülkede
çok ciddî sağlık sorunları vardır.
Memleketimiz, dünyada ekonomik
ve sosyal göstergeler açısından, gelişmek
te ol.ı n ülkeler arasında yer alır; ama ulu
sal ve uluslararası sağlık göstergelerine gö
re, maalesef yerimiz geri kalmış ülkelerin
arasındadır. İşte yukarıdaki bu iki bilgi,
bu kıstasın maalesef ne kadar gerçek ol
duğunu gösteriyor.

Sayın milletvekilleri, beş yıldır ger
çekten artan enflasyon, hayat pahalılığı,
gelir dağılımındaki dengesizlik ve işsizli
ğin eriştiği boyutlar kuşkusuz toplumun
sağlığına da yansımaya başladı. Hastalık
lar artıyor, hastalıklar bulaşarak yayılıyor
ve hastalıkların tedavisi giderek güçleşiyor.
Bizim önerimizde, değişen sağlık ya
sası, önerinin dörtte bir kısmını ilgilendi

Eğer bir ülkede bulaşıcı hastalıklar
hâlâ 20 nci Asrın sonunda ölüm nedenle
rinin başında geliyorsa ve birçok gelişmek
te olan ülkede bile artık kurutulmuş, kö
kü kazınmış hastalıklar zaman zaman ve
mevsim mevsim salgınlar halinde görülebiliyorsa; tifo gibi, paratifo gibi, kolera gi
bi, bağırsak parazitleri ve bağırsak enfek
siyonları gibi, bunlardan daha da tehlikeli
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olan ölümcül nitelikteki çocuk felci gibi,
sanlık gibi hastalıklar hâlâ bugün Türki
ye'de ölüm nedenlerinde birinci sırada ise,
Türkiye'yi uluslararası indeksler geri kal
mış ülkelerin arasına koyuyorlar.
Sayın milletvekilleri, kuduzdan köy
lerin karantinaya alındığı, yalnız kırsalalanda değil, Başkent sokaklarında bile
başıboş hayvanların kol gezdiği bir ülke
de yaşıyoruz. Zaman zaman tetanostan
ana ve çocuk ölümlerini izliyoruz. İşte bü
tün bu nedenlerdir ki, bu acı gerçeklerdir
ki, biz, geri kalmış ülkeler arasındayız.
Özetle, Türkiye bugün 20 nci Asrın son
larında hâlâ ortaçağ hastalıklarına yenik
düşen bir ülke konumundadır.
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin ko
nuyu huzurlarınıza getirmesi, sınırlı za
man içinde arz edemediğimiz, sunamadığımız bilgileri ayrıntıyla ve bir arada ir
delemek içindir. Çünkü, sağlık sorunları
hem büyüyor, hem de Hükümetin izledi
ği bu politika ile bu sorunlara çözüm ge
tirilmesi imkânsız görünüyor.
ANAP beş yıldır iktidardadır. Ayrı
ca, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, sa
nıyorum son yılların en yüksek sayıdaki
milletvekili çoğunluğuyla iktidardadır.
ANAP Hükümetinin beş yıldır sağlık so
runlarına yaklaşımı, bizim için, bütün bu
gerçekleri ve bu sorunlan görmezden ge
len bir tutum sergiliyor, iktidar, sağlık ko
nusunda sorumluluklarını ve görevini bü
tünüyle unutmuş ve dışlamış görünüyor.
Oysa, hele sosyal bir devlette -ki, Anaya
samız Cumhuriyetimizi bir sosyal devlet
olarak tanımlar- devlet, her şeyden önce
kişilerinin, insanlarının hasta olmaktan
korunması için gerekli önlemleri alır; dev
let, her şeyden önce insanlarını hasta ol
maktan korumalıdır. Buna karşın, bu sos
yal devlette ANAP iktidarı koruyucu hiz
metler konusunu âdeta dışlamış durum
dadır. Çevre sağlığı koşullarının düzeltil— 280
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mesi, halkın sağlık konusunda eğitilmesi,
bulaşıcı hastalıkların yok edilmesi, beslen
me koşullarının geliştirilmesine ilişkin bü
tün hizmetler beş yıldan beri başıboş nok
tadadır. Bütün bunlar dururken, ülkemi
zin sağlık konusunda bu kadar ciddî so
runları varken, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının bütçesine ayrılan pay da son
on yılın en düşük sayısıdır ve nüfusun bu
kadar artmasına karşın, aşağı yukan se
kiz on yıl evvelki değerin yansına yakın
azalmıştır. Bu arada enflasyon geniş halk
kitlelerini yoksulluğa itmekte, halkın öde
me gücü de iyice zorlanmaktadır.
Bütün bu sorunlar sürüp giderken,
Sayın Bakanımızın biraz evvel dinlediği
miz savunusunun konusuyla Sağlık Hiz
metleri Temel Yasası gündeme gelmekte
dir. Bu temel yasayla, sağlık hizmetlerinin
tüm kurum ve kuruluşları ve kamu ku
rumlarının yataklı tesisleri, tedavi hizmet
leri; yani tetkik, teşhis, yatarak ya da ayak
ta tedavi paralı hale getiriliyor. O güne dek
ülkenin sağlık politikası, 1961'den itibaren
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi politikasıydı. Bu kanun bir tek temel nedenle
çıkarılmıştır Sayın Bakanım; bu kanun,
sadece ve sadece, bütçeden payı azalan
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının gi
derek artan masraflarını karşılamak, en
azından belli bir ölçüde sağlık hizmetle
rinin yerine getirilebilmesi için gerekli kay
nağı bulmak için. Bu nedenledir ki, bü
yük hastanelerin, çok dönümü olan ve ta
lep bulunan hastanelerin bir kısmı da iş
letmeler haline getirilmek için bir teklifle
bu kanun gelmiştir.
Sayın milletvekilleri, artık bu kanu
nu eleştirmiyorum; çünkü, başvurumuz
üzerine Anayasa Mahkemesinden geri
döndü. Çok umut etmek istiyorum, Yüce
Meclisimiz, partilerimiz ortak bir biçim
de sağlık sorunlarına en uygun bir yasayı
getirsin; ama asıl söylemek istediğim, ül
kenin sağlık sorunları bu boyutta büyük,
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bu derekeye gelmiş ve bizi uluslar arasın
da geri kalmışlıkla damgalayan bir neden
olmuşken, anlamakta zorluk çektiğim,
mantığını bir türlü anlayamadığım bir bi
çimde Hükümetin, bu sefer bu halkla alay
eder gibi, bir haftada, onbeş günde alela
cele, temel çerçeve kanunu niteliğinde bir
kaynak arama kanununu getirmeye cesa
ret edebilmesidir.
Bu kanunun nasıl çıktığının hikâye
sini biliyorsunuz sayın milletvekilleri. Sağ
lık Hizmetleri Temel K a n u n u n u n mima
rı, Devlet Bakanı Sayın Kahveci'dir. Sa
yın Kahveci, O r t a Doğu Teknik Üniver
sitesinin üniversite birincisidir, geçen hafta
öğrendik.
İ Ç İ Ş L E R İ BAKANI MUSTAFA
K A L E M L İ (Kütahya) — Sayın Hocam,
o kanunun mimarı Sayın Kalemli'dir.
T Ü R K Â N A K Y O L (Devamla) —
Hayır efendim!
İ Ç İ Ş L E R İ BAKANI MUSTAFA
K A L E M L İ (Kütahya) — Yanlış bili
yorsunuz.
T Ü R K Â N A K Y O L (Devamla) —
Çok doğru biliyorum, Sayın Kahveci bu
radalar. Sayın Kahveci, Türk Tabipler
Merkez Konseyinde ortak yaptığımız bir
tartışmada...
BAŞKAN — Sayın Akyol, bir
dakika...
Sayın Kalemli, grubunuz adına ko
nuşacak arkadaş bu hususu tashih eder.
Lütfen karşılıklı konuşmayalım.
Buyurun Sayın Akyol.
T Ü R K Â N A K Y O L (Devamla) —
Efendim, Sayın Kahveci tarafından, bu
konuda bir bilimsel ortamda, Türk Tabip
ler Merkez Konseyinin salonunda, kanu
nun savunusunu dinlediğim için bu kadar
güvenle söylüyorum, beni bağışlayınız.
Üstelik konu da o değil; fakat, söylemeye
çalıştığım olay, Sayın Kahveci bir ekono
mist. Sayın Kahveci, Hükümetinin, sanı
yorum ekonomik politikalarının da önemli
danışmanlarından bir tanesi. Sayın Kah
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veci tarafından, bu kanunun çıkarılması
na, 52 milyonun sağlığını ilgilendiren bir
hizmete sadece bir ekonomist, sadece bir
teknik uzmanlık veya sadece bir parasal
gözle bakılabilmiş olması; sayın milletve
killeri, asıl bunu vurgulamak istiyorum.
Bu kanun çıkarken, felsefesi kaynak
bulmak, demiştim. Biliyorsunuz, sağlık
hizmetleri, en çok aranan ve insanların
eğer parası varsa satın almaya hiç tered
düt etmeden talip olabilecekleri, hele ni
telikli olursa, insanlarımızın her zaman
bedelini ödemeye hazır oldukları bir hiz
mettir. Bunu bir ticarî meta telakki eder
seniz, her zaman alıcısı bulunur. Kimle
rin pahasına?.. 52 milyondan ödeme gü
cü olmayan en az ülkenin yüzde 38, yüz
de 40 insanının hayatı, sağlığı ve sağlık
hizmetleri pahasına.
Benim Yüce Kurula arza çalıştığım
konu, böylesine bir kavramla, böylesine
bir ekonomik kriz döneminde ve Türkiye
gibi temel sağlık indekslerinde böylesi bo
yutlarda talihsiz gerçekleri olan bir ülke
de; ana ölümleri, çocuk ölümleri, enfek
siyon oranları, ortalama yaşama süresiy
le nasıl sağlık hizmetlerinden bir kaynak
sağlamak düşünebiliyor? İşte bunun man
tığını anlamakta zorluk çekiyorum.
Sayın milletvekilleri, parti olarak,
Hükümetimizin sağlık hizmetlerini çö
zümleyeceğine inanmıyoruz; çünkü, çok
temel bir teşhis hatası yapıyorlar. Hükü
metin tek amacı, toplumun en büyük ya
kınma konusu olan hastane önlerindeki
birikimi, poliklinik kapılarındaki yığılımı
ve büyük illerin büyük merkez hastanele
rine artan başvuruyu dengelemektir. Bu
nun için varsayılıyor ki, malî kaynak bu
lunur, bunlarla hastane hizmetleri düzel
tilirse, Sayın Başbakanımız bir defa öyle
demişlerdi; badanası, boyası, ampulü,
renkleri, perdesi, temizliği, servisi, otelci
liği düzeltilirse, halkımız daha mutlu ola
cak ve sağlık hizmetlerini bir ölçüde çöz-
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müş sayılacağız. İşte bu temel teşhiste bir
büyük hata var. Asıl talihsizliğimiz de bu
rada zaten.
Sayın milletvekilleri, hastalarımız ni
çin büyük illerin merkez hastanelerinin
kapısında birikirler? Çünkü, nitelikli ve
kaliteli bir sağlık hizmetini yaşadıkları yö
rede elde edemezler. En basit bir sağlık so
runu en ciddî boyutta bir ihtilat haline gel
diği zaman başvuracakları, çare arayacak
ları yer, yine birkaç büyük ilin birkaç bü
yük Sağlık Bakanlığı hastanesi ya da üni
versite hastanelerinin kapılarıdır. O hal
de, kaynakla, işletmecilikle ve artan para
sal imkânlarla hastaneleri düzeltmek, bu
temel eksiği gidermeden mümkün değil
dir. Onun için bu kanunu eleştiriyoruz. Bu
kanun, sağlık sorunlarının yalnız bir bö
lümünü, yalnız çok dar bir bölümünü ve
yalnız tedavi hizmetlerine ilişkin bazı ön
lemleri öngören bir kanundur. Oysa, sağ
lık hizmetlerinin Türkiye boyutunda en
büyük ve en önemli sorunları, yerleşme bi
rimlerinin en uç kesiminden başlamak
üzere kırsal alanlarda, kasabalarda, küçük
boyutlu illerimizde ve uzak yerleşme mer
kezle rimizdedir. Biz bugün buralara den
geli bir hekim ve personel dağılımını sağ
layamadık. Biz, bu yörelerimize hâlâ ni
telikli sağlık hizmetini eriştiremedik. Ana
ölümlerinin en büyük nedeni, sağlık hiz
metine erişememekten, hatta nitelikli bir
hemşire hizmetine zamanında erişeme
mekten dolayıdır. Bebeklerimiz, sağlık eği
timini analarımıza veremediğimiz, anala
rımızı eğitemediğimiz için ölüyorlar. 1988
yılında her 100 bebekten 10'u bir yaşını
tamamlayamadan ölüyor. O bakımdan,
bütün bu teşhis hatalarıyla, bütün bu yak
laşım biçimiyle ANAP İktidarlarının sos
yal politikalara lâkaydîsi
-beni
bağışlasınlar- sorumsuzluğu ve bu konu
ya yaklaşımlarıyla Türkiye'de toplumu
muzun, sosyal hizmetlerden daha çok
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uzun yıllar ve daha çok acı çekeceği kuş
kusunu taşıyorum.
İkinci noktaya gelince : Yeni kanun
çok yeni birtakım sorunları da beraberin
de getirdi. Bunlardan bir tanesi birbuçuk
iki aydır kamuoyunun gündeminde. Yeni
kanunun uygulaması ya da sağlık hizmet
lerindeki sorunların eriştiği boyut, artık
kurumları ve toplum kesimlerini birbiri
ne düşman hale getirdi; bunları birbiriy
le karşı karşıya bırakmak tehlikesi taşıyor.
Bunlardan bir tanesi, tabipler kesiminin
başına gelen yeni olaylardır.
Sayın milletvekilleri, bu memlekette
40 bin dolayında hekimimiz var. Çok faz
la bir hekime sahip değiliz. 1 200 - 1 300
arası nüfusa karşı bir doktorumuz var;
ama, daha da tehlikelisi, bu doktorlarımızı
Anadolu'ya dengeli yayamadık.
Sayısal yetersizliğinden daha önemli
bir başka etken de, 23 tıp fakültesinden
kendi günahları olmaksızın çok değişik
eğitim standardında yetişen hekimlerimi
zin uygulama alanındaki zorluklarıdır. Bu
hekimleri iyi eğitmemenin, eğitememenin
sorumluluğunu, bu meslek mensupları,
alanda, görev esnasında hastasıyla karşı
karşıya kaldığı zaman, kendi vicdanıyla,
kendi huzuruyla, kendi mutluluğuyla ödü
yorlar,
Bunun dışında, hiçbir mesleğe olma
yan bir yükümlülük ve zorunluluk getir
dik hekimlerimize : Lise üstüne altı yıl
tahsil ve dört yıl zorunlu hizmet. Bunun
ikisi mezun olduğu, ikisi de ihtisasını bi
tirdiği zaman.
İhtisasa gelince : Uzmanlaşmak, he
kimlerimizin eğitim için kaçınılmaz bir zo
runluluğu haline geldi; bunu da yapma
ya mecburlar. O halde, hangi meslek da
lında, 18 yılın üstünde, lise tahsilinin üs
tüne 14 yıllık bir eğitim dönemi yaşamak
durumunda olan meslek vardır?
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Şimdi bu hekimlerimiz, toplumumu
zun tüm kesimlerini ilgilendiren geçim sı
kıntısı, geçim zorluğu ve geçim darlığı kar
şısında bir ücret düzenlemesi talebinde
bulunduklarında son derece ağır bir it
hamla karşılaştılar. Ne dendi? Kendileri
ne çok üzüntülerimi bildiriyorum, Sayın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız,
"Hekimler paraya doymaz, 1 milyar ver
seniz 1,5 isterler" dedi. Dedi ya da deme
di, gerçeği bilmiyorum; ama olay böyle
yansıdı ve o günden günümüze, hekim
meslek odaları, hastanelerin asistanları,
öğrencilerimiz, uzmanlar, serbest çalışan
ya da kamu hizmetinde görevli olan tüm
hekimlerimiz kırgın, üzgün, mutsuz ve
umutsuz. Çünkü, artık hekimlik, zaten ca
zip bir meslek olmak niteliğini yitirdi. Son
yedi yıldır merkezî sistem sınavlarındaki
tercihlere bakınız; öğrenciler artık bu fev
kalade önemli, son derece saygın ve son
derece gerekli mesleğe itibar göstermiyor
lar. Birinci tercihi olarak hekimlik mesle
ğini seçenler giderek azalıyor. O halde,
tüm meslek mensuplarımız gibi, ama hep
sinden farklı olarak insan hayatından so
rumlu, son derece önemli bir sorumluluk
taşıyan bir meslekte çalışanları acaba bi
raz daha hoşgörüyle karşılayamaz mıydık?
Ayrıca bunların sorunları da bugün, eğer
lütfeder kabul ederseniz, pekâlâ Meclis ge
nel görüşmemizin önemli bir bölümünü
de teşkil edebilir.
Hekimlerimizi ne hale getirdik de, bu
kadar bezginler? Sağlık sorunlarımızı ne
hale getirdik de, kitlemiz, onun ilk sorum
lusunu hekim olarak görmekte, hekimine
düşman olmakta ve her bozuk olayın he
sabını hekimden sormaktadır? Bu, toplu
mun bütününün bir ortak sıkıntısını, bir
sağlıksızlığını ifade eden olaydır. İnsanla
rımız, erişemedikleri sağlık hizmetlerinin
sorumlusunu hekim olarak görüyorlar; her
kesimde insanlarımız, kırsal alanda, şehir
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de, aydınlarımız, bürokratlarımız, hatta
beni bağışlarlarsa, milletvekillerimiz... İşte
geliniz, hep beraber bunları irdeleyelim.
Biz SHP olarak diyoruz ki, ANAP,
sosyal politikalarda başarı gösteremeye
cektir; çünkü, olaylara teşhisi yanlıştır;
çünkü, ANAP için bir temel ilke vardır :
Para; almak, satmak, kâr, faiz, rant... Bü
tün bu hesaplar içinde, sosyal, insana da
yanan, sağlığa dayanan, eğitime dayanan
hizmetlerin yeri yok görünüyor; bunlar gi
derek dışlanıyor; ama sanmayın ki kapa
nıyor. Bir gün son derece ciddî bir boyut
ta patlama tehlikesi de taşıyor bunlar.
Sayın milletvekilleri, onun için, siz
lerden rica ediyorum, bu Yüce Parlamen
tonun saygınlığını restore etmek için üç
parti, daha evvel gösterdikleri çok güzel
bir örneği tekrarlayarak, geliniz, sağlık so
runlarında sorunlarımızı birlikte enine bo
yuna ayrıntıları ile irdeleyecek bir görüş
meyi kabul ediniz, bunun sonunda çıka
cak gerçeklerin ışığı altında ülkemizin en
iyi sağlık politikasını birlikte tespit etme
şansımız var. Çünkü, sağlık da, eğitim gi
bi, bir ülkenin, bir nevi devamlı, ekono
mik politikalarla değişmeyecek bir sağlık
politikası olmalıdır. Bir ulusal politikası ol
malıdır. Onu birlikte bulmalıyız.
İngiltere, sosyalleştirme modelinin en
güzel örneğini veren bir ülkedir. İngilte
re'nin Başbakanı, üçüncü dönem seçilen
ve ekonomik niteliği ile belli bir tavrı olan
başarılı Başbakanı, üç dönemdir kendi
ekonomik politikasına ters düşen bu sis
temin kılına bile dokunamadı. Bizim sos
yalleştirmemiz," bizim savunduğumuz sağ
lık hizmetlerini sosyalleştirme modelinde,
kişilerimiz yaşadıkları yerlerde sağlık hiz
metine kavuşacaklar, eğitilecekler, aşılana
caklar, enfeksiyonlardan korunacaklar; be
beklerimiz ölmeyecek, iki tane, üç tane ço
cuğu elinde kalsın diye analarımız dokuz
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tane çocuğu doğurmaya kendini mecbur
hissetmeyecek, çocuklarının yarısını kay
betmeyi doğal kabul edecek kadar bu acı
lara, bu sıkıntılara şartlanmayacak. Bunu
birlikte çözeceğiz; bu ülke bizim, sorun
lar bizim.
Fazla uzattığım için özür diliyorum,
sayın milletvekilleri. Doğrusu daha metodik, daha bilimsel bir konuşma hazırladı
ğımı varsayıyordum; onların hiçbirini söyleyemedim. Ö z ü r diliyorum; ama konu
mu anlatabildiğim ümidi ile bu genel gö
rüşme önerimize katılmanızı yürekten di
liyor, hepinize saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (SHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Akyol.
M u h t e r e m arkadaşlar, Devlet Baka
nı Sayın Kahveci, ismi zikredilerek yanlış
beyanlarda bulunulduğunu iddia etmiştir
ve bir meselenin tasrihi için söz istemek
tedir. Kendilerine söz veriyorum.
Gayet kısa olarak, buyurun Sayın
Kahveci.
A H M E T E R S İ N (İzmir) — Görüş
melerden sonra verseniz ya...
B A Ş K A N — E f e n d i m , mesele
mühim.
A H M E T E R S İ N (İzmir) — Görüş
meler tamamlansın ondan sonra Sayın
Başkan, kesintiye uğrar.
BAŞKAN — Hayır efendim, mesele
mühim. Çünkü, bakanlar herhangi bir ye
re gidebilirler. Öğrenelim, kanunun ana
sını öğrenelim.
DEVLET
BAKANI
ADNAN
K A H V E C İ (İstanbul) — Değerli arkadaş
lar, fazla bir şey söylemeyeceğim.
A H M E T E R S İ N (İzmir) — Görüş
meler kesintiye uğruyor.
BAŞKAN — Efendim, ne oluyor?..
Tıkdir bana verilmiş.
Buyurun Sayın Kahveci.
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A H M E T E R S İ N (İzmir) — Görüş
melerden sonra söz vermeniz lazım. (SHP
sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, " B i r kanu
nun hazırlayıcısı ve anası veyahut da onu
hazırlayan Kahveci*' denildi. Olmadığını
söyleyecek. Başka bir bakan bey, " O ka
nunu ben hazırladım" diyor. Bunu öğre
neceğiz, hepimiz aydınlanacağız.
Buyurun Sayın Kahveci. ( S H P sıra
larından gürültüler)
Efendim, b u n u n takdiri Başkana ve
rilmiş. Allah Allah!..
Buyurun Sayın Kahveci.
DEVLET
BAKANI
ADNAN
K A H V E C İ (Devamla) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; Sayın Akyol konuş
masında, Sağlık Hizmetleri Temel Yasa
sının hazırlayıcısı veyahut da mimarı ola
rak beni gösterrrıiştir. Ankara Tabipler
Odasında yaptığımız sohbette sağlık ko
nusundaki sorunları tartışırken böyle bir
izlenim edinmesini ve b u k a n u n u n hazır
layıcısı olarak beni göstermesini özellikle
burada tashih etmek isterim. Bu kanunun
hazırlayıcısı Sayın Kalemli'dir ve kendisi
de bunu burada açıkça ifade etmiştir.
Özellikle bunu huzurlarınızda beyan et
mek isterim.
Karakter olarak da, yapmadığım her
hangi bir işi yahut da herhangi bir şeyi sa
hiplenmek konusunda da hassasım.
Bu zor ve sizin çok ütopik bir şekil
de yaklaştığınız konuda Sayın Kalemli'nin de yaptığı çalışmayı özellikle bu kür
süden tekrar takdirle karşıladığımı ifade
eder, saygılarımı bildiririm. (ANAP sıra
larından alkışlar)
BAŞKAN — Gruplar adına konuş
malara devam ediyoruz.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Niğ
de Milletvekili Sayın Doğan Baran; buyu
run. (DYP sıralarından alkışlar)
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DYP GRUBU ADINA DOĞAN
BARAN (Niğde) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; Sosyaldemokrat HalkçıParti Meclis Grubu adına Sayın Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları ko
nusunda bir genel görüşme açılmasıyla il
gili Önergeleri hakkında, Doğru Yol Par
tisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek
üzere huzunuzda bulunuyorum. Yüce
Meclisin değerli üyelerini grubum ve şah
sım adına saygı ile selamlarım.
Anayasamız, ' 'Devlet, herkesin haya
tını, beden ve ruh sağlığı içerisinde sür
dürmesini sağlamakla görevlidir.'' der. Yi
ne Anayasamızda, "Sağlık hizmetlerinin
herkese ve her yere yaygın bir şekilde ulaş
tırılabilmesi için, kanunla, genel sağlık si
gortası kurulabilir" hükmü yer almıştır.
Beşinci Beş Yıllık Planda da, sağlık hiz
metlerinin eşit, etkili ve sürekli bir şekil
de yapılması ilke olarak kabul edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, sağlıklı yaşa
mak, insanların doğuştan kazandıklan bir
haktır. Bu hakkın gereğini yerine getirmek
de devlet adına, Sağlık ve Sosyal YardımBakanlığınm görevidir. Bu görevi iki cüm
le ile ifade etmek gerekirse, sağlık eğitimi,
dengeli beslenme, çevre sağlığı, ana - ço
cuk sağlığı ve aile planlamasından ibaret
olan koruyucu hizmetleri kırsal kesimde
ailelere kadar götürmek ve önce insanımı
zı hastalıktan kurtarmak, hastalanan va
tandaşlarımızı da, tedavi edici sağlık hiz
metini, bulunduğu, yaşadığı yerde veya
yörede sunmak suretiyle tedavi etmektir.
Sağlık Bakanlığının görevini bu şekilde
hulasa etmek mümkündür.
Koruyucu sağlık hizmetlerinin tümü
ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin aşağı
yukarı yüzde 60 - 65'i, Sağlık ve Sosyal
Yardım bakanlığı tarafından yapılmakta
dır; ama maatteessüf bu Bakanlık, bu gö
revini layıkıyla yerine getirememektedir;
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bunun pek çok sebepleri vardır ve bu se
beplerin pek çoğu da bugün oluşmuş de
ğildir, yılların meselesidir.
Bir defa, Sağlık ve Sosyal YardımBakanlığında çalışmakta olan doktor ve yar
dımcı sağlık personeli sayıca yetersiz olup,
üstelik ülke genelindeki dağılımı da den
gesizdir; bu dengesizlik yatak dağılımı için
de aynı şekilde geçerlidir. Bunun dışında,
bina, tıbbî alet ve araç yönünden de Ba
kanlığın çok büyük eksikleri mevcuttur.
Sağlık ocaklarının yüzde 20'sinde
doktor, yüzde 25'inde hemşire ve yüzde
32'sinde sağlık memuru; sağlık evlerinin
yüzde 40'mda ebe mevcut değildir.
Mevcut ana - çocuk sağlığı merkez
lerinin, 200'ün üzerinde kadın doğum uz
manı, 100 küsur çocuk uzmanı, 177 pra
tisyen hekim ve 2 binin üzerinde de hem
şire açığı, vardır. İşin enteresan tarafı, bu
ana ve çocuk sağlığı merkezlerinde 546 ta
ne ebe fazlalığı vardır.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir
hekime 3 500 ila 5 500 arasında kişi dü
şerken; bu oran İstanbul'da, Edirne'de
600 - 650 kişi, Ankara ve civarında 750 800 kişidir. Hatta bir ilin muhtelif ilçele
rinde dahi, bu adaletsiz dağılım görül
mektedir.
Türkiyemizde 1 391 kişiye bir hekim,
Batı'da ise 500 kişiye bir hekim; Türkiye'
de 1 500 kişiye bir hemşire, Batı'da 150
kişiye bir hemşire; Türkiye'de 3 400 kişi
ye bir ebe, Batı'da ise 250 kişiye bir ebe
düşmektedir.
Mevcut hasta yatağının yüzde 30'u
3 büyük ilimizde mevcut olup, 10 bin ki
şiye 34 hasta yatağı düşmekteyken, diğer
illerimizde 10 bin kişiye 12 hasta yatağı
düşmektedir. Türkiye genelinde ise, 10 bin
kişiye 23,7 hasta yatağı düşmektedir, bu
oran Yunanistan'da 60, İran'da 45'tir.
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Hâlâ, binin üzerinde sağlık ocağının,
5 binin üzerinde sağlık evinin yapılması
gerekmektedir. 1 700 küsur sağlık ocağı
nın, birçok ilçe ve il hastanelerinin de mo
torlu aracı maalesef yoktur; mevcut taşıt
ların yüzde 75'inin yaşı da 20 yaşma ya
kındır.

Sağlıklı bir neslin yetişmesi, ana ve
çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetle
rinin en iyi bir şekilde verilmesiyle müm
kündür. Çünkü, sağlıklı toplumlar, sosyal,
siyasal, ekonomik ve kültürel bakımdan
kalkınmalarını daha kolaylıkla yapmakta
dırlar.

Zorunlu Hizmet Yasası çıkalı yedi se
ne olmuştur; yılda 3 500 tane hekim,
4 800-5 000 civarında da yardımcı sağlık
memuru mezun olmaktadır; ama, buna
rağmen, sorun, giderek devam etmekte,
hatta artmaktadır.
Sayın milletvekilleri, sağlık politika
mızın birinci hedefi koruyucu sağlık hiz
metleri olmasına rağmen, ANAP iktida
rında, sağlık hizmetlerine kaynak sağla
mak için, tedavi edici sağlık hizmetleri ön
plana alınmıştır. Koruyucu sağlık hizmet
leri; toplumun, sosyal, ekonomik, fizik ve
biyolojik çevreden kaynaklanan hastalık
etkenlerinden korunması, kişilerin yeni
den topluma uyumlarının sağlanması; ay
rıca, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden şi
fa bulabilmesi için, sağlık düzeyinin iyi
leştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili yapı
lan çalışmalardır.
Türkiye'de, koruyucu sağlık hizmet
lerinde önemli bir yeri olan çevre sağlığı,
gıda ve beslenme ile ilgili konu da tam bir
kargaşa içerisindedir. Gıda ve beslenme ile
ilgili konuya, Tarım O r m a n ve Köyişleri
Bakanlığı sahip çıkmakta, çevre sağlığı da
Çevre Genel Müdürlüğünce sahip olun
maktadır.
Çevre, insanın dışındaki doğadır; in
sanın sağlığıyla direkt etkisi vardır. Bu se
bepten, çevre sağlığının, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının kontrolü altında ol
ması, bizce daha makuldür.
Gıda da, insanın sağlığını direkt ola
rak etkileyen bir emtiadır. Üretiminden
tüketimine kadar, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının kontrolü altında olması ge
rekir.

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin tes
pitinde ve sağlık hizmetlerinin değerlen
dirilmesinde en önemli ölçülerden birisi
ana, çocuk ve bebek ölümleridir. Türki
ye'de doğum, düşük ve loğusalık devresin
de anne ölümü 100 binde 208'dir. Bu oran
Batı ülkelerinde 100 binde 5 ila 7 arasın
da değişmektedir. Bebek ölümleri Türki
ye'de binde 90'dır. Batıda bu rakam çok
daha azdır. Yunanistan'da binde 15'tir,
Suriye'de binde 45'tir, Irak'ta binde 60'tır.
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0-15 yaş grubu arasında -ki bu, top
lam nüfusun yüzde 40'mı teşkil etmekte
dir- hastalanan çocuklar için, Türkiye'de
mevcut olan toplam yatağın ancak yüzde
7,4'ü ayrılabilmiştir. Bu, "Bizde çocuk
sevgisi var, biz çocukları severiz'' diyen bir
iktidarın çocuk sağlığına olan yaklaşımı
nı göstermesi bakımından calibi dikkattir.
Sağlığın korunması, ölümlerin önlen
mesi çok çeşitli sebeplerden olan bir olgu
dur. Sağlıklı bir toplum, halkın eğitimi,
çevre sağlığı, beslenme, barınma ve din
lenme sorunlarının çözümlenmesi ve her
hastanın ekonomik gücü ne olursa olsun
sağlık hizmetlerinden yararlanmasıyla
mümkündür. Oysaki, bizde nüfusun yüz
de 20'si hekim yüzü görmeden ölmekte,
düşük yapan her 100 kadının 20'si isteye
rek, arzu ederek düşük yapmakta ve do
ğumların yüzde 15'i aralık ebelerinin in
safına terk edilmektedir.
Türkiye'de nüfus artış hızı hâlâ yüz
de 2,5 seviyelerinde seyretmektedir. Bu
oran Avrupada sıfır, hattâ eksi değerde
dir.
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Yüzde 36'nın getirdiği yüzde 65 ço
ğunlukla, "acelemiz v a r " diyerek, koru
yucu sağlık hizmetleri bir tarafa itilerek,
tedavi edici sağlık hizmetlerini piyasa ku
rallarına göre ayarlayan, doktor ve yar
dımcı sağlık personeli üzerinde siyasî oto
rite kuran ve siyasî kadrolaşmayı hedef
alan sözleşmeli personel ile de sendikal fa
aliyetleri kırma amacı güden; hulasa sağ
lık personelini, sağlığı satan bir tezgâhtar,
milleti de alışveriş yapan bir müşteri du
r u m u n a sokan Sağlık Hizmetleri Temel
Yasası çıkalı -hepinizin bildiği gibi- birbuçuk yıla yakın bir zaman oldu. Birçok
maddeleri iptal edildi; iptal edilmeyen di
ğer maddeleri ise. hâlâ yürürlüğe girme
di. Sebep ne? Acaba kanunun esprisinde
bir değişiklik düşünülüyor da o nedenle
mi uygulama gecikiyor?
Sayın milletvekilleri, herkesin ekonomik gücü ne olursa olsun- sağlık hiz
metlerinden yararlanması, anayasal hak
kıdır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın görevi de, sağlık hizmetlerini her ye
re ve herkese eşit, etkili ve yaygın bir şe
kilde götürmektir. Bu, Anayasanın gere
ğidir; bu, sosyal devlet olmanın gereğidir.
Bakanlık, kurulduğu günden bugüne ka
dar bu espri içerisinde görevini yaparken,
bu Hükümetin uyguladığı ekonomik po
litika neticesi, tedavi edici sağlık hizmet
lerinin tümü paralı hale getirildi. Bakan
lığın kıt imkânlarıyla, vatandaşlarımıza is
tenilen düzeyde sağlık hizmeti götürmek
mümkün değilken, insanlarımız poliklinik
kapılarında kuyruklarda çile çekerken,
yatması gereken hastalara aylar sonrası
için gün verilirken, 4 milyon işsizle, yıllık
geliri 350 dolar civarında olan 20 milyon
insan sosyal güvenlik şemsiyesi altında de
ğilken, hastane ücretlerine ortalama yüz
de 600'ü bulan astronomik zamlar yapıl
dığı hepinizce malumdur. O gün bugün
Türkiye'nin gündeminde enflasyondan
sonra ikinci sırayı sağlık konusu almıştır.
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Anayasanın 2 nci maddesi, Türkiye
Cumhuriyetinin sosyal hukuk devleti ol
duğunu belirtiyor. Sosyal hukuk devletin
de, sağlık hizmetleri temel kamu hizmet
leri olup, para ile alınıp satılan bir meta
değildir. Hastalanan her vatandaşa, parası
olup olmadığı sorulmadan hizmet veril
melidir. Zaten, insan olmanın gereği de
budur. Sosyal devlet, zayıfın, güçsüzün ya
nında olan devlettir. "Parası olan yaşar,
parası olmayan yaşamaz" derseniz, böy
le sosyal devlet olmaz. İnsanın değeri pa
rayla ölçülmez. H e r insan kendisini dün
yaya getiren ananın babanın canıdır, ci
ğeridir, gözbebeğidir. Binaenaleyh, insa
nın da az kıymetlisi çok kıymetlisi diye bir
şey mevzubahis olamaz.
Bugün Türkiye'de, parası olanın bir
sağlık sorunu yoktur. O zaten, isterse özel
muayenehanede, özel hastanelerde teda
vi olabilir. Sağlık sorunu; beş yıldır fiyat
ların hızla arttığı, gelirlerin aşınıp, para
nın pula dönüştüğü bir ülkede, enflasyon
canavarının korkunç pençesinde inleyen ve
toplam nüfusumuzun yüzde 42'sini teşkil
eden ve de hiçbir sosyal güvencesi olma
yan milyonların sorunudur. Anayasanın
60'mcı maddesi "Herkes, sosyal güvenlik
hakkına sahiptir'' demesine rağmen, dev
let hastaneleri, ne yazık ki, artık bu kesim
için şifa kapısı olmaktan çoktan çıkmıştır.
Hükümetin sağlık politikası, "Paran yoksa
ö l " politikasıdır; oysaki devlet, " P a r a n
yoksa ö l " dedirtmemek için vardır. (DYP
sıralarından " B r a v o " sesleri, alkışlar)
Her gün, hepimiz, çeşitli vesilelerle
içimizi sızlatan olayların, bizzat içinde ya
şıyoruz. Gerçek olan, sağlık hizmetlerin
de bir trajedinin yaşandığıdır. Devlet has
tanelerinden kaçan hastalar, j a n d a r m a
marifetiyle getirilerek, tedavi ücretleri se
netle taksite bağlanmakta, ölen h a r p ga
zileri dahi rehine tutulmakta, milyonlar
ca insan hastane kapılarını ağlama duva
rı haline getirmekte, devletin u m u d u n u
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kesen bu insanlar için, camilerde, din gö
revlileri dua etmektedir.
Esnaf bile Bağ-Kur primini ödeye
mez hale geldi.
" B e n fakirim" diyenden para alın
masa, b u n u n devlete ne yükü olur? Biz,
Doğru Yol Partisi olarak, "1982 Anayasa
sının öngördüğü genel sağlık sigortası yü
rürlüğe girene kadar, devlet yine, eskiden
olduğu gibi, fakirlerin babası olsun" di
yoruz. Toprağına, milletine, bayrağına,
manevî değerlere bağlı, hürriyet ve gerçek
demokrasiye olan inancıyla, sosyal, eko
nomik ve siyasal hayatımızın vazgeçilmez
unsuru olan, Atatürk'ün " B u milletin ger
çek efendisi köylüdür'' dediği ve devletin
hastanesinden başka gidecek yeri olmayan
sessiz milyonların hastalığında, devlet, ba
ba olarak evladının yanında olmayacak da
ne zaman yanında olacak? Ahirette mi şe
faat edecek diyoruz? (DYP sıralarından
" B r a v o " sesleri, alkışlar)
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir un
suru da ilaçtır. İlaç fiyatlarının, alım gü
cünün kat kat üstüne çıktığı malumunuz
dur. İlaç firmaları âdeta devlet eliyle zen
gin edilmektedir. Hastalar, " d u r d u r u n şu
ilaç zamlarını, yaşamak istiyoruz'' diyor.
Sigortalı olmayan bir kişinin, artık, para
sıyla ilaç alması m ü m k ü n değil. Sigortalı
dahi ilaç parasının yüzde 20'sini ödeyemi
yor. Emekli ise yüzde 10'u ödememek için,
eczane eczane geziyor. Bakanlık, Türkiye'
de ilaç Avrupa'dan daha ucuz diye dur
sun, bu gidişle yakın bir gelecekte sosyal
güvenlik kuruluşları, bırakın tedavi ücret
lerini ödemek, ilaç parasının yüzde 80'ini
dahi ödeyemeyecek hale gelecektir.
Sağlık hizmetlerinin yerine getirilme
sinde en önemli sorun finansmandır. Kay
nak yaratmak için tedavi ücretlerine ya
pılan zamlar çare değildir; çare devlet büt
çesidir. Nitekim, sağlık hizmetleri dünya
nın her tarafında tüketici hizmetlerden sa
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yıldığından, bütçeden önemli bir pay alır.
Bu pay İran'da yüzde 9, Yunanistan'da
yüzde 20'ler civarındadır. 1988 yılı için
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına büt
çeden ayrılan para hepinizce malumdur.
55 milyon insanı hastalıktan koruyacak
sın, 3 milyona yakın insanı yatakta, 30
milyona yakın insanı da ayakta tedavi ede
ceksin; senede 500 bin de ameliyat yapa
caksın; hangi parayla yapacaksın? Yüzde
85'lik bölümü personel ve carî harcama
lara ayrılmış genel bütçenin yüzde
2,73'ünü teşkil eden parayla. Hükümetin
kendi insanına verdiği değer, bu bütçe ra
kamlarından anlaşılmaktadır. O bütçe ra
kamı, ki, 1950'de yüzde 4,4; 1960'da 5,2;
1970'de 3,7; 1980'de 4,2 olmuş. Bu tarih
ten sonra da her yıl tedricen azala azala
yüzde 2,73'e düşmüş.
AYHAN UYSAL (Çanakkale) —
O n u n içinde, SSK, P T T ve üniversite has
taneleri yok.
D O Ğ A N BARAN (Devamla) —
O n u n için SSK olmayabilir, Bağ-Kur ol
mayabilir, P T T ve DDY hastaneleri olma
yabilir; ama, b u n d a n yıllarca evvel yine
devlet hastanelerinin dışında Devlet De
miryollarının hastanesi vardı, P T T hasta
nesi vardı, SSK hastaneleri vardı, onlara
da veriliyordu, biz onları saymıyoruz.
(DYP sıralarından " B r a v o " sesleri, alkış
lar)
BAŞKAN — Sayın Baran, müddeti
niz dolmak üzere, lütfen...
D O Ğ A N BARAN (Devamla) — To
parlıyorum efendim.
Son sekiz yıldır bir taraftan Bakanlı
ğın genel bütçeden aldığı pay sürekli aza
lırken, diğer taraftan yüzde 2,5 oranında
hızlı artan nüfus ve her yıl yüzde 100'leri
bulan sokaktaki enflasyonla sağlık sorun
larımız daha da büyük boyutlar kazanır
ken, Bakanlıkta partizanlığın da kurum
laştığını esefle müşahede ediyoruz. Müfet
tiş tahkikatına bile gerek görülmeden,
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yıllarca emek vermiş olan mütehassıs he
kimler ilçelere sürülürken; diğer taraftan,
ANAP'lı bölge milletvekillerinin rızası ol
madan o bölgelere hekim tayin etmek
m ü m k ü n olmamaktadır.
Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerin
de başarılı olmak istiyorsa, "hastaya hiz
met ibadettir" felsefesi ile çalışan hekim
lerine sahip çıksın; şu veya bu şekilde on
ları baskı altında bırakmasın.
Anavatan Partisi beş yıldır iktidarda
dır. Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu
günden bugüne kadar milyonlarca insa
nın sağlık hizmetlerinden şikâyeti, yalnız
bu Hükümet zamanında ayyuka çıkmış
tır. " R e f o r m y a p a c a ğ ı m ,
reform
yapacağım" diye diye allayıp pullayarak
getirdiği Sağlık Hizmetleri Temel Kanu
nu ile, dağ fare doğurmuş, hastane hiz
metlerinin, otelcilik hizmetleri ile bir tu
tulması neticesi, vatandaş hekime gide
mez, hastaneye yatamaz, eczaneye gire
mez hale gelmiştir.
Dünyadaki her mucizenin altında in
san unsuru yattığı için, insan ve insan sağ
lığı her türlü politikanın üstündedir. Etin
yerini mercimeğin aldığı, açlık, sefalet ve
ruhî depresyonun kol gezdiği ülkemizde,
Türk insanının sağlık sorunlarının enine
boyuna tartışarak bir çözüme bağlanma
sı için, genel görüşme açılması istikame
tinde G r u b u m u z u n olumlu oy kullanaca
ğını ifade eder, saygılarımı sunarım. (DYP
ve S H P sıralarından " B r a v o " sesleri, al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym
Baran.
Anavatan Partisi Grubu adına, Gü
müşhane Milletvekili Sayın Ülkü Güney;
buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar)
ANAP G R U B U A D I N A Ü L K Ü
G Ü N E Y (Gümüşhane) — Sayın Başkan,
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; şahsını
ve ANAP Grubu adına hepinizi saygıyla
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selamlarım.
Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı hakkında verdikleri ge
nel görüşme önergesi üzerine söz almış
bulunuyorum.
Değerli milletvekilleri, bu genel gö
rüşme önergesini incelediğimizde, vatan
daşın sağlık hizmetlerine para ödemesin
den, sağlık hizmetlerinin satışa çıkarıldı
ğından, 3359 sayılı Temel Sağlık Yasasıy
la öngörülen sözleşmeli personel ve prim
sisteminin, ayrıcalıklı ücret statüsü nede
niyle personel istihdam dengesini bozaca
ğı; ayrıca küçük yörelerde sağlık hizmet
lerinin yeterince verilmediğinden, dolayı
sıyla büyük illere hasta hücumu olduğu ve
bu yörelerdeki ihtisas hastanelerinin pa
halı ve yetersiz olduğundan söz edilmek
tedir.
Kanımca, Türkiye'de sağlık hizmet
lerinin yakın tarihine kısaca bir göz ata
rak, eski uygulamaların başarı oranını, ek
sik ve yanlışlarını ortaya koyarak, bugün
sunulan sağlık hizmetlerinin hangi dere
cede olduğunu irdeleyip, anlayabiliriz.
Hepinizin malumu olduğu üzere,
1961 yılında, ülkemizde, reform niteliğin
de, sağlık hizmetlerinde sosyalizasyona ge
çilmiştir. Bu uygulamadan maksat, köy
lerde, ilçelerde, küçük yerleşim birimlerin
de, sağlık evleri, sağlık ocakları, küçük
devlet hastaneleri, büyük şehirlerde de bü
yük hastaneler kurmak, bu birimleri ge
liştirmek, aynı zamanda köylerden büyük
şehirlere doğru bir hasta zinciri oluşturarak,bu silsileye uyarak müracaatların ya
pılması ve bunun sonucunda da büyük
hastanelerde yığılmanın, birikimin önlen
mesi amaçlanmıştı. Fakat o zaman büyük
bir eksiğimiz vardı. O eksiğimiz, henüz
Türkiye'de altyapı oluşmamıştı; o zaman
köylerde elektrik, su ve özellikle ulaşım
imkânları yoktu. Bunun sonucu olarak,
sosyalizasyon uygulaması maalesef alt-
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yapının yetersizliği nedeniyle başarılı ola
madı. Hepinizin malumu olduğu üzere,
köylerdeki bu sağlık ocakları, sağlık evle
ri zamanla -ahır ve ambar gibi- gayeleri
nin dışında kullanıldı. Tek kelimeyle, bu
sosyalizasyon uygulaması başarısız olmuş,
ülkenin maddî imkânları yanlış sarf edil
miştir.
Sağlık hizmetlerinde ikinci önemli gi
rişim, 1981 yılında başlayan, hekimlerin
devlet hizmeti yükümlülüğü uygulaması
dır. Bu uygulama, kırsal kesime ve taşra
ya pratisyen hekim ve uzman hekim sağ
lama açısından önemli yarar sağlanmış ise
de, sorun kökünden halledilememiştir.
Çünkü, hekimin gittiği yerde sağlık altya
pısı yeterli olmadığından, beklenen sağ
lık hizmetini yeterli seviyede üretememiş,
büyük hastanelere akın devam etmiştir.
Nihayet, ANAP İktidarı döneminde,
her meselede olduğu gibi, çözümü çok güç
olan sağlık konusunda da, radikal, cesa
retli ve reformcu bir anlayışla konu ele
alınmış, 7.5.1987 tarihinde 3359 sayılı Sağ
lık Hizmetleri Temel Kanunu çıkarılmış
tır. Bu kanunun çıkarıldığı tarihte, hepi
nizin malumu olduğu üzere, yine ANAP
İktidarının büyük gayretleri sayesinde, ül
kemizde altyapının tümüne yakın bir kıs
mının tamamlanmış olması da, reform ni
teliğinde olan bu Sağlık Hizmetleri Temel
Kanununun, bundan öncekiler gibi, uy
gulanabilirlik vasfını kaybetmeyeceğinin
en büyük delili olarak düşünülmüştür.
Kısaca özetlersek, bu kanundan
amaç nedir? Demin burada değerli konuş
macı arkadaşlarım, bu kanunun mimarı
hakkında ve mimarı konusunda bir tartış
maya girmek istediler ve zannederim bu
rada da maksat "Bir ekonomist arkada
şımızın hazırladığı bir kanundur, sağlık gi
bi teknik bir olayda, işte böyle bir arka
daş hazırlarsa, böyle bir kanun çıkar"
denmeye getirildiği gibi, öyle bir şey algı
ladım. Eğer yanlış düşünüyorsam beni
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mazur görsünler. Bizim için önemli olan,
kanunun mimarının kim olduğu değil, ka
nunun içeriğidir, kapsamıdır.
Değerli milletvekilleri, bu kanunda
asıl önemli nokta, sağlık kütüğünün oluş
turulmasıdır. Sağlık kütüğü oluşturulma
sıyla, Devlet Planlama Teşkilatının 1988
verilerine göre, sosyal güvenlik şemsiyesi
dışında kalan yüzde 40 nüfusun (yani, 20
milyon kişinin) sosyal güvenlik şemsiyesi
altına kademeli olarak alınmasıyla, asıl
amaç olan genel sağlık sigortasına geçme
hedeflenmiştir. Memnuniyetle öğreniyo
ruz ki, halen 43 ilimizde tatbikatı yapılan
Bağ-Kur'luların, aynen Sosyal Sigortalar
Kurumuna bağlı olan işçilerimiz gibi, dev
let hastanelerinden anlaşmalı olarak isti
fadeleri, yıl sonunda bütün illere teşmil
edilecek, böylece, 20 milyon, sosyal güven
ce dışında kalan vatandaşlarımızın takri
ben 10 milyonu da, Ocak 1989 tarihi iti
bariyle sağlık şemsiyesi altına girmiş ola
caklardır.
Sosyal güvenlik şemsiyesinden mah
rum, geriye kalan 10 milyon vatandaşımız
da, işte bu sağlık kütüklerine kaydedile
rek, maddî imkânları olanlardan düşük
yıllık prim alınacak, maddî imkânı olma
yanların primleri ise, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı ve özellikle Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışma Fonları tarafından
ödenecektir. İşte bu kademe ile biz, genel
sağlık sigortasının altyapısını, yani çatısı
nı hazırlamış olacağız.
3359 sayılı Kanunun ana hedeflerin
den biri de, sağlık hizmet zincirini kura
rak, özellikle sağlık evi, sağlık ocağı, ve kü
çük devlet hastanelerinde en iyi hizmeti
vererek, vatandaşların büyük şehirlerde,
büyük hastanelerde yığılmalarını önle
mek, böylece hem maddî açıdan kayıpla
rını gidermek, hem de zaman israfını ön
leyerek, ihtisas hastanelerinin de kendile
rini ilgilendiren önemli hastalara daha cid
dî sağlık hizmeti vermelerini sağlamaktır.
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Vatandaşlarımızın sosyal güvenlik
şemsiyesi altına girmesiyle, küçük yöreler
deki sağlık hizmetlerinin daha rasyonel ve
yeterli derecede verileceği gayet tabiîdir.
Yine bu yasa ile, büyük merkezler
deki ihtisas hastanelerinin, günün şartla
rına uyacak şekilde donanımı ile kaliteli
sağlık personeline sahip olması ve sözleş
meli personel istihdamı da teşvik primle
ri ile ve sağlık işletmeleri haline dönülmesiyle gerçekleşebilecektir.
3359 sayılı Yasa, aynı zamanda hiz
met içi eğitimini de getirerek, sağlık per
sonelinin bilgilerini yenilemesini ve günün
şartlarına göre teşhis ve tedavi yöntemle
rindeki gelişmeleri öğrenmelerine yardım
cı olmasıyla da çok önemli bir konuyu çö
züme bağlamaktadır.
Şimdi, gelelim çıkarılan bu kanunun,
yani Temel Sağlık Yasasının bugünkü du
rumuna, uygulanabilirliğine: Bugün için
bu kanun uygulanmıyor. Zira, bu kanun
hakkında SHP'nin Anayasa Mahkemesin
de açtığı iptal davasının sonucu beklenmiş
ve 19.4.1988 günü iptal davası sonuçlan
mıştır. Anayasa Mahkemesi, özetle "Sağ
lık personelinin katılmakla yükümlü oldu
ğu hizmet içi eğitim programlarına uyma
yan veya başarılı olmayanlara uygulana
cak müeyyideler hususunda ölçülerin belli
olmamasından dolayı; ayrıca, sosyal gü
venlik primlerinin tek elde toplanmasının,
farklı sosyal güvenlik kurumlarının teşki
lat kanunlarına aykırı olduğundan ve yi
ne sağlık işletmelerinde de çalıştırılan ka
mu personeline teşvik primi verilmesinin
Anayasanın 128 nci maddesine aykırılığın
dan; sözleşmeli personel çalıştırılmasında
limitlerin tespit edilmediği'' gerekçeleriyle
Anayasaya aykırı bularak, kanunun bazı
fıkralarını iptal etmiştir.
Bu nedenlerle, sağlık sorunlarımızı
temelden çözmeyi hedef alan bu kanunu
uygulayamıyoruz. En kısa zamanda, Ana
yasa Mahkemesinin kanunda bulduğu ek
siklikleri düzelterek, kanunun bir an ön
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ce uygulanması başlıca hedefimizdir. Ge
rekli düzenlemeler süratle yapılmaktadır.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değepli üyeleri; gelelim günümüzdeki hastane
ücretleri konusuna: şunu özellikle belirt
mek isterim ki, hastaneler A N A P İktida
rı döneminde ücretli hale getirilmemiştir.
Hastaneler, ücret ödeme d u r u m u n d a
olanlardan, verilen hizmetin bedelini her
zaman almışlardır; a m a bu ücret, sosyal
güvenlik şemsiyesi altında olanların ken
dilerinden değil, bağlı oldukları kurum
lardan; bu şemsiye altında olmayanlardan
da, gücü olduğu takdirde, kendilerinden
alınmıştır. Parası olanlardan bu ücretin
alınması, devletin sosyal vasfını ortadan
kaldırmaz. Aksine, parası olanlardan bu
hizmetin bedelinin alınmaması sosyal il
kelerle bağdaşmaz.
İ. Ö N D E R K I R L I (Balıkesir) — Pa
rayla imanın kimde olduğu belli değil ama.
Ü L K Ü G Ü N E Y (Devamla) — Çün
kü, devlet bu hizmeti, vatandaşlardan top
ladığı vergilerle üretmektedir. Parası olan
kişiden hizmetin bedelinin alınmaması de
mek, bu bedelin toplanan vergilerden, ya
ni tüm vatandaşların cebinden ödenmesi
demektir. Halbuki, devlet, bu ödemeyi fa
kir vatandaş için yapmalıdır. Hal böyle
olunca, fakirin hakkının zengine yediril
mesi gerçeği ortaya çıkmaktadır. İşte, sos
yal devlet, sosyal adalet anlayışına ters
olan budur.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
hastanelerde verilen bazı hizmetlerin üc
rete tabi olmasının, fakir vatandaşların or
tada kalması sonucunu doğuracağı ve he
le b u n u n devlet hastaneleri için de geçer
li olacağı iddiası, mesnetsiz bir varsayım
dan öteye kıymet ifade etmez. Bunu ra
kamlarla ifade edelim: Bugün, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının elinde 65 600
hasta yatağı vardır. Bunlardan sadece 95'i
75 bin Türk Liralık ücrete tabidir. 1 inci
sınıf 970 yatak mevcut olup, bunların üc
reti 30 bin Türk Lirası; 2 nci sınıf 3 676
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yatak mevcut olup bunların ücreti 15 bin
Türk Lirası ve 3 üncü sınıf 7 554 yatak
mevcut olup, bunların ücreti de 5 bin
Türk Lirasıdır. Geri kalanın çok büyük
kısmı ise 2 bin lira ücrete tabi olup, sayısı
40 3 79'dur. Bu yatakiardaki hastalardan
ameliyat ve narkoz ücretinin sadece üçte
biri tahsil edilmektedir.
Bunun yanı sıra -hepinizin malumu
olduğu gibi- hastanelerde, genel hasta ya
taklarında yatanlardan, doğum, sezaryen,
ihbarı mecburî bulaşıcı hastalık tedavile
rinden para alınmamaktadır. Türkiye'de
verem, koruyucu sağlık hizmetleri, sıtma,
ana ve çocuk sağlığı gibi hizmetler ücret
sizdir. Döner sermayesi bulunmayan has
tanelerdeki tüm hizmetler bedelsiz yapıl
maktadır. Hastanelerdeki ücretsiz hizmet
lere ilaveten, fakir ilmühaberi getirenden,
mülkî amirden yahut Sosyal Yardım Vak
fından belge getirenden para alınmamak
tadır. Bunlar olmasa dahi baştabiplerin
geniş, sınırsız yetkileri vardır. Binaena
leyh, parası olmayan vatandaşlara bakılmayacağı iddiası geçerli değildir. Sağlık iş
letmeleri kâr gayesiyle kurulmuş müesse
seler değillerdir. Bunların maksadı doğru
dan hizmet kalitesini yükseltmektir.
Türkiye'mizde sağlık sorunlarının tü
müyle halledildiğini söylemek elbette ki
mümkün değildir; ancak, bunun fatura
sını yalnız ANAP iktidarına ve bu iktida
rın bakanına yüklemek de haksızlık ve in
safsızlıktır. Yılların birikimiyle ortaya çı
kan bu problemlerin, iş yapıcı, iş bitirici
bir iktidarın ve onun hükümetinin, sağ
duyuya dayalı radikal tedbirleriyle kısa za
manda çözümleneceğine olan inanç ve gü
venimiz sonsuzdur.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
şimdi gelelim bu konudaki spekülasyon
lara: Gazetelerde bazen okuyoruz, "Pa
rasını ödemeyen vatandaş hastanede re
hin kaldı", "ameliyat edilmedi", "tedavi
edilmiyor..." gibi. (SHP sıralarından "Do— 292
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ğu, doğru" sesleri) Oraya geleceğim.
Bu şekilde abartılan münferit vaka
lar vardır. Bunlar o hastanenin başheki
minin sorumluluğunda olan vakalardır.
Sağlık Bakanlığımız, bütün hastanelerin
başhekimlerine, bu tür olaylara asla sebep
olunmaması için genelge göndermiştir.
Ayrıca, bu husus ciddî bir şekilde takip
edilmektedir. Hepinizin malumu olduğu
gibi, bu tip istisnalar kaideleri, kuralları
bozmaz. Bizim kuralımız insana insanca
yaklaşımdır. Sağlık, bizim millî davamız
dır. Sağlık konusunu asla hafife alamayız.
Sağlıklı nesiller bizim geleceğimizdir. Biz,
geleceğimizi daha mutlu yapmak için bir
birimize güvenmek zorundayız. Politik
amaçlarla gereksiz yere birbirimizi yıprat
mayalım.
Elinizi vicdanınıza koyarak düşünü
nüz; Türkiye Cumhuriyetinin hangi dö^
neminde sağlık hizmetleri tam anlamıyla
tatminkâr olmuştur? Hangi dönemde yok
sulluktan, hangi dönemde hastanelerden
şikâyet edilmemiştir? Sizin iddia ettiğiniz
gibi sağlık hizmetleri bugün tümüyle sa
tılık değildir. Altını çizerek söylüyorum,
sağlık hizmetleri, verebilene paralıdır.
Değerli üyeler, hal böyleyken 3359 sa
yılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun
henüz daha uygulanmasına başlanmamış
ken, bazı arkadaşlarımız tarafından "pa
rası olan hastalara bakılır, olmayana
bakılmaz" sloganıyla, konunun daha şim
diden saptırılması, sadece millî bir politi
kamız olan sağlık sorununu da politikaya
alet etmekten başka bir şey değildir. Biz,
gelişmekte olan bir ülkeyiz. Nüfusumuz
süratle artıyor. Tıp sürekli olarak gelişiyor.
Bir tıp kitabının bile iki yılda eskidiği bir
çağda yaşıyoruz. Vatandaşı en son teknik
lerle, en yeni araç ve gereçlerle, teşhis ve
tedavi etmek zorundayız. Bu yeni dona
nım nasıl sağlanacak? Elbette, parası olan
vatandaştan parasını alacağız ve büyük
masraflarla sağladığımız tıbbî araç gereç-

T.B.M.M.

B : 13

lerle verilen sağlık hizmetinin parasını da
alacağız ki, bu para o hastanenin döner
sermayesine gitsin ve tekrar hizmet olarak
vatandaşa dönsün. Bu gerçekçi mantığa,
içimizden hiçbir arkadaşımızın karşı çıka
cağını düşünemiyorum.
Sağlık, istismar edilecek bir konu de
ğildir. Bu konuyu istismar etmeyelim ve
el ele verelim ki, millî bir sağlık politika
mız oluşsun.
Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Şahsı adına, önerge sa
hibi Mahmut Almak; buyurun.
Sayın Almak, görüşme süreniz 10 da
kikadır. Çalışma müddetimizin bitmesine
15 dakika var; onun için, zamana riayet
edilmesini istirham edeceğim, yoksa uzat
mak mecburiyetinde kalacağız.
Buyurun,
MAHMUT.ALINAK (Kars) — Saytn Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık,
sadece hastalık ve sakatlığın bulunmaması
değil; fiziksel, sosyal ve ruhsal tam bir iyi
lik halidir. Hepinizin bildiği gibi, bu ta
nım, Dünya Sağlık Örgütünün, sağlıkla il
gili tanımıdır. Sorarım sizlere değerli ar
kadaşlarım, bir işçinin, bir köylünün, bir
esnafın, bir memurun, kısacası dar gelirli
insanlarımızın içinde bulundukları sağlık
koşulları, acaba, Dünya Sağlık Örgütünün
bu tanımına uymakta mıdır? Sanmıyo
rum; uymamaktadır. Zira, halkımız, ger
çekten bir faciaya dönüşen bu sağlık ko
şulları konusunda, bugüne kadar devlet
ten hiçbir destek ve yardım görmemiş,
kendi kaderiyle başbaşa bırakılmıştır.
Sayın milletvekilleri, sağlık sorunu
nu, öteki bütün sorunlar gibi, herhangi bir
ülkenin, bu arada ülkemizin, ekonomik,
politik ve sosyal koşullarının dışında de
ğerlendirme imkânı yoktur. Ekonomi bir
batağa sürüklenmişse -ki gerçeği budurülkemizin ekonomik yapısının iyi olduğu
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konusunda herhangi bir iddiada bulunma
imkânı yoktur. Ekonomi çökmüş ise, ge
lir eşitliği yerle bir edilmiş ise, elbette ki,
sağlık sorununun da bir düzene girmiş ol
ması mümkün değildir,
Bugün işçimiz, köylümüz, cebinde,
ANAP İktidarı tarafından ceplerine akı
tılan demet demet paraları değil, özellik
le ANAP İktidarı tarafından batağa sü
rüklenmiş olan, ekonominin batağının ça
murlarını görmektedir.
Sayın milletvekilleri, içinde bulundu
ğumuz bu ekonomik çıkmaz, kendisiyle
birlikte -kaçınılmaz olarak- insanlarımızın
sağlık sorunlarını büyük ölçüde ilgilendi
ren çokbüyük olumsuzluklar da yaratmış
bulunmaktadır; insanlarımız beslenememektedir.
Değerli milletvekilleri, bir kilo etin fi
yatı 5 bin lira. Sanıyorum ki, insan ola
rak yaşamasını istediğimiz her bir ailenin
günde -lütfen- bir kilo et alabilme hakkı
olsun ve bu, parasal olarak ne yapar; ay
da 150 bin lira yapar.
Değerli milletvekilleri, 90 bin lira ay
lık alan bir işçi, 100 bin lira aylık alan bir
memur, ayda 150 bin lira tutan eti nasıl
alabilsin? Alamayınca ne olacaktır? Pro
teinden yoksun kalacaktır. Proteinden
yoksan kalan bir insanın da, hastalıklara
açık bir hale geldiği bilimsel bir gerçek
tir.
Buna rağmen, Sayın Özal televizyo
na çıkıp, ülkenin gelişmiş, ekonominin
kalkınmış olmasına ölçü olarak, renkli te
levizyon sayısı konusunda istatistikî bilgi
ler vermektedir. Gönül isterdi ki, Sayın
Özal, böylesine göz boyayıcı bir takım istitastikî çalışmalar içerisine gireceğine, ül
kemizde acaba yılda kaç ton et tüketiliyor
ve bu etin ne kadarını işçiler, köylüler, me
murlar ve esnaflar kısacası halk yığınları
ne oranda tüketirler? Gönül isterdi ki, Sa
yın Özal bu konuda istatistikî bilgilerde
bulunsun. Oysaki buna cesaret edemezler.
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Edemezler, çünkü halkımız büyük bir pro
tein eksikliği içindedir, et yiyememektedir
ve dahası, bayramdan bayrama ancak et
bulabilen birçok insanımız vardır.
Değerli milletvekilleri, ülkemizdeki
içme suyu sorunu defalarca bu kürsüde di
le getirildi. Çoğu köylerimizde içme suyu
sorununun henüz çözümlenmediğini, mü
teaddit defalar gerek Meclis kürsüsünde
ve gerekse verdiğimiz soru önergelerimiz
de sürekli olarak ortaya koyduk. Dedik ki,
özellikle köylü kesiminde kışın karlar eri
tilmek suretiyle su içilebiliyor. Yani, içme
suyu ihtiyacı ancak bu şekilde giderilebi
liyor. Dedik ki, çoğu köylerde içme suyu
ihtiyacı, insanların sırtında, merkeplerin
sırtında taşman sularla gideriliyor. Yine
biz dedik ki, çoğu köylerde akarsulardan
içme suyu ihtiyacı gideriliyor ve bu akarsulara tuvalet pislikleri karışmaktadır.
Sayın milletvekilleri, peki, bu koşul
larda, böylesine mikroplu suları içen bir
insanın sağlıklı olabilmesi acaba mümkün
müdür? Elbette ki mümkün değildir.
Değerli üyeler, konut sorunu yine gü
nümüzde Hükümetin bütün propaganda
larına rağmen çözüm bulamamış bir so
rundur. Özellikle köylerimizde evler der
me çatmadır. H a n i üfürseniz, rüzgâr du
varın bir tarafından girip, öteki tarafından
çıkacak. Bu konutların üstü toprakla ör
tülüdür ve mikrop yuvasıdır. Kışın yağan
yağmurların, karların sularıyla bu mik
roplar evlerin içine girmektedir. Peki şimdi
söyler misiniz, böylesine bir evde yaşayan
bir vatandaş, bir insan acaba sağlıklı ola
bilir mi? Elbette ki olamaz.
Uzmanlar, stresin çoğu hastalıkların
ana kaynağı olduğunu söylerler. Gerçek
ten de öyle. Bu, bilimsel bir gerçek. Bunu
tartışmanın imkânı bile yok.
Televizyonlarda boy boy reklam ve
riyorsunuz, boy boy reklam veriliyor. Şim
di, reklamı yapılan o lüks tüketim malla
rını alamayan bir baba veya bir anne haklı

18 . 10 . 1988

O : 1

olarak strese girmez mi, çocuklarının ya
nında mahcup olmanın gerginliği içerisi
ne girmez mi? Girdiği zaman, kaçınılmaz
olarak, stresin yol açtığı hastalıklara ya
kalanacak, ondan sonra tutacak psikolo
gun yolunu ve günlerce hastane kuyruk
larında çile çekecek.
Demokratlık hak ve özgürlüklerin ol
madığı, yine tartışma götürmez bir ger
çek. Hak ve özgürlükler âdeta bir lüks ha
line gelmiştir. Demokratik hak ve özgür
lüklerini kullanamayan, hak arama özgür
lüğünden gereği gibi faydalanamayan bir
insan ne olacaktır? Yine gerilime girecek
tir. Gerilime girince hastalanacaktır ve yi
ne hastane yolunu tutacaktır.
Sayın milletvekilleri, yani ülkemizde
neresinden bakarsanız bakın, hangi bir bi
rime, hangi bir köşesine giderseniz gidin,
A N A P İktidarı tarafından oluşturulan ve
ANAP İktidarının ekonomik uygulamala
rından kaynaklanan bir hastalık faciasıy
la karşı karşıya gelirsiniz, sağlıklı olmanız
mümkün değil. Rahatsızlandığınızda ne
reye başvurursunuz? Hastanelere. Hepi
nizin bildiği gibi, büyük hastaneler büyük
şehirlerde lokalize olmuş. Tıp fakültesi
hastaneleri var; bunlar büyük ölçüde eği
time yönelik. Vatandaş Edirne'den veya
Kars'tan, Hakkâri'den tedavi olmak ama
cıyla yollara düşecek Ankara'lara, İstan
bul'lara, İzmir'lere taşınacak, gelecek;
ama, hastanede sıra bulamayacak. Bula
mayınca, gecenin saat 24.00'lerinden iti
baren kuyrukta bekleşecek, günlerden
sonra sıra alabilirse, uzman bir doktoru
değil, çoğunlukla pratisyen bir doktoru
karşısında bulabilecek. Ne yapacak pratis
yen doktor? Kendisine bir günde 80-90
hasta gelen doktor ne yapacak? Reçeteye
ismini yazacak, deftere kaydedecek ve der
ken bu 80-90 hastayla baş edebilmek için,
hastasını bir an önce yolcu edecek ve o za
man hasta eline tutuşturulan reçeteyle ec
zanenin yolunu tutacak. Enteresan bir şey,

T.B.M.M.

B : 13

bir grip reçetesi, bugünkü koşullarda 60
bin liralık bir parayı gerektirmektedir.
Şimdi, dar gelirli bir insanın, yani bir köy
lünün, bir işçinin, bir esnafın tedavi olma
özgürlüğü yok mudur? Bence yok; çünkü,
ANAP İktidarı döneminde, bütün özgür
lükler gibi, tedavi olma özgürlüğü de yerle
bir edilmiş durumda.
, BAŞKAN — Sayın Almak, süreniz
doldu, lütfen toparlayın.
M A H M U T ALINAK (Devamla) —
Başkanım, hemen bitiriyorum.
Değerli milletvekilleri, şimdiye kadar,
hepinizin bildiği problemlerin sadece bir
kısmından bahsettim. Sorarım sizlere; 200
liraya bir ekmeği alıp almamayı düşünen
bir insan, bir kilo eti almak için sızlanan
bir insan, evine girdiğinde, çocukları, aca
ba babamız bir kilo portakal veya elma mı
getirdi diye koşturan bir insan, bir Numu
ne Hastanesinde, bir Yüksek ihtisas Has
tanesinde 75 bin lira ödeyerek yatabilir
mi? Yatamaz. Hadi yattığını varsayın; ne
olacak? O r a d a rehin tutulacak. O n d a n
sonra, haydi milletvekillerinin kapısına ge
liyorlar ve biz, Sağlık Bakanlığının kapı
sını aşındırmak zorunda kalıyoruz. Şim
di burada ANAP Grubu sözcüsü, "İlmü
haberler kabul ediliyor" diyor. Oysaki, biz
akşama kadar bu sorunların içerisindeyiz
ve akşama kadar bakanlıkların, başhekim
liklerin, hastanelerin kapısını aşındırıyo
ruz; böylesine bir ilmühaber kabulünü
görmedik. Bu kürsü, bizce, gerçeklerin
söylendiği bir kürsü olarak kullanılmalı,
yoksa salt birtakım gerçeklerden kaçmak
için bu kürsünün kullanılması, bizce, af
federsiniz ama, abesle iştigaldir. Ben di
lerdim ki, burada ANAP Grubu adına Sa
yın Necmettin Karaduman konuşsun. Üç
hafta önce, Sayın K a r a d u m a n ANAP
Grubunda, "hastanelerin pislik içerisin
de olduğunu, sağlık sorununun büyük bir
çıkmaz içerisinde o l d u ğ u n u " söylemişti
ve...
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Ü L K Ü G Ü N E Y (Gümüşhane) —
Yok öyle bir şey! Nereden biliyorsun?
M A H M U T ALINAK (Devamla) —
Haberimiz var.
Sayın Özal, Sayın K a r a d u m a n ' m bu
beyanını kabul etmiş ve sağlık komisyonu
nun kurulması doğrultusunda talimat ver
mişti. Şimdi ANAP, Meclisi aşıyor.ne ya
pıyor?
BAŞKAN — Sayın Almak, lütfen...
M A H M U T A L I N A K (Devamla) —
Başkanım, bitmek üzere, özür dilerim.
BAŞKAN — İki dakika vaktimiz kal
dı; birleşimi kapatacağız.
M A H M U T ALINAK (Devamla) —
H e m e n bitiriyorum Başkanım; çok özür
dilerim.
A N A P ne yapıyor? Meclisi hiçe sa
yıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisini hiçe
sayıyor; Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Genel Kurulunu kendi grubuna taşıyor ve
kendi grubunda kararlar veriyor.
Sağlık Komisyonunun kurulması
eğer gerekiyorsa, buyurun Genel Kurul
da tartışalım. (ANAP sıralarından "vak
ti doldu" sesleri)
BAŞKAN — Sayın Almak...
M A H M U T ALINAK (Devamla) —
Bir dakikada bitiriyorum, son cümleme
geldim. (ANAP sıralarından gürültüler)
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) —
Sayın Başkan, müdahale edin, vakti dol
du, 15 dakika oldu.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın
Alınacak...
Size tanınan hakkı geçtiniz. Ben sa
yın üyelerden müsaade almak mecburiye
tindeyim. Saat 19.00'a geldi, aşağı yukarı
19.00'a 17 kala başlamıştınız.
Muhterem arkadaşlar, müzakerelerin
hitamına kadar, oylamanın sonuna kadar
müzakerelerin uzatılmasını kabul eden
ler...
M A H M U T ALINAK (Devamla) —
Başkanım, bir yer kaldı, bir cümlem kaldı,
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önerilerimi arz edeceğim.
BAŞKAN — Sizin sözünüz bitmiyor.
Lütfen...
Kabul edenler...
MAHMUT ALINAK (Devamla) —
Önerilerimi arz edeceğim. Hayır hayır, üç
cümlem kaldı Sayın Başkan, önerilerimi
arz edeceğim.
BAŞKAN — Efendim saat 19.00'u
geçmektedir. (ANAP sıralarından gürül
tüler) Kabul edenler...
Efendim, hatip sözünü zamanında
bitiremedi. Çalışma süremiz saat 19.00'da
bitmektedir. Genel görüşme önergesinin
sadece oylaması kalmıştır... Saat 19.00'da
bizim çalışma süremiz bitiyor, arkadaş
"sözünü bitireceğini" söylüyor.
Oylamanın hitamına kadar müzake
relerin devamını kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Sözünüzü tamamlayın lütfen, oylama
yapacağım.
MAHMUT ALINAK (Devamla) —
Tamamlıyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri,
Genel Kurulu...
BAŞKAN — Sayın Almak, beni, si
zin sözünüzü kesmeye mecbur etmeyiniz.
MAHMUT ALINAK (Devamla) —
Üç cümlem kaldı. Gerçekten tamam...
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 20
dakika oldu.
MAHMUT ALINAK (Devamla) —
Sağlık sorunu halk için bir faciaya dönüş
müştür dedim. Sağlık, pazarda peynir gi
bi, zeytin gibi para ile alınıp satılan bir
metaya dönüşmüştür. (ANAP sıralarından
gürültüler)
Peki, ne yapılmalı bunca ağır sağlık
koşulları karşısında?
1. Hastanelere yatırılan...
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) —
Hâlâ sayfa değiştiriyor.
MAHMUT ALINAK (Devamla) —
Bitiriyorum efendim, bitiriyorum. Heye
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canlanma, bitmek üzere... Üç cümlem kal
dı efendim. (ANAP sıralarından gürültü
ler)
Hastanelere yatırılan vatandaşların
ilaç, araç, gereç ve ameliyat giderleri dev
letçe karşılanmalı, genel sağlık sigortası çı
karılmalıdır.
2. Tam gün yasasına geçilmeli, has
tane hekimliği maddî ve manevî açıdan
özendirilmelidir.
3. Konut sorunu çözümlenerek in
sanlarımızın sağlıklı konutlarda oturma
ları sağlanmalıdır. (ANAP sıralarından
•'Hâlâ konuşuyor" sesleri)
Hayır efendim, şimdi...
BAŞKAN — Sayın Almak, beni, sö
zünüzü kesmeye mecbur etmeyiniz. Tek
rar oylarım; lütfen konuşmanızı kesiniz,
Başkanlık Divanını müşkül durumda bı
rakıyorsunuz.
MAHMUT ALINAK (Devamla) —
Başkanım, özür dilerim; tamam, iniyo
rum.
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen...
MAHMUT ALINAK (Devamla) —
Arkadaşlar, siz gerçekleri görmek istemi
yorsunuz.
Ben ANAP'm müdahalesinden dola
yı söyleyeceklerimi bitiremeden iniyorum.
ANAP'm gerçeği görmek istemeyen tutu
mundan dolayı sözlerimi burada bitiriyo
rum ve bu kürsüye gerekli olan saygıyı da
göstermediğinizden dolayı sizleri protes
to ediyorum. (ANAP sıralarından gürül
tüler; SHP sıralarından alkışlar)
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Allah Allah! 15 dakika
oldu yahu.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar,
genel görüşme önergesi üzerindeki konuş
malar tamamlanmıştır.
M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) —
Bir sorum var efendim.
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
Meseleyi oyluyorum.
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Genel görüşme açılmasını oylarınıza
sunacağım.
Genel görüşme açılmasını kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Genel gö
rüşme açılması kabul edilmemiştir.
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Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla
görüşmek için, 19 Ekim 1988 Çarşamba
günü saat 15.00'te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 19.02

SORULAR VE CEVAPLAR
Erzurum Milletvekili İsmail Köse'- '
nin İstanbul Vakıf Taşdelen Menba Suyu
RI
nun İhalesine ait sözleşme hükümlerinin
1. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'yerine getirilmediği iddiasına ilişkin yazılı
nin, istanbul Vakıf"Iaşdelen Memba Suyunun iha
soru önergesine verilen cevaplar aşağıya
lesine ait sözleşme hükümlerinin yerine getirilmedi
çıkarılmıştır.
ği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Kâ
Vakıf Taşdelen Menba Suyunun da
zım Oksay'tn yazûı cevabı (7/180)
ğıtımı ve modernize edilmesi hususunda
Türkiye Büyük Millet Meclisi
ki ihale 4.3.1985 günü yapılmış ve ihale iş
Başkanlığına
lemi 14.3.1985 tarihinde Vakıflar Genel
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait İs
Müdürlüğünce onaylanmıştır. İhale sonu
tanbul Vakıf Iaşdelen, Memba Suyu 1985
cu, ihaleyi kazanan Su Dağıtım ve Tica
yılında bir müteahhide ihale edilmiştir.
ret A.Ş. (SUTAŞ) ile 29.3.1985 tarihinde
Sözleşme hükümlerini yerine getir
Kadıköy, 8. Noterliğince düzenlenen 9
meyen ve idarenin müfettiş raporlarının
sayfa ve 31 maddeden ibaret sözleşme ta
incelenmesi sonucunda olayın idarenin
raflarca imzalanarak yürürlüğe konulmuş
aleyhine olduğu görülecektir.
tur.
1985 yılından bu yâna idarenin aley
Vakıflar Genel Müdürlüğünce su da
hine işleyen sözleşme hükümlerinin yeri
ğıtımının SUTAŞ'a ihale edilmesinden ön
ne getirilememesine rağmen idare tarafın
ce 1983 ve 1984 yıllarındaki işletmenin yıl
dan ne gibi işlem yapıldığının Devlet Ba
lık gelirleri sırasıyla 1983 yılında
kanı Sayın Kâzım Oksay tarafından bu
146 510 435 TL ve 1984 yılında ise
konu hakkında yazılı olarak cevap veril
191 331 532 TL olmuştur. Yıllık artış % 30
mesini saygılarımla arz ederim.31.5.1988
dur.
İsmail Köse
Erzurum
Oysa ihaleden sonra 1985 yılında iş
T.C.
letmenin geliri 341 528 027 TL ya yüksel
Devlet Bakanlığı
17.10.1988
miş olup, bir önceki yıla göre artış %
Sayı: 03-2/2.02.3571
78'dir. 1986 yılında işletmenin geliri
465
075 215 TL'sma, 1987 yılında
Türkiye Büyük Millet Meclisi
513
417
129 TL'sma ve 1988 yılında da
Başkanlığına
1
050
000
000 TL.'ya çıkmıştır. Sırasıyla
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının
yıllık artış oranlan 1986'da % 36, 1987'de
3.6.1988 gün ve Kan.Kar. M D : 7/180% 10 ve 1988'de % 104'dür.
973/04524 sayılı yazısı.
A) YAZILI SORULAR

VE CEVAPLA
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Yıllar itibariyle bu artışlar Bayilik
Sözleşmesinin 8. maddesi hükmü gereği
ve günün rayiç bedelleri de gözönünde bu
lundurularak yapılmıştır.
Bu durumda sözleşme hükümlerinin
idare aleyhine olduğunu söylemek müm
kün değildir.
Bayi ile yapılan sözleşmenin tüm
maddelerine bayii tarafından uyulup
uyulmadığı ve sözleşme hükümlerinin ye
rine getirilmediği hususları Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü'nün denetim elemanların
ca, takip edilmekte olup, Genel Müdür
lüğün aleyhindeki durumlarda sözleşme
hükümlerine uyularak hukukî yollara baş
vurulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Kâzım Oksay
Devlet Bakanı
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palamaları neticesi doğar ise, devletin ve
devlet memurlarının saygınlığı ve vatan
daş hukukunun korunması bakımından
bu olayın müsebbiblerinin ve mesullerinin
aranması, bir Milletvekili için vicdanî ve
zarurî bir görev teşkil eder. Mahallî ve ge
nel basınımızca kamuoyuna geniş şekilde
aksetmiş bulunan bu olayın açıklanmasın
da aynı sebepler dolayısıyla zaruret var
dır.
Bu nedenlerle aşağıdaki sorularımın
içişleri Bakanı Sayın Dr. Mustafa Kalemli
tarafından içtüzüğün 94 ve 96 ncı mad
deleri gereğince yazılı olarak cevaplandı
rılması hususunda tavassutlarımızı istir
ham ederim. Saygılarımla.
Mustafa Çorapçıoğlu
Balıkesir
Sorulanın:
1. Sayın Semra Özal'm Balıkesir se
2. —Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapyahati özel mahiyette olmasına rağmen
çtoğlu'nun, TurkKadtmm Tonuma ve Güçlendirme
vali başta olmak üzere bütün devlet me
Vakfı Baskantntn Balıkesir'e gelişinde resmî karşı
murlarının seferber olarak, resmî mera
laşma töreni yapıldığı iddiasına ve Eğmir Köyün
simle karşılama yapmalarının hukukî da
de meydana gelen olaylara ilişkin sorusu ve içişleri
yanağı var mıdır? Başka herhangi bir vak
Bakanı Mustafa Kalemli'ninyazılı cevabı (7/188)
fın başkanı bu tarzda karşılanmakta mı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
dır?
Sayın Başkanlığına
2. Öncelikle devletin memuru olan
Sayın Semra Özal'm 29 Mayıs 1988
Balıkesir Valisi, Jandarma II Komutanı ve
tarihinde Balıkesir'e yaptığı özel seyahati
diğer devlet memurlarının bu tutum içi
sırasında, devletimizin güvenlik güçleri ile
ne girmelerini, devletin saygınlığı ile telif
Havran İlçesinin Eğmir Köyünün çoğun
etmek mümkün müdür? Sayın Semra
luğunu kadınların teşkil ettiği halkını, lü
Özal'm Edremit'e giderken pekçok resmî
zumsuz yere karşı karşjya getiren ve Eğarabanın kendisine eşlik etmesinin huku
mirli vatandaşlarımızın haksız yere tokat
kî dayanağı nedir ve bunların masrafı ne
lanmasına, tartaklanmasına ve yaralan
reden karşılanmaktadır?
malarına müncer olan müessif olaylar ce
3. Çoğunluğunu kadınların teşkil et
reyan etmiştir. Kimsenin kişisel seyahat
tiği Eğmirli vatandaşlarımızın çaresizlik
hakkına karışmak haddimiz değildir. An
içinde altında maden işletmesi yapılması
cak o kişinin özel seyahati dolayısıyla dev
dolayısıyla oturulmaz hale gelen evlerinin
let memurları devletin bütün imkânları ile
durumunu göstermek için ellerinde çiçek
özel hizmete mecbur olurlar ve devletin
buketleri ile Sayın Semra Özal'a vaki baş
güvenlik kuvvetlerinin, çaresizliklerine
vurularının reddedilmesi üzerine, güven
merci aramaktan başka kusurları olmayan
lik kuvvetlerini ve özellikle jandarmayı bu
Eğmirli vatandaşlarımızı gereksiz yere hırvatandaş topluluğu üzerine sevketmek
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üzere emri kim vermiştir, kimin tarafın
dan icra edilmiştir?
4. Sonucu Eğmirli vatandaşlarımızın
yaralanmalarına kadar giden bu gereksiz
durumun müsebbibleri ve mesullerini tes
pit ve tecziye için idarî yönden herhangi
bir soruşturmaya ve kovuşturmaya başlan
mış mıdır? Sonucu nedir? Başlanmamış
ise sebebi nedir?
T.C.
İçişleri Bakanlığı
13.10.1988
PGM M.İ.A.Atama 731-Ş/11896
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: 8.8.1988 gün ve Kan.Kar.Md.
7/188-1001/04689 sayılı yazınız.
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfı Başkanının Balıkesir'e gelişin
de resmî karşılama töreni yapıldığı iddia
sına ve Eğmir Köyünde meydana gelen
olaylara ilişkin, Balıkesir Milletvekili Mus
tafa Çorapçıoğlu'nun yazılı olarak cevap
landırılmasını istediği sorulara ait cevap
lar aşağıya çıkarılmıştır.
Arz ederim.
Doç.Dr. Mustafa Kalemli
içişleri Bakanı
Sayın Semra Özal, Balıkesir İli Ed
remit İlçesine bağlı Altınoluk'ta Suat Çavuşoğlu tarafından yaptırılan Çavuşoğlu
Lisesinin açılış törenine davet edilmiş ve
bu davete icabet ederek Balıkesir'e gelmiş
tir.
1. Lisenin açılışına birlikte gidilmiş
tir. Devlet memurlarının seferber olması
diye bir iddia doğru değildir.
2. Bazı görevliler lisenin açılış dave
tine icabet etmiştir.
3. Eğmir köyünün başka yere nakli
söz konusudur. Bu konuda yardımını is
temek üzere köy kadınları ellerinde çiçek
lerle Sayın Semra Ozal'ı köyün girişinde
karşılamışlar, problemlerini söylemişlerdir.
Bilahare 4 km. uzaklıktaki köylerine da— 299
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vet etmişlerdir.
Sayın Özal, konularına ilgililerin ge
rekli şekilde eğildiklerini, programı boz
masının mümkün olamayacağım beyan
ederek, ayrılmak istemesi üzerine, köylü
hanımlar mutlaka köye götürmek için ara
banın önünü kapatmışlar, güvenlik güç
leri de yolu açarak, geçişi sağlamışlardır.
Güvenlik güçlerini vatandaşın üzeri
ne sevketme iddiası varit değildir.
4. Eğmirli vatandaşların güvenlik
güçleri tarafından yaralandığı iddiası ge
çersizdir. Bu konuda hiçbir makama baş
vurma olmamıştır. Sadece köyün muhta
rının İl Jandarma Alay Komutanı hakkın
daki, sonradan vazgeçtiği şikâyeti, ilgili
mercilere intikal ettirilmiştir.
3. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Tokat Udisinin okul ve sağlık ocağı yapma seJerberliği için köylülerden zorla para toplattırdığı
iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Musta
fa Kalemli'nin yazdı cevabı (7/192)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Baka
nı Sayın Mustafa Kalemli tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasında aracılığı
nızı saygılarımla arz ederim.
İrfan Demiralp
Samsun
1. Tokat Valisi Recep \azıcıoğlu okul
ve sağlık ocağı yapma seferberliği için To
kat İlinin fakir köylülerinden zorla para
toplattırmış mıdır?
2. Valinin istemiş olduğu paraları
ödeyemeyecek durumda olanlar ve ödeye
meyenler jandarma ile karakollara ve kay
makamlıklara getirilmiş midir?
Bu olaydan veya benzeri pekçok olan
bu tür olayların herhangi birinden habe
riniz var mı?
Bu olay 1987 yılında Türkiye Cum
huriyetinde bir valinin yapabileceği bir
olay mıdır?
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T.C.
İçişleri Bakanlığı
Ekim 1988
Ankara
Sayı: P G M M . İ . A . A t a m a 731-Ş/1İ895
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: 8,8.1988 gün ve Kan.Kar.Md.
7/192-1052/05032 sayılı yazınız.
Tokat Valisinin, okul ve sağlık ocağı
yapma seferberliği için köylülerden zorla
para toplattırıldığı iddiasına ilişkin, Sam
sun Milletvekili İrfan Demiralp'in yazılı
olarak cevaplandırılmasını istediği sorula
ra ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır.
Arz ederim.
Doç.Dr.Mustafa Kalemli
içişleri Bakanı
1. Toplum yararına olan ve önemli
kamu hizmetlerinin görülmesinde, bu hiz
metten istifade edecek yöre halkının ve
köylerde köy derneğinin rızası ve gönüllü
katkılarının sağlanması ile Tokat İli köy
lerinde başlatılan seferberlik sonunda
3 000 derslik ve lojman, 176 adet sağlık evi
ve lojmanları ile 50 birimde kanalizasyon,
110 birimde içme suyu köylünün hizmeti
ne verilmiştir.
2. Vatandaşın kendi eserini bitirme
yolundaki ısrarı dışında, Tokat İli köylü
lerinden zorla para toplanması iddiaları
gerçek dışı olup, zabıta görevlilerinin her
hangi bir zorlaması söz konusu değildir.
4. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Tokat Valisinin, halktan toplanan paralan ve
Özel idareye ait kaynakları kullanarak köşk yap
tırdığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı
Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/193)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Baka
nı Sayın Mustafa Kalemli tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasında aracılığı
nızı saygılarımla arz ederim.
İrfan Demiralp
Samsun
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1. Tokat Valisi Sayın Recep Yazıcıoğl u ' n u n halktan zorla topladığı paralara
özel idarenin kaynaklarını da ilave ederek
Tokat'ın merkezinde Tufantepe de ve Almus gölü kenarında 2 adet milyarlık köşk
yaptırdığından haberiniz var mı?
2. Valilerin millet için harcanması
gereken kaynakları böyle milyarlık köşk
ler için harcamaları ve özellikle Almus ke
narında yaptırmış oldukları köşk için mil
yonlarca lira değerinde sürat motoru al
maları normal midir?
TC.
İçişleri Bakanlığı.
13.10.1988
Ankara
Sayı: P G M M . İ . A . A t a m a 731-Ş/11894
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: 8.8.1988 gün ve Kan.Kar.Md.
7/193-1053/05033 sayılı yazınız.
Tokat Valisinin, halktan toplanan pa
raları ve Özel İdareye ait kaynakları kul
lanarak köşk yaptırdığı iddiasına ilişkin,
Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'm ya
zılı olarak cevaplandırılmasını istediği so
rulara ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır.
Arz ederim.
Doç.Dr. Mustafa Kalemli
İçişleri Bakanı
1. Tokat İlinde devlet büyükleri ve
misafirlerinin ağırlanabileceği bir konuke
vi bulunmadığından; Özel İdare fonun
dan sağlanan yardımlarla Devlet Konuke
vi yaptırılarak Özel İdare mülkiyetinde
Tokat İlinde hizmet vermeye başlamıştır.
2. Almus Tufantepe mevkiinde, Ta
rım O r m a n ve Köyişleri Bakanlığı deste
ğinde ve bu bakanlığın arsa tahsisi ile bu
bölgedeki turizm potansiyelini uyarmak ve
turizm geleceğini yönlendirecek ve örnek
teşkil edecek Almus Ormaniçi Turizm
Araştırma ve Geliştirme Tesisi planlanmış
ve İçişleri Bakanlığı Özel İdareler Fonun
dan alman destekle bu tesis Almus İlçe
mizin turizm geleceğine hizmet etmek
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üzere faaliyete geçmiştir.
Almus ilçesinin yıllardır bir sayfiye
şehrine dönüşmesi için istekler mevcuttur.
Tokat ve Sivas için, hafta sonları dinlen
mek maksadıyla günübirlik gidilecek, ge
rekirse tesis yapılarak kalınabilecek yerler
bugüne kadar yapılamamıştır. Tufantepe'de Özel idarece yapılan tesis ve buna bağlı
olarak alınan sürat teknesi Tokat'ın tanı
tımı, iç ve dış turizm hareketlerinin hız
landırılması amacına yöneliktir.
Tokat Devlet Konukevi ve Almus Tufantepe turizm araştırma geliştirme tesisi
için halktan herhangi bir kaynak ve para
toplanmamış, hizmete alman tesisler Ba
kanlık, İl Özel idaresi ve emanet usulü
n ü n getirdiği tasarrufla tamamlanmıştır.
.. 5. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı 'not, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki operasyon
larda kullanılmak üzere savaş helikopterleri kira
landığı ve satın alındığı iddialarım, ilişkin Başba
kandan sorusu ve içişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazdı cevabı (7/221)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Başbakan tara
fından yazılı olarak yanıtlanmasını diliyo
rum.
Saygılarımla.
31.6.1988
İ. Ö n d e r Kırlı
Balıkesir
1. Olağanüstü hal uygulanan Güney
doğu Anadolu Bölgesinde operasyonlarda
kullanılmak üzere, ABD'den savaş heli
kopterleri kiralanmış mıdır?
2. Bu helikopterlerin sayısı nedir? Pi
lotlarının Amerikalı olduğu doğru mudur?
3. Kiralama süresinin 6 aylık oldu
ğu, ancak iki ay uygulamada kaldığı ileri
sürülmektedir. Bu husus doğru mudur?
4. Bu kiralama işlemi sırasında anı
lan savaş helikopterleri kaç operasyona ka
tılmıştır?
— 301
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5. Kiralama işleminin Millî Savun
ma Bakanlığı tarafından yapıldığı ileri sü
rülmektedir. Bu husus doğru mudur?
Doğru değilse, kiralama işlemi hangi Ba
kanlık tarafından gerçekleştirilmiştir?
6. Kiralama nedeniyle, ödenen para
ve ücret nedir? Bu para hangi Bakanlıkça
veya fondan karşılanmıştır?
7. Daha sonra, aynı amaçla savaş he
likopterleri alındığı ileri sürülmektedir.
Kaç adet helikopter alınmıştır? Bu alım
için uluslararası bir ihale açılmış mıdır?
Açılmamışsa nedeni nedir?
8. Satın alındığı iddia edilen helikop
terler, hangi ulusa ait hangi firmadan alın
mıştır? Bu alım için ödenen para nedir?
Bu para hangi Bakanlıkça ödenmiştir?
Ödeme Bakanlık bütçesinden yapılmamış
sa kaynak nereden sağlanmıştır?
9. Türkiye Cumhuriyetinin kendi
topraklarındaki bölücü güçlere karşı, baş
ka ülkelerden savaş aracı ve paralı asker
kiralamasını, ulusal bağımsızlıkla bağdaş
tırmak m ü m k ü n müdür?
TC.
İçişleri Bakanlığı
13.10.1988
Olağanüstü Hal
Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Ankara
Olüshal: 1300/Gen-Sek/6-218
Konu: Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nm soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Karar
lar Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n 10.8.1988 gün
ve 07/106-310/03852 sayılı yazısı.
Balıkesir Milletvekili İ. Ö n d e r Kırlı'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği
yazılı soru önergesinde öne sürülen husus
lar hakkında ilgili kuruluşlarla yapılan ya
zışmalar sonucu hazırlanan cevap aşağı
ya çıkarılmıştır.
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1. Olağanüstü Hal Uygulanan Gü
neydoğu Anadolu Bölgesinde operasyon
larda kullanılmak üzere Amerika Birleşik
Devletlerinden savaş helikopterleri kira
lanmamış olup; 1 adet genel maksat heli
kopteri kiralanmıştır.
2. Amerika Birleşik Devletleri'nden
kiralanan 1 helikopterin yanında; Fransa'
dan 1 adet SA-330 L, Almanya'dan 3 adet
BK-117 helikopteri kiralanmıştır. Bu heli
kopterler "VVet lease" çerçevesince kira
lanmış olup, kiralama işleminde yakıt ha
riç helikopteri kullanma yükümlülüğü ki
ralayana ait olmakla birlikte sözkonusu
helikopterlerde Türk ve Amerikan pilot
ları birlikte görev yapmışlardır.
3. Kiralama işlemi üç aylık bir dö
nem için gerçekleştirilmiş, ancak öngörü
len doksan saatlik uçuş süresi daha önce
dolduğundan; iki buçuk aylık süre sonun
da kiralama işlemine son verilmiştir.
4. Sözkonusu helikopterler fiilen
operasyonlara katılmamış, yalnızca ikmal
ve genel maksatlı hizmetlere tahsis edil
miştir.
5. Kiralama işlemi Emniyet Genel
Müdürlüğünün acil helikopter talebi üze-rine SAGEB tarafından gerçekleştirilmiş
tir.
6. Sözkonusu kiralama için UH-60
A helikopterine 700 000 Dolar, BK-117 he
likopteri için aylık kira bedeli 73 000 DM,
SA-330 L helikopteri için 680 000 Fran
sız Frangı ödenmiş, bununla ilgili ödenek
2,5 milyar T L olarak Emniyet Genel Mü
dürlüğünün bütçesine konulmuştur.
7. Daha sonra aynı amaçla 4 adet ge
nel maksat helikopteri alınmış, sözkonu
su alım işlemi birden fazla firmanın teklif
verdiği uluslararası bir ihale çerçevesinde
gerçekleştirilmiştir.
8. 4 adet PUMA (SA-330 L) helikop
teri Fransız Aerospatiale firmasından sa
tın alınmış, 80 milyon Fransız Frangı fir
manın Türkiye mümeşsilince ödenmiş
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olup, alım işlemleri iki yıl ödemesiz 5 yıl
vade ile kredili olarak yapılmış ve Emni
yet Genel Müdürlüğü bütçesinde gerekli
kaynak ayrılmaktadır.
9. Türkiye Cumhuriyetinin kendi
topraklarındaki bölücü güçlere karşı söz
konusu helikopterleri kiralamasının
THY'nın, diğer uçak şirketlerinin uçak ve
helikopter kiralamasından hiçbir farkı
yoktur. Konuyu paralı asker kiralaması ile
bağdaştırmak kesinlikle mümkün değildir.
Kiralama Uluslararası Sivil Havacılık te
amüllerine uygun olarak gerçekleştirilmiş
tir.
Millî bütünlüğümüzü ve devlet gü
venliğini tehdit eden tehlikeler karşısında
ilgisiz ve kayıtsıt kalmak elbette ulusal ba
ğımsızlığımızla bağdaştırılamaz.
Arz ederim.
Doç.Dr. Mustafa Kalemli
içişleri Bakanı
6, — Samsun Milletvekili irfan Demvalp'in, Samsun IH Havza ilçesinde daha önce Hazine
adına tescil edilen bir gayreminkulün bilahare özel
şahıslara verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazdı cevabı (7/227)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve
Gümrük Bakanı Sayın A.Kurtcebe Alptemoçin tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasında aracılığınızı saygılarımla arz
ederim.
1.8.1988
İrfan Demiralp
Samsun
1. Samsun Havza İlçesi sınırları içe
risinde olup, iki defa Yargıtay tarafından
hazine adına tesciline karar verilen ve
8.2.1980 tarih cilt 198 sahife 77 sıra 3'de
tapu kaydı hazine adına yapılan 11 000 m2
çok kıymetli bir arsa 21.2.1986 tarih ve
1988/313 sayılı karar ile özel şahıslara ve
rilmiştir.
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2. Bu arsaya ilişkin davanın yeniden
başlatıldığı 21.2.1986 tarihinden itibaren
her ne hikmetse.bu davaya bakan Havza
Asliye Hukuk Hakimi Kamil Yıldız dava
cılardan bir adet Steyşın Renault taksi sa
tın almıştır.
3. Bir süre sonra bu taksi ile geçir
diği küçük kaza sonrası arabanın tamiri
süresince davacılara ait bir Mercedes taksi
kullanmıştır.
4. 1965 yılında açılıp gerek mahke
me gerekse Yargıtay tarafından iki kez ha
zine malı olduğu kabul edilmiş ve hazine
adına tapulanmış olan bir gayrimenkulun
daha sonra sadece bir Renault araba alış
verişinden ibaret olmayan menfaatler ne
ticesi kararın değişmiş olması ve böylece
taşınmayan hazine mülkiyetinden alınarak
şahıslara verilmesi normal bir uygulama
mıdır?
5. Hazine adına gerekli işlemleri ya
parak kamu menfaatlerini korumak için
ne gibi tedbirler alınacaktır?
T.C.
Maliye ve G ü m r ü k Bakanlığı
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü
Sayı: Mile 15JŞb.3314-7318-34931
Konu: Soru önergesi
11.10.1988
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: a) 8.8.1988 tarih ve Kanunlar ve
K a r a r l a r Dairesi Başkanlığı ifadeli
7/227-1191/05873 sayılı yazınız.
b) 22.8.1988 gün ve 3314-7318/28981
sayılı yazınız.
Samsun Milletvekili İrfan Demiralp
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen Sam
sun ili, Havza ilçesinde daha önce Hazi
ne adına tescil edilen bir taşınmaz malın,
bilahare özel şahıslara verildiği iddiasına
dair yazılı soru önergesi hakkında, Ada
let Bakanlığı ile Samsun Valiliğinden bil
gi istendiği ilgi (b) yazımızla arz edilmişti.
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Bu konuda;
1. Adalet Bakanlığından (Ceza İşle
ri Genel Müdürlüğü) alman 24.8.1988 ta
rih ve 3.4.2.1988/38829 sayılı yazıda; Hav
za Hâkimi Kâmil Yıldız hakkında Osman
Güngör isimli vatandaşımız tarafından ya
pılan şikâyet üzerine Bakanlıklarınca
2.87.3.150.1988 sayılı dosya ile takibata te
vessül olunduğu bildirilerek,
Bu tür şikâyetler üzerine, 2802 sayılı
Hâkimler ve Savcılar K a n u n u ' n u n 82 nci
maddesi ve devamı maddeleri gereğince
Adalet Müfettişleri veya yargı çevresinde
bulunan kıdemli Cumhuriyet Savcısı ve
ya Hâkimler tarafından soruşturma yap
tırılmakta olduğu ve soruşturmanın hita
mında iddiaların teeyyüt etmesi halinde
anılan kanunun 89 ncu ve müteakip mad
delerine göre kovuşturma izni verildiği, id
diaların sübut veya şüyu bulması halinde
soruşturma veya kovuşturma esnasında
tedbir olarak Havza Hâkimi Kâmil Yıldız'ın Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu
kararıyla başka bir mahalde görevlendi
rilmesi veya geçici olarak görevden uzak
laştırılmasının imkân dahilinde bulundu
ğu belirtilmiştir.
Ayrıca aynı yazıda, Samsun Millet
vekili İrfan Demiralp'in konuya ilişkin ola
rak Bakanlıklarına yöneltilen yazılı soru
önergesi ile ilgili olarak, Başkanlığınıza
bilgi sunulduğu bildirilmiştir.
2. S a m s u n Valiliğinden a l ı n a n
8.9.1988 gün ve Defterdarlık 464-4.7/6270
sayılı telefax yazıda, sözkonusu taşınmaz
malın Havza Asliye Hukuk Hâkimliğinin
7.11.1978 gün ve 1977/204 esas ve 1978/402
karar sayılı ilamı ile senetsizden Hazine
adına tapunun 8.2.1980 tarih, 198 cilt, 77
sahife, 3 Sıra no.sunda tescil edildiği.taşınmaz mal hakkında şahıslarca Havza As
liye Hukuk Mahkemesinde açılan tapu ip
tal davasında ise, 1983/294 esas ve
1988/313 sayılı kararı ile Hazine ta
pusunun iptaline karar verildiği, kararın
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4.7.1988 tarihinde Hazine tarafından tem
yiz edildiği ve dosyanın halen temyizde ol
duğu, ayrıca Samsun Milletvekili İrfan
Demiralp'in verdiği soru önergesi üzeri
ne Adalet Bakanlığınca dilekçede bahse
dilen olayları soruşturmak amacıyla Mü
fettiş M.Orhan Yarar'm görevlendirildiği,
ancak soruşturmanın henüz sonuçlanma
dığı bildirilmiştir.
Temyiz Mahkemesinden alman sonu
ca göre konu ayrıca bir denetim elemanı
na inceletilecektir.
Bilgilerini arz ederim.
A. Kurtcebe Alptemoçin
Maliye ve G ü m r ü k Bakanı
7 — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy 'un, Adıyaman ili Çamlıca Köyünde köy korucu
ları tarafından bir vatandaşın vurulduğu iddiası
na ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı
Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/229)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Adıyaman'da köy koruculannca terö
rist savıyla vurularak öldürülen Kenan
Özçakmak olayı ile ilgili karanlık nokta
lar bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak
Başbakan Turgut Özal tarafından yazılı
olarak yanıtlanması istemiyle hazırlamış
olduğum sorular aşağıdadır. Gereğini arz
ederim.
ibrahim Aksoy
Malatya
1. 26.3.1988 g ü n ü A d ı y a m a n ' ı n
Çamlıca Köyünde terörist savıyla vurulan
Kenan Özçakmak'm ölüm olayı nasıl ger
çekleşmiştir?
2. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nce
yapılan açıklamada, Kenan Özçakmak'ın güvenlik kuvvetlerince çıkan çatışma
da öldüğü belirtilirken, Çamlıca Köyü ko
rucuları da " b i z ö l d ü r d ü k " demektedir
ler. Bu açıklamalardan hangisi doğru? Öz
çakmak' ı güvenlik kuvvetleri mi, korucu
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lar mı öldürdü?
3. Güvenlik kuvvetlerince öldürüldü
ise, köy korucularına neden İl J a n d a r m a
Alay Komutanlığı'nca 1.6 milyon lira ödül
verilmiştir?
4. Doğuştan çolak olduğu için " a s 
kerliğe elverişli olmadığı gerekçesiyle as
kere alınmadığı'' bildirilen Kenan Özçak
mak'm silahlı çatışmaya girmesi mümkün

müdür?
5. Köy korucuları, " D u r çektik, dur
du, bize döndü, biz de şarjörü boşalttık"
demektedirler. D u r a n bir kişiye karşı gi
rişilen bu eylem, bölgede bulunan vatan
daşların can güvenliklerinin teröristlerin
yanısıra köy korucularının da tehdidi al
tında olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Köy
korucularının teröründen halkı nasıl ko
rumayı düşünüyorsunuz?
6. Kenan Ö z ç a k m a k ' m bacakların
da satır izlerinin olduğu ailesi tarafından
ileri sürülmektedir. Cesede otopsi yapılmış
mıdır, sözkonusu izlere rastlanmış mıdır?
TC.
İçişleri Bakanlığı
13.10.1988
Olağanüstü Hal Koordinasyon
Kurulu Başkanlığı
Ankara
Olüshal: 1300-Gen-Sek/6-219
Konu: Önerge
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Karar
lar Genel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n 10.8.1988 gün
ve K.K.Gn.Md. 07/106-316/03846 sayılı
yazısı.
Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ya
zılı soru önergesi incelenerek cevapları
aşağıya maddeler halinde çıkarılmıştır.
1. Kenan Özçakmak 25.3.1988 günü,
yanında terörist Mehmet Hanefi Kaya ol
duğu halde Çamlıca köyüne geldiği, gece
saat 21.30-22.00 arasında halk bandından
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alınan telsiz haberine göre G.K.Korucuları ile çıkan silahlı çatışma sonucu olay
yerine intikal eden güvenlik güçleri tara
fından ölü olarak ele geçirildiği,
2. Köy korucularının teröristlerle ya
pılan silahlı çatışmada karşılık verdikleri
ve görevlerini yerine getirdikleri,
3. Kenan ö z ç a k m a k ' ı n yapılan si
lahlı çatışmada köy korucuları tarafından
öldürüldüğü,
4. Sanığın sol ön kolda atrofi teşhisi
konulduğundan askerliğe elverişli olmadı
ğı, kol çalışmasının kas ve sinir yapısına
bağlı olduğu, üzerinde çıkan otomatik ta
bancayı kullanmaya mani halinin bulun
madığı,
5. Adıyaman C. Savcılığınca düzen
lenen 26.3.1988 tarihli olay yeri zaptı,
30.3.1988 tarihli fezlekeye göre:
Sanığın üzerinde Mat marka otoma
tik tabanca ile 2 adet şarjörün 107 adet
mermi bulunduğu, tabancanın 30-32 mer
mi kapasiteli ve atışa salih olduğunun be
lirtildiği,
Bu d u r u m a göre geçici köy korucu
larının teröristlerle yapılan silahlı çatışma
da karşılık verdikleri ve sanığın ölü ola
rak ele geçirildiği,
6. C. Savcılığının olay yeri ve mak
tule yaptıkları 30.3.1988 tarihli keşif zap
tında, Kenan Özçakmak'ın bacaklarında
satır izi bulunduğuna dair bir emareye
rastlanmadığı anlaşılmıştır.
Arz ederim.
Doç.Dr. Mustafa Kalemli
içişleri Bakanı

O : 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Anayasanın 98, İçtüzüğün 94 üncü
maddeleri gereğince, aşağıda belirtilen so
ruların Sayın Başbakan tarafından yazılı
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla
arz ederim.
10.8.1988
Fuat Atalay
Diyarbakır
1. Bir olayı soruşturmak amacıyla
18-19 Mayıs 1988 tarihlerinde Siirt'in Kur
talan ve Batman ilçelerinde gözaltına alı
nan, M.Şakir Aksoy, Selim Tan, Kasım Ya.kar, Aydın Kilvan, Nizamettin Meral ve
Mehmet Yavuz adlı yurttaşlar, yaklaşık 27
gün Siirt 1. Şube gözetiminde gözaltında
tutulmuşlar 13 Haziran 1988 tarihinde
mahkemece tutuklanmışlardır. Soruştur
ma sırasında adı geçen yurttaşlara işken
ce yapıldığına ilişkin iddialar üzerine, bu
olayı yerinde incelemek amacı ile benim
le birlikte, Ankara Milletvekili Sayın Eş
ref Erdem ve Bilecik Milletvekili Sayın
Tayfur Ün'le 13.6.1988 tarihinde Siirt'e gi
dilmiş 14.6.1988 tarihinde Siirt Cumhuri
yet Savcısı Mustafa Erdoğdu ile görüşü
lerek, işkence iddiaları üzerine, adı geçen
tutuklu yurttaşları cezaevinde ziyaret et
mek istediğimizi belirterek, savcılıktan izin
alınarak 14.6.1988 günü cezaevine gidile
rek, yukarıda adı geçen yurttaşlarla görü
şülmüştür.

Görüşme sırasında, adı geçen tutuk
lu yurttaşlar gördükleri işkenceleri anla
tarak, makatlarına cop sokulduğu, penis
lerine elektrik verildiğini, çıplak vaziyet
te basınçlı soğuk su verildiğini, rastgele
dövüldüklerini anlatmışlardır. Doktor mu
ayenesi istedikleri halde, doktor muayene
8. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'sinin yapılmadığı, yara izlerinin kaybol
m, Siirt ili Kurtalan ve Batman ilçelerinde
18-19.5.1988 tarihlerinde gözaltına alınan vatan ması için gözaltı süresinin ikinci bir 15 gün
daşlara işkence yapıldığı iddiasına ve sorumluları uzatıldığını, işkence izlerinin kaybolması
için doktor yardımı yapıldığını ifade etmiş
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
bulunmaktadırlar.
Bunun üzerine tutuk
kandan sorusu ve içişleri Bakanı Mustafa Kalemluların
el,
ayak
ve
vücutlarının
birçok yeli'nin yazılı cevabı. (7/238)
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rinde işkence izleri tarafımızdan yerinde
görülmüş, kendilerinden Siirt Cumhuri
yet Savcılığına başvurmaları istenmiştir.
Daha sonradan öğrenildiğine göre,
adı geçen yurttaşların Cumhuriyet Savcı
lığına işkence iddiaları ile başvurmaları
üzerine ilgili doktorca 5 metreden vücut
ları kontrol edilerek kayda değer bir bul
gu olmadığı belirtilmiş, böylece işkenceci
sorumlular hakkında yasal soruşturmanın
objektif olarak sonuçlanmasına dönük de
liller ortadan kaldırılmıştır.
Soruşturmanın ilk 15 günlük döne
minde adı geçen yurttaşların açıkça işken
ce yapıldığı TBMM'nin üç üyesince de tu
tuklu şahısların vücutlarının kaba bir in
celemesi ile anlaşıldığına ve olayla ilgili
olarak ve bölgedeki üst düzey yetkililerce
tarafımızdan bilgi verilerek, suç duyuru
sunda bulunduğumuza göre, işkenceci so
rumlular hakkında şimdiye kadar ne gibi
bir işlem yapılmıştır? Yurttaşların devle
te olan güvenini tamamen sarsıcı çağdaş
hukuk devleti kavramını yok eden bu uy
gulamaların sorumlularını bir önlem ola
rak görevden uzaklaştırdınız mı? Bu gö
revlileri, hâlâ soruşturma sonuçlanmadı
gerekçesi ile görevde tutuyorsanız, bu ta
sarrufun kamuoyu nezdindeki olumsuz et
kilerini düşünüyor musunuz?
2. Bölgedeki çok sık uygulanan ikinci
15 günlük gözaltı süresinin ilk soruştur
ma dönemindeki işkence izlerinin kaybol
ması için kullanıldığı doğrultusunda çok
yaygın, kişisel inancıma göre de haklı bir
kanı bulunmaktadır. Bu uygulamaya zo
runlu olmadıkça başvurulmaması için hü
kümet olarak ne gibi bir önlem almayı dü
şünüyorsunuz?
3. Sözkonusu olayda, işkence izleri
nin ortadan kaldırılması konusunda yar
dımcı olan, fakat adları belirlenemeyen
doktor veya doktorlar hakkında, ihmali
görülen diğer görevliler hakkında yasal bir
soruşturma açtınız mı? Açmadı iseniz bu
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önergeyi bir ihbar kabul edip gerekli so
ruşturmayı açmayı düşünüyor musunuz?
4. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki, soruşturmalarda sistemli hale ge
len işkence yöntemi ile ifade alınması uy
gulamasına son verilmesi için kalıcı ola
cak şekilde nasıl bir önlem almayı düşü
nüyorsunuz?
5. Suçları ne olursa olsun, hiçkimseye işkence yapılamayacağı yasalarla belir
lenmiş olduğuna göre adı geçen tutuklu
lara bir tazminat ödemeyi düşünüyor mu
sunuz? Yoksa, bu olayda belirtilen konu
ları önemsemiyerek, işkence iddiaları va
tanı ve devleti sevmeyenler tarafından çı
karılıyor diyerek, olayı geçiştirmeye mi
kalkacaksınız?
T.C.
İçişleri Bakanlığı
14.10.1988
Emniyet Genel Müdürlüğü
Güvenlik Daire Başkanlığı
Sayı: 235013
Şube: Sen.Faal.Top.Ol.E.
Konu: Diyarbakır Milletvekili
Fuat Atalay'ın yazılı soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığının 2.9.1988 gün ve Kan.Kar.
Md.7/238-1233/06058 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 6.09.1988 gün ve
K.K.Gn.Md. 18/106-347/04119 sayılı yazı
sı.
1. Devletin hakimiyeti altında bu
lunan topraklardan bir kısmını devlet ida
resinden ayırarak, yerine MarksistLeninist ilkelere dayalı bağımsız bir dev
let kurmak amacıyla faaliyet gösteren bö
lücü çete mensuplarına yardım ve yatak
lık etmek, kılavuzluk ve kuryelik yapmak,
lojistik destek sağlamak, yasak yayın bu
lundurmak ve 6136 Sayılı Kanuna muha
lefet suçlarından sanık olarak M. Şakir
Aksoy, SelimJTan, Kasım Yakar, Mehmet
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Yavuz, Aydın Kilvan ve Nizamettin Me
ral 17-22 Haziran 1988 tarihleri arasında
yakalanarak gözaltına alınmışlardır.
Yapılan soruşturma sonunda,
13.6.1988 günü Adlî Tabiblikten darp, ce
bir ve şiddet görmediklerine dair rapor
ları alınan sanıklar, aynı gün Siirt C. Sav
cılığına sevkedilerek tutuklanmışlardır.
Cezaevine kapatıldıktan sonra, işken
ce gördüklerine dair şikâyette bulunan sa
nıkların, Siirt C. Savcılığınca 17.6.1988 gü
nü Nöbetçi Adlî Tabibliğe sevkedildikleri, yapılan muayenelerinde darp, cebir ve
şiddet gördüklerine dair emarelere rastla
nılmadığı anlaşılmıştır.
Sanıkların sorgulamalarını yürüten
görevliler hakkında, işkence ve gayriinsanî muamele suçlanndan kamu davası açıl
mış olup, Siirt C. Savcılığının Hz.
1988/602 sayısına kayden haklarında
1988/330 sayı ile takipsizlik karan veril
miş bulunmaktadır.
2. Gözaltına alma süreleri ve bunun
ne şekilde uygulanacağı mevcut kanunlar
da belirtilmiş olup, sanık sayısının çoklu-;
ğu ve soruşturmanın uzaması sebebiyle
ikinci (15) günlük gözaltı talep edilmiş ve
bu süre bitiminden evvel sanıklar adlî ma
kamlara sevkedilmişlerdir.
3. Soruşturma esnasında hiçbir adlî
tabib veya tabibe işkence izlerinin ortadan
kaldırılması hususunda talepte bulunul
madığı gibi, adlî mekanizmanın birer un
suru durumunda olan adlî tabiblerin hiç
bir etki ve tesir altında kalmaksızın kendi
hür iradeleriyle görevlerini yerine getirdik
leri de inkâr edilemez.
4. 7.1.1988 tarihinde onaylanan "Av
rupa Sözleşmesi" ile 16.6.1988 tarih ve
88/13023 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile
onaylanan "İşkenceye ve diğer zalimane,
gayriinsanî veya küçültücü muamele ve
ya cezaya karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi" yanında Anayasanın 17 ve
T.C.K.nun ilgili maddelerince vatandaş
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larımız teminat altına alınmış olup, konu
üzerinde önemle durulmaktadır.
5. İşkence ve kötü muamele yaptık
ları gerekçesiyle hakkında dava açılan gö
revliler, diğer suçlardan yargı önüne çıkanlan vatandaşlanmız gibi, bağımsız mah
kemelerde muhakeme edilmekte ve suçu
sabit görülenler hakettikleri en ağır ceza
lara çarptınlmaktadır. Ayrıca cezaların
ferdilik ilkesi göz önünde bulundurulur
sa idarenin tazminat ödemesi söz konusu
olamaz.
Arz ederim.
Dpç.Dr. Mustafa Kalemli
İçişleri Bakanı
9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat
Sökmenoğlu'nun, Malazgirt zaferinin. T.R.T. ta
rafından Anadolu'nun işgali diye gösterildiği iddi
asına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Adnan Kahveci'nin yazdı cevabı (7/240)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Devletimizin var oluşu millî gururu
muz Malazgirt zaferinin işgal diye TRT
tarafından gösterilmesi karşısında aşağı
daki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ad
nan Kahveci tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla rica ede
rim.
Mustafa Murat Sökmenoğlu
Hatay
1. Devletimizin var oluşu millî guru
rumuz Malazgirt zaferinin Anadolunun
işgali diye gösteren zihniyet karşısında
Cumhuriyet hükümeti bugüne kadar ne
yapmıştır? Ne gibi tedbir almıştır?
2. Tarihe altın harflerle geçen millî
gururumuz Malazgirt zaferi işgal midir?
Yoksa Türk vatanı olan Anadoluda şanlı
Türk Devletinin kuruluşunu mu sağlamış
tır? Bu hususta hükümette aynı kanaatte
ise niçin Malazgirt'i bilmeyenlerin iş ba
şında kalmasına seyirci kalmaktadır? Ne
den tedbir alınmamaktadır?
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3. Böylesine sorumsuz tutum içinde
olanların yaptıkları yine yanına kâr mı ka
lacaktır?
TC.
Devlet Bakanlığı
Sayı: 03-7/3-036-002
Konu: Yazılı soru önergesi

17.10.1988

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: T B M M Başkanlığı Genel Sek
reterliğinin 2.9.1988 tarih ve Kan.Kar.Md.
7/240/1235/6520 sayılı yazısı
Hatay Milletvekili Mustafa M u r a t
Sökmenoğlu tarafından Bakanlığıma yö
neltilen "Malazgirt Zaferinin T R T tara
fından Anadolu'nun işgali Diye Göster
diğine' ' ilişkin yazılı soru önergesi cevabı
ekte gönderilmiştir.
Bilgilerini ve gereğini arzederim.
Adnan Kahveci
Devlet Bakanı
Hatay Milletvekili Sayın M . M u r a t
Sökmenoğlu'nun yazılı soru
önergesi cevabı
Soru önergesinde sözkonusu edilen
program 1986 yılının 26 Ağustosunda ya
yınlanmak üzere hazırlanmıştır. Program
kurumdaki uygulamaya uygun olarak ön
denetimden "yayınlanır" görüşü alındık
tan sonra Televizyon Dairesi Başkanlığı
Denetim ve Redaksiyon Müdürlüğüne
gönderilmiştir. Müdürlükte görevli denet
çi tarafından yapılan denetimde, program;
geçmiş yıllardan ve sonraki yıllardan farklı
olarak Malazgirt Zaferini, Büyük Taaruz
ve Türk Silahlı Kuvvetler günü ile birlik
te ele aldığı, Türk Tarihi açısından büyük
önemi ve değeri olan bu üç ayrı konunun
kendi özellikleri ve anlamları doğrultusun
da değerlendirilmediği, bütün ağırlığın
Malazgirt Zaferine ve dayanak gösterilen
cihad ruhuna verildiği, Atatürk'ün önder
liğinde bağımsız ve hür yaşamak azmi ile
birleşen Türk Milleti ve onun şanlı ordu

18 . 10 . 1988

O : 1

sunun bu çerçeve içinde cihadın simgele
ri olarak sunulduğu, Osmanlı imparator
luğunu parçalamak isteyen güçler Müslü
man olsalardı millî mücadele hareketinin
mevcut olamayacağı şeklinde yorumlana
bilecek böyle bir yaklaşımın bir çok aykı
rılıklar içerdiği, Kurtuluş Savaşının yur
dun ve bağımsızlığın değil, Müslümanlı
ğın savunulması olarak takdim edildiği ve
millî mücadelenin önemsiz gibi geçiştiril
diği düşünceleri ile T R T yayın ilkelerine
aykırı bulunmuştur,
Bunun üzerine denetçi tarafından ko
nuların ayrı ayrı işlenmesi gerektiği ve
programın genel mesajının yanıltıcı hatta
yanlış yorumlara yol açabilecek belirsizli
ği hususları program sorumlusuna iletil
miştir. Program sorumlusu denetçinin bu
uyarılarını dikkate almadığı için progra
mın yayınının uygun olmayacağı görüşü
ile yazılan denetçi raporu, Denetim ve Re
daksiyon M ü d ü r ü n ü n "Denetçi görüşü
nün haklı yönleri vardır. Ancak programın
yayınma engel o l a m a z " notu ile Televiz
yon Dairesi Başkanlığı denetiminden geç
miş ve program Yayın Denetleme Kurulu
kararıyla 26 Ağustos 1986 tarihinde yayın
lanmıştır.
Malazgirt Zaferi yalnız Türk Tarihi
nin değil Dünya Tarihinin de en parlak za
ferlerinden biridir. Denetim raporunda
Malazgirt Savaşının büyüklüğü tartışılmamaktadır. Bu zaferden sonra Anadolu
Türklerin yurdu olmuştur.
Düzenlenen denetçi raporunda M a 
lazgirt Zaferi ile sonuçlanan girişimin ta
nımı yapılmamıştır. Türklerin İslamiyeti
kabul etmiş boylarının Anadolu toprakla
rına yerleşmesine yolaçan başarılı akınla
rı için " i ş g a l " değil "fetih" kelimesinin
kullanıldığı ancak, tarih kitaplarında "ele
geçirme", "işgal", "fetih" ve benzeri bazı
deyim ve kelimelerin kimi zaman yanyana, kimi zaman aynı anlamı verecek bi
çimde kullanıldığı malumlarıdır.
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Ege, Güneybatı Ege, Akdeniz ve
Marmara sahillerinde, Bakanlığınız mül
kiyetindeki bir kısım arazinin, değişik
amaçlarla bazı kişi, kuruluş ve kurumla
ra tahsis edildiği ve halende bu tahsisle
rin sürmekte olduğu bir gerçektir.
O nedenle:
1. Bu tahsisler hangi yasa ve yönet
meliklere dayalı olarak gerçekleştirilmek
tedir?
2. Bugüne dek, Bakanlığınız mülki
yetindeki ne miktar arazi ve koy; kimle
re, hangi kuruluş ya da şirketlere, hangi
amaçla, kaç yıllığına tahsis edilmiştir?
3. Tahsislerden yararlanan kamu ku
ruluşları var mıdır? Varsa ne amaçla tah
sis yapılmıştır?
4. Tahsisler sonrasında, amaca yöne
lik ve taahhüdünü karşılayan biçimde kul
lanım yapılıp yapılmadığına ilişkin bir de
netim mekanizması çalıştırılmakta mıdır?
Yapılıyorsa, denetim sonrasında amaç dı
Sayın Prof. Dr. Ali Sevim'in de işgal
şı kullanıma rastlamış mıdır? Bu durum
kelimesini kullandığı için benzer şekilde
da olanlara, fesih mekanizması çalıştırıl
tenkite maruz kalması haklı bulunabilir
mış mıdır?
mi?
5. Tahsisler sonrasındaki yapılaşma
Aynca o tarihte yapılan inceleme ve
nedeniyle, kesilen orman alanı kaç dekar
araştırma sonucunda ilgililer hakkında ce
dır? Kesilen ağaç miktarı hakkındaki bil
zai uygulamayı gerektirecek bir durum
giniz nedir? Kesilen ağaçlardan elde edi
tesbit edilmediğinden haklarında idarî iş
len orman emvalinin miktan nedir, kim
lem yapılmamıştır.
ler tarafından kullanılmış ya da pazarlan10. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu 'nun, mıştır?
mülkiyeti Bakanlığa ait olan arazi ve koylardan ne
6. "Vapılan tahsisler Anayasaya uygun
kadarının, kimlere, hangi amaçla ve kaç yıllığına mudur?
26 Ağustos 1986'da yayınlanan prog
ramda "işgal" kelimesi kullanılmamıştır.
Kelime kurum içi bir işlemde, sehven kul
lanılmıştır. Programın bütünü hakkında
yapılan değerlendirme yanında, zamana
karşı yazılması gereken bir raporda bir tek
kelimenin yanlış kullanılması üzerine eleş
tirilerin yoğunlaştırılması programın ça
tısı hakkında ortaya konan görüşün göz
den saklanmasına yol açmıştır.
Prof. Dr. Ali Sevim'in Anadolu'nun
Fethi-Selçuklular Dönemi adlı kitabında
aynen (Sahife 26) "Diğer taraftan Mu
sul'a yürüyen başka bir Türkmen guru
bu, 1043 yılında şehir hâkimi Karvaş'ı ye
nilgiye uğrattıktan sonra Musul'u işgal ve
yörelerinde yağma akınlarında bulundu
lar; feodal bağlan sebebiyle, işgal ettikle
ri yerlerde,'Bağdat Abbasî halifesi ve Sel
çuklu Sultanı Tuğrul Bey adlarına hutbe
okutmaya başlattılar." denilmektedir.

tahsis edildiğine ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
TC.
rük Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'inyazılı
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 14.10.1988
cevabı (7/255)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın, Maliye ve
Gümrük Bakanı sayın Kurtcebe Alptemoçin tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim.
Tufan Doğu
Muğla

Millî Emlak Genel Müdürlüğü
Sayı: Müe lO.Şb.3129-5715-35378
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi
Başkanlığı, Kanunlar, Kararlar Müdürlü
ğünün 2 Eylül 1988 gün ve 7/255-1271/
06297 sayılı yazısı.
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Tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmak üzere, Muğla Milletvekili Sayın
Tufan Doğu tarafından sorulan, ilgi yazı
da belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız
aşağıda sunulmuştur.
1. Genelde, Hazineye ait taşınmaz
mallar, ilişik listede gösterilen kanunlara
dayanılarak çeşitli kamu kurum ve kuru
luşlarına ve özel hukuk tüzel kişilerine tah
sis edilmektedir. (Ek: 1)
Genel, Katma ve Özel Bütçeli Kuru
luşlara tahsis,, 1050 sayılı Yasanın 13. mad
desi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki
14.12.1983 tarih ve 178 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 13/d maddesine da
yanılarak yapılmaktadır. Anılan kuruluş
lara tahsislerde bu kuruluşların yapmak
la yükümlü oldukları kamu hizmetinin gö
rülmesi göz önünde tutulmaktadır.
Yukarıda sayılan kuruluşların dışın
daki diğer kamu kuruluşlarına tahsis, an
cak kuruluş kanunlarında özel hüküm bu
lunduğu takdirde yapılmaktadır.
Kuruluş kanunlarında turizm yatırı
mı yapabileceğine ilişkin hüküm bulunan
kamu kuruluşlarına ve özel hüküm tüzel
kişilerine turizm amaçlı tahsisler,
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan;
— Turizm Alanlarında ve Turizm
Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlan
ması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetme
lik.
— Turizm Bölgeleri, Turizm Alanla
rı ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesi
İçin Çalışma Gruplarının Oluşturulması,
Görev ve Yetkileri ile Çalışma Şekline İliş
kin Yönetmelik,
— Kamu Arazisinin Turizm Yatırım
larına Tahsisi Hakkında Yönetmelik,
— Bakanlar Kurulunun 18.3.1986 ta
rih 10497 sayılı kararı,
Hükümleri doğrultusunda yapılmak
tadır.
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Turizm yatırımlarına yer tahsis işlem
lerinin nasıl yapıldığı kısaca aşağıda açık
lanmıştır.
Kamu taşınmaz mallarının turizm
amaçlı değerlendirilmelerinde iki durum
söz konusudur.
A) Turizm bölge,alan ve merkezlerin
de bulunan taşınmaz mallar
B) Turizm bölge, alan ve merkezleri
dışında bulunan taşınmaz mallar
A) Birinci grupta bulunan taşınmaz
malların turizm amaçlı değerlendirilme
si, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve
bu kanuna göre çıkarılan, Resmi Gazete
de 28.4.1983 tarihinde yayınlanan Kamu
Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi
Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarın
ca yapılmaktadır.
Buna göre Bakanlar Kurulunca ka
bul edilip Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren turizm alan ve merkezle
rindeki Hazineye ait taşınmaz mallardan
tahsisinde sakınca olmayanlar 2634 sayılı
Yasanın 8. maddesi gereğince Kültür ve
Turizm Bakanlığına tahsis edilmektedir.
Bu yerler gazetelerde yapılan ilanlarla ya
tırımcılara duyurulmakta, yapılan turizm
amaçlı yatırım talepleri yukarıda adı ge
çen yönetmelik hükümlerine göre değer
lendirilmekte, değerlendirme sonucunda
seçilen yatırımcıya ön izin verilmekte, ya
tırımcı ön izin süresi içinde taahhütlerini
yerine getirdiğinde, ön izin kesin tahsise
dönüştürülmekte ve durum yatırımcı le
hine irtifak hakkı kurulması için, irtifak
hakkı şartları ile birlikte Bakanlığımıza
bildirilmektedir.
Kamu arazisi üzerindeki irtifak hak
ları azami 49 yıla kadar kurulmaktadır.
Üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmaz
mal için her yıl kira bedeli alınmakta, bu
kira bedeli her yıl belirli oranlarda artı
rılmakta ve her beş yılda bir kira bedeli
önceki yılların kira bedelleri gözönünde
tutulmadan yeniden günün rayicine göre
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mahallî komisyonlarca takdir edilmekte
dir. Ayrıca, yatırımcının, irtifak hakkı ku
rulan taşınmaz mal üzerindeki işletmesin
den doğan yıllık kârının % 5'i pay olarak
alınmaktadır.
İrtifak hakkı süresi sonunda veya ir
tifak hakkı taahhütnamesinde gösterilen
şartların yerine getirilmemesi halinde hak
sona ermekte ve taşınmazın üzerindeki
tüm tesisler Hazineye kalmaktadır.
Bakanlığımızın, kamu arazisinin tu
rizm amaçlı yatırımlar için duyuru yoluyla
ihaleye çıkarılması, yatırımcı adayının tesbiti, taşınmaz mal üzerinde ön izin veril
mesi ve taşınmaz malın yatırımcıya kesin
olarak tahsis işlemlerinde, herhangi bir gö
revi bulunmamaktadır.
2634 sayılı Kanun kapsamındaki dev
let ormanlarında da aynı uygulama yapıl
maktadır.
B) ikinci grupta yer alan, diğer bir
deyimle Bakanlar Kurulunca ilan edilen
turizm merkezleri dışında kalan, fakat ma
hallî imar planlarıyla turizm amacına ay
rılmış veya turizm potansiyeli açısından
ayrılabilecek Hazineye ait taşınmaz mal
lar 2634 sayılı kanun kapsamına girme
mektedir.
Turizm amaçlı yatırım taleplerini de
ğerlendirmede uygulanacak işlemleri be
lirlemek, uygulamada birliği sağlamak
için 16.15.1986 günlü Resmî Gazete'de Ba
kanlar Kurulunun 86/10497 sayılı kararı
yayımlanmıştır. Bu Kararname uyarınca
da Bakanlığımızla Kültür ve Turizm Ba
kanlığı arasında bir protokol imzalanmış
tır.
Turizm merkez ve alanları dışında
yeralan bir taşınmaz için, turizm amaçlı
bir yatırım talebi bulunduğunda, yukarı
da anılan kararname ve protokol uyarın
ca taşınmazın hukukî ve fiilî durumu Ba
kanlığımızca incelenmekte, Hazine için
gerekli olmadığı, turizm amacına ayrıla
bileceği saptandığında, taşınmazın duru
mu Kültür ve Turizm Bakanlığına iletil
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mekte, birinci gruptaki taşınmazlara uy
gulanan esaslar çerçevesinde anılan Ba
kanlıkça ilan edilmekte ve neticede seçi
len yatırımcı lehine irtifak hakkı kurulması
için Bakanlığımıza bildirilmektedir.
2634 sayılı Kanun kapsamı dışında
kalan Devlet Ormanları üzerinde yapıla
cak turizm amaçlı yatırım talepleri ise 7
Şubat 1988 günlü Resmî Gazetede yayım
lanan "6831 sayılı Orman Kanununun
16,17,18 ve 115 nci maddeleri gereğince Ya
pılacak Arazi Tahsisleri ve Verilecek İzin
lere Ait Yönetmelik" uyarınca Tanm Or
man ve Köyişleri Bakanlığınca değerlen
dirmeye tabi tutulmakta ve değerlendir
me sonunda kabul edilen başvuru sahibi
ne izin verilmektedir. Verilen izin eğer ir
tifak hakkına dönüştürülmek isteniyorsa
Bakanlığımıza bildirilmektedir.
2. Bugüne dek Bakanlığımızca yapı
lan tahsislere ilişkin istatistiki bilgiler ili
şikte verilmiştir. (Ek: 2, 3) Ek: 2 de turizm
yatırımı için özel hukuk tüzelkişilerine Ek:
3 de kamu kurum ve kuruluşlarına yapı
lan tahsisler belirtilmektedir.
Ek : 2, 3 incelendiğinde toplam 59
adet de 2 901 341,81 m2 taşınmazın turizm
yatırımı yapmaları için şirketlere, toplam
13 adet de 702 414,42 m2 taşınmazın da
çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına de
ğişik amaçlarla tahsis edildiği görülecek
tir.
3. Bu sorunun yanıtı 2 nci soruda ve
rilmiş olup istenilen istatistiki bilgiler Ek:
2,4,5,6 da bulunmaktadır.
4. Tahsis sonrasında.kullanımın
amaca yönelik olup olmadığı konusunda
denetim mekanizması vardır.
178 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarnameye göre Genel, Katma ve Özel
bütçeli kuruluşlara ve kanunlarındaki özel
hükümlere dayınalarak diğer müessesele
re yapılan tahsislerde tahsis edilen taşın
mazın amacında kullanılıp kullanılmadı
ğı zaman zaman kontrol edilmekte, tahsis
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amacında kullanılmadığı takdirde tahsis
kaldırılmaktadır.
Turizm amaçlı tahsislerde denetim
faaliyetleri 2634 sayılı Turizm Teşvik Ka
nununun 30 uncu maddesi ve irtifak hakkı
sözleşmesi gereğince Kültür ve Turizm Ba
kanlığınca yürütülmektedir.
5. Bu soruyla ilgili olarak Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığından alman 15
Eylül 1988 gün ve K.D.M.5.İZ.00/2266 sa
yılı yazıda, tarafınızdan Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan'a da
aynı soruların yöneltildiği ve Bakanlıklar
ca bu soruların cevaplandırılacağı belirtil
miştir. (EK:8,9)
6. Tahsis işlemleri yürürlükteki ka
nunlara göre yapılmaktadır. Kanunlara
uygun olarak yapılan işlemlerin Anayasa
ya aykırılığı düşünülemez.
Bilgilerinize arz ederim.
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin
Maliye ve Gümrük Bakanı
Ek: a) 7 liste
b) Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanlığının Yazısı.
c) Soru önergesi.
Ek : 1
Genel Bütçeli Dairelere Tahsisle"
İlgili Kanun
1. 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı
Muhasebe-i Umumiye Kanunu.
2. 14.12.1983 tarih ve 178 sayılı Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname.
Tahsisle İlgili Hükümler Öngören
Diğer Kanunlar
1. 2.12.1341 tarih ve 682 Sayılı Her
Nev'i Fidan ve Tohumların Meccanen
Tevzii ve Devlet Uhdesinde Bulunan Ara
zinin Fidanlık İhdası İçin Ziraad Vekalet
tine ve İdare-i Hususiyelerine Bilabedel
Tefvizi Hakkında Kanun.
2. 6.7.1931 tarih ve 1838 Sayılı Marif Vekaleti Tarafından İdare Edilecek
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Mektep Pansiyonları Kanunu. (1)
3. 4.6.1937 tarih ve 3202 Sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu. (1)
4. 19.6.1942 tarih ve 4274 Sayılı Köy
Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu.
(1)
5. 10.6.1949 tarih ve 5441 Sayılı Dev
let Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun.
6. 11.12.1950 tarih ve 5539 Sayılı Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun.
7. 23.5.1951 tarih ve 5775 Sayılı Li
manların İnşaat, Tevzi, İslah ve Teçhizi
ne Dair Kanun.
8. 18.12.1953 tarih ve 6200 Sayılı
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teş
kilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun.
9. 28.2.1956 tarih ve 6686 Sayılı Dev
let Hava Meydanları İşletmesi Umum
Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkın
da Kanun. (1)
10. 31.8.1956 tarih ve 6831 Sayılı Or
man Kanunu.
11. 6.5.1957 tarih ve 6963 Sayılı TürkAlman Örnek ve Tatbikat Çiftlikleri İşlet
mesi Kurulmasına Dair Kanun.
12. 15.5.1959 tarih ve 7269 Sayılı
Umumi Hayata Müesir Afetler Dolayısıy
la Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardım
lara Dair Kanun.
13. 27.2.1960 tarih ve 7457 Sayılı Zi
raat Vekaleti Toprak Muhafaza ve Zirai
Sulama İşltri Umum Müdürlüğü Teşki
lat ve Vazifeleri Hakkında Kanun. (1)
14. 5.1.1961 tarih ve 221 Sayılı Amme
Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tara
fından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis
Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Ka
nun.
15. 5.1.1961 tarih ve 222 Sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanunu.
16. 5.1.1961 tarih ve 224 Sayılı Sağlık
Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkın
da Kanun.
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17. 19.3.1969 tarih ve 1136 Sayılı Avu
katlık Kanunu.
18. 14.7.1970 tarih ve 1309 Sayılı
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü
ğü Kuruluşu Hakkında Kanun.
Bakanlar Kurulunca Tahsis
Yapılmasını Öngören Kanunlar
1. 7.6.1926 tarih ve 904 Sayılı Islah-ı
Hayvanat Kanunu.
2. 7.7.1939 tarih ve 3704 Sayılı Köy
Eğitmen Kursları ile Köy Öğretmen Okul
larının idaresine Dair Kanun. (1)
3. 25.2.1953 tarih ve 6059 Sayılı Do
ğu Üniversitesi Kuruluş Hazırlıkları Hak
kında Kanun. (1)
4. 3.3.1954 tarih ve 6309 Sayılı Ma
den Kanunu. (1)
5. 20.5.1955 tarih ve 6594 Sayılı Ka
radeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversite Kurulması Hakkın
da Kanun. (1)
6. 20.5.1955 tarih ve 6595 Sayılı Ege
Üniversitesi Adıyla izmir'de Bir Üniver
site Kurulması Hakkında Kanun. (1)
7. 23.1.1957 tarih ve 6887 Sayılı Or
ta Doğu Teknik Üniversitesi Kumlusu ve
Hazırlıkları Hakkında Kanun. (1)
8. 12.12.1960 tarih ve 156 Sayılı An
kara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hak
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kındaki 5239 Sayılı Kanuna Ek Kanun. (1)
9. 23.6.1971 tarih ve 1418 Sayılı Ye
niden Açılacak "Devlet Mühendislik ve
Mimarlık Akademileri"nin Kuruluş Ha
zırlık ve Esasları Hakkında Kanun. (1)
10. 9.9.1971 tarih ve 1487 Sayılı Boğa
ziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da Bir
Üniversite Kurulması Hakkında Kanun.
(1)
11. 22.11.1973 tarih ve 1787 Sayılı Ana
dolu Üniversitesi Kuruluş Kanunu. (1)
12. 25.3.1975 tarih ve 1872 Sayılı İnö- .
nü Üniversitesi Kanunu. (1)
13. 7.11.1978 tarih ve 2175 Sayılı Kay
seri Üniversitesi Kurulması Hakkında Ka
nun. (1)
irtifak Hakkı Tesisi Suretiyle
Tahsisi Öngören Kanunlar
1. 17.2.1926 tarih ve 743 Sayılı Türk
Kanun'u Medenisi.
2. 31.8.1956 tarih ve 6831 Sayılı Or
man Kanunu.
3. 25.4.1973 tarih ve 1710 Sayılı Eski
Eserler Kanunu. (1)
4. 12.3.1982 tarih ve 2634 Sayılı Tu
rizmi Teşvik Kanunu.
Not: (1) işaretli kanunlar yürürlükte değildir.
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1.1.1983 Tarihinden İtibaren Özel Hukuk Tüzelkişilerine Verilen İrtifak
ili

1
<J»
*>

ilçesi

Süresi

İstanbul
Antalya
Aydın
Antalya
Antalya
Antalya
Kocaeli
Kocaeli
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Ankara

Bakırköy
Manavgat
Kuşadası
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Manavgat
Merkez
Manavgat
Yenimahalle

20
49
49
49
47
49

yıl
yıl
yıl
yıl
yıl
yıl

49
49
49
49
49
25

yıl
yıl
yıl
yıl
yıl
yıl

Trabzon
Antalya
Antalya
Antalya
Muğla
Muğla
Edirne
Aydın
Bolu
Muğla
İstanbul

Akçaabat
Merkez
Manavgat
Manavgat
Köyceğiz
Köyceğiz
Uzunköprü
Söke
Merkez
Marmaris
Yalova

20
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

yü
yıl
yıl
yıl
yıl
yıl
yıl
yıl
yıl
yıl
yıl

Antalya
Antalya

Merkez
Side

Kullanım Am acı
Spor tesisleri
3 Yıldızlı Otel
4 Yıldızlı Otel
5 Yıldızlı Otel
20 kişilik lokanta havuz.
5 yıldızlı Otel
Boru Hattı Doldurma ve boşaltma tes.
H a m petrol boru hattı ve çevre yolu
1 nci Sınıf Tatil Köyü
4 Yıldızlı Otel
'
4 Yıldızlı Otel
4 Yıldızlı Otel
Tüketim Mal Mağazası

Yüzölçümü m
12
12
33
147
8
30
10
111
163
38
47
19
1

768
207
021,16
989
305
729
920
006
584
334
275
480
530

1

.49 yıl
49 yıl

K a m p i n g Tesisi
3 Yıldızlı Otel
4 Yıldızlı Otel
4 Yıldızlı Otel
Tatil Köyü
4 Yıldızlı Otel
Sulama Göleti
Demenstrasyon ve Eğitim Tesisleri
Turistik Otel Tesisi
Turistik Tesis
~ Marina
4 Yıldızlı Otel
4 Yıldızlı Otel

2 710
' 7 147
33 235
14 515
273 124,75
290 600
26 200
117 150
36 402,75
J0 200
2 508,27
52 610
51 561

Toplam

1 605 110,93

ili

İlçesi

Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
izmir
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
İzmir
Antalya

Merkez
Manavgat
Manavgat
Manavgat
Manavgat
Merkez
Manavgat
Manavgat
Çeşme
Manavgat
Manavgat
Manavgat
Manavgat
Merkez
Side
Merkez
Kemer
Manavgat
Alanya
Merkez
Manavgat

Süresi
49
49
49
49
49

yıl
yıl
yıl
yıl
yıl

49
49
49
20
49
49
49
49
49
20
49
49
49
49
49
49
20

yıl
yıl
yıl
yıl
yıl
yü
yü
yıl
yıl
yıl
yü
yıl
yü
yü
yü
yü
yü

Kullanım Amacı
Tatil Köyü
4 Yıldızlı Otel
Turistik tesis
Turistik tesis
Otel
4 Yıldızlı Otel
Kumsal alan
TatU köyü
Lokanta
Üç Yıldızlı Otel
Otel
Turistik tesis
Otel-Moteî
Turistik tesis
Sidem Turizm Konaklama TİC.A.Ş.
3 Yıldızlı Otel
4 Yıldızlı Otel
Yat Limanı
Otel
4 Yıldızlı Otel
Turistik Otel
Günübirlik kullanım

Toplam

Yüzölçümü m 2
44
55
108
17
16
20
25
180

950
200
388
733
000
510
560
008
445
7 600
' 25 500
11 514
42 500
5 400
23 500
11 959
37 890
5 910
19 975
74 496
23 717
5 400
764 155

ili

ilçesi

Süresi

Ankara
İstanbul
Antalya
Antalya

Çankaya : 20 yıl
Bakırköy
20 yıl
Manavgat
49 yıl
Merkez

Ç anakkale
Elazığ
Muğla

Biga
Sivrice
Köyceğiz

49 yıl
5 yıl
49 yıl

Afyon
İçel
Antalya
İstanbul
İstanbul
Antalya

Emirdağ
Gülnar
Alanya
Eminönü
Çatalca
Serik

3 yal
49 yıl
3 yıl
49 yıl
49 yıl
30 yıl

Antalya
Antalya
Antalya
Bolu
İçel
Bursa
Ankara
Antalya
Antalya

Merkez
Manavgat
Merkez
Merkez
Tarsus
Uludağ
Gölbaşı
Manavgat
Manavgat

49
49
49
49
49
49
49
49
49

yıl
yü
yıl
yıl
yıl
yü
yıl
yıl
yıl

Kullanım Amacı

Yüzölçümü m2

Spor faaliyetlerine yönelik tesisler
Spor tesisleri
Turistik tesis
Kanaldan gelen suyu kontrol altına
almak
Dinamit deposu bekçi ve işçi barakaları
Dinlenme tesisi
Lokanta akaryakıt istasyonu piknik alanı

9 317
67 505
218 750

Alçı taşı ocağı
Fizik Tedavi Araştırma Merkezi
Barit istihsali ve öğütme fabrikası
2 Yıldızlı Otel
2 Yıldızlı Otel
Orman Araştırmaları ve mesleki eğitim
merkezi
1 nci sınıf tatil köyü
3 Yıldızlı Otel
1 nci sınıf tatil köyü
Üniversite Kampusu
Sulama Göleti
Hizmet binası
Yüzme tesisleri
Tatil köyü
Turistik tesis

440 500
194 375
22 080
272 86
900
350 000

Toplam

6 495
14 750
12 000

86 310
10 600
87 307
675 000
101 450
976 000
66 400
22 543
47 686
3 410 240 86

Ilı
İstanbul
Adana
Bolu
Kastamonu
Tunceli
İstanbul
Kocaeli
Antalya
Muğla
Antalya

I

İzmir

<*»
^
|

Antalya
Ankara
İzmir
Antalya
Aydın

Dçesi
Beşiktaş
Karaisalı
Gerede
Taşköprü
Ovacık
Şişli
Gebze
Manavgat
Köyceğiz
Manavgat
Kemalpaşa
Serik
Elm adağı
Çeşme
Merkez
Kuşadası

Süresi
49
20
49
45
49
49
49
49
49
49
20
20
20
49
49
49

yıl
yü
yıl
yü
yü
yü
yü
yıl
yıl
yü
yü
yü
yıl
yıl
yü
yü

GENEL TOPLAM

Kullanım Amacı

Yüzölçümü m 2

5 Yıldızlı Otel
Akaryakıt İstasyonu

47 053
4 800

Benzin istasyonu
Benzin istasyonu
Munzur Irmağı
5 Yıldızlı Otel
Yatçekek yeri ve Konaklama Tesisi
3 Yıldızlı Otel
4 Yıldızlı Otel
Tatil köyü
Akaryakıt istasyonu
Akaryakıt istasyonu
Akaryakıt istasyonu
Tatü köyü
5 Yıldızlı Otel
Restaurant Kafe vs.

2 193,60
10 000
25 000
52 252
8 824
60 028
20 000
30 500
532,50
22 000
8 500
42 015
22 129
14 185

Toplam

370 012,10
6 149 518,89

NOT: Türkiye Elektrik Kurumuna pim yerleri ve enerji nakil hatları için verilen irtifak haklan orman arazisinden g
içme suyu kaytakları için verilen irtifak hakları bu listeye dahi edilmemiştir.

K a m u K u r u m ve Kuruluşlarına Verilen İrtifak Hakları
İli

I
M.
C5

I

İlçesi

Rize

Alipaşa

Yozgat
Antalya

Süresi

Yüzölçümü m 2

Kullanım Amacı

10 yıl

Seyir ve Teras Kulesi

Akdağmadeni

49 yıl

H a m a m ve müştemilatı

Manavgat

49 yıl

Bitlis

Gür oy m ak

49 yıl

Sinop

Merkez

1 940
33 700
35 000

Termal Otel

91 150

Otel

138 125

Antalya

Manavgat

20 yıl

Lokanta

31813

Kocaeli

Merkez

49 yıl

Su Arıtma Tesisi

23 460

Kırşehir

Merkez

49 yıl

Havaalanı

58 167,42

Afyon

Çay

49 yıl

Otel

93 750

İsparta

İstiklâl

99 yıl

Çıraklık Eğitim Merkezi

Ankara

Gölbaşı

49 yıl

Radyo Tele-Teyp Merkezi

4 750
174 550
Toplan ı

659 385,42

T.B.M.M.

B : 13

18 . 10 . 1988

O : 1

İrath Taşınmaz Mallar Genel Toplamı
Cinsi

Yüzölçümü m2

Adedi

Bina
Arsa
Bağ
Bahçe
Tarla
Ham toprak
Kumsal
Çekek Mahalli
Kaynaklar
Mağara
Göl
Adalar
Dalyan
Dalga Kıran
Kum ve Taş Ocağı
Kireç Ocağı
Plaj
Harabe
Tuz Ocağı
Balıkçı Barınağı

42 289
104 878
23 729
26 054
548 200
86 018
311
30
87
14
68
99
8
—
595
18
1
6
25
5

114 000 883
245 329 910
99 000 663
134 429 381
12 124 581 125
3 537 386 593
8 287 796
1 936 394
454 892
13 578
6 649 063
26 527 307
8 311 023
—
30 161 163
1 048 167
5 082
230 522
769 849
97 474
16 339 220 865

Tahsisli Taşınmaz Mallar Genel Toplamı
Cinsi
Bina
Arsa
Bağ
Bahçe
Tarla
Orman
Ham Toprak
Kumsal
Çekek Mahalli
Havuz
Ilıca ve Kap.ve Kaynaklar
Kale-Kale Duvarı Sur Vs.
Harabe
Mezarlık
Havaalanı
Göl

Yüzölçümü m2

Adedi
21 869
19 594
1 035
1 718
34 223
12 679
14 564
144
19
—
2
288
32
502
715
10
— 319 —

426 725 440
134 640 286
35 413 074
25 495 213
1 356 781 098
33 790 160 695
638 211 791
22 964 912
71 015
—
5 739 986
2 716 976
29 271
3 527 619
89 624 331
9 262 174

T.B.M.M.

Cinsi
Adalar
Kum ve Taş Ocağı
Devlet Üretme ÇiftHği
Kanal
Tuzla
Eski Eserler
Maden Ocağı
Balıkçı Barınağı
Şehitlik
Mağara

B : 13
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Yüzölçümü m2

Adedi
67
112
64
691
35
979
9
4
24
5

20 571 348
5 916 553
81 255 660
7 511 906
2 040 955
7 036 911
1 554 977
99 410
916 029
22 150

109 385

36 667 749 780

Tahsisli Binalar Genel Toplamı

Adedi

Tahsis Edildiği Bakanlık
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başbakanlık
Devlet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Millî Savunma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Maliye ve Gümrük Bakanlığı
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Tarım O r m a n ve Köyişleri Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Y Ö K (Üniversiteler)

— 320 —

Yüzölçümü m 2

1
6
200
219
820
2 486
3 414
4
2 248
3 705
1 677
2 827
485
2 887
2
387
458
11
32

25 420
1 006 193
591 404
2 139 205
12 423 704
165 187 660
38 462 226
6 701
12 009 445
93 816 704
3 757 604
12 948 152
5 003 836
74 138 246
21739
1 908 273
1 913 175
2 677
1 363 076

21 869

426 725 440

T.B.M.M.
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Tahsisli Arsa v.s. Genel Toplamı
Tahsis Edildiği Bakanlık

Adedi

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi
2. Başbakanlık
3. Anayasa Mahkemesi
4. Devlet Bakanlığı
5. Adalet Bakanlığı
6. Millî Savunma Bakanlığı
7. içişleri Bakanlığı
8. Dışişleri Bakanlığı
9. Maliye ve Gümrük Bakanlığı
10. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
11. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
12. Sağlık ve Sosyal "Vardım Bakanlığı
13. Ulaştırma Bakanlığı
14. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
15. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
16. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
17. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanılığı
18. Kültür ve Turizm Bakanlığı
19. YÖK

TC.
Ek : 8
Tarım Orman ve Köyişleri
15.9.1988
Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü
Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı
H.No: Kam. 5.İZ.00/2266
Maliye ve Gümrük Bakanlığına
(Millî Emlak Genel Müdürlüğü)
İlgi: 14.9.1988 gün ve Mile lO^b.Md.
3129-5715/31519 s.y.
İlgi yazınızda sözü edilen Muğla Mil
letvekili Sayın Tufan Doğu'nun soru öner
gesinin Bakanlığımızla ilgili bölümleri ekte
fotokopisi bulunan yazı ve ekleri ile Ba
kanlığımıza intikal etmiş olup, bu bölüm
deki sorular bakanlığımızda cevaplandırı
lacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Aytekin Mesci
Genel Müdür Yardımcısı

Yüzölçümü m2

32
211
1
207
1613
21 224
3 723
9
2 251
5 963
9 882
2 418
3 439
23 770
6
1
7 957
2 027
2 782

583 844
3 111 439
4 250
1 480 818
38 603 429
790 125 594
85 601 427
174 215
62 206 275
82 250 070
103 211 115
16 126 812
42 505 080
34 735 815 955
9 615
20 000
188 422 650
32 373 697
58 398 055

87 516

36 241 024 340

11. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırh'nın, ircaı ve Irak şuurlarından Türkiye'ye sığın
mak isteyenlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Dış
işleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'in yazılı cevabı
(7/258)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Başbakan tara
fından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ederim.
Saygılarımla.
İ. Önder Kırlı
Balıkesir
1. İran ve Irak sınırlarımızdan 1980
yılından bu yana ve yıllar itibariyle sığın
ma hakkı isteyen insanların sayısı ne ka
dardır?
2. Türkiye'den sığınma isteminde
bulunanlardan kaçının talebi kabul edil
miş, kaçının edilmemiştir?
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T.B.M.M.
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3. Taleplerin kabul edilmesinde han
gi kıstas uygulanmaktadır? Kabullerde et
nik ve bölgesel ayırım yapıldığı iddiaları
doğru mudur?
T.C.
Dışişleri Bakanlığı
17.10.1988
Sayı: ÇTUK-721.501.30-4478-335
Konu: Soru Önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Balıkesir Milletvekili I. Ö n d e r Kır
lı'nm Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği
yazılı soru önergesine tarafımdan cevap
verilmesi Sayın Başbakanımız tarafından
tensip edilmiştir.
Söz konusu soru önergesine Bakan
lığımca hazırlanan cevap ilişikte sunul
muştur.
Saygılarımla arz ederim.
Mesut Yılmaz
Dışişleri Bakanı
1. Iran ve Irak sınırlarımızdan 1980
yılından bu yana sığınma talebinde bulu
nan insanların sayısı 15 000 civarındadır.
Yıllar itibarıyla dağılım, ülkelerdeki rejim
ve savaş şartlarına ve mülteci kabul eden
ülkelerin uyguladıkları kotalara göre de
ğişiklik arzetmektedir.
2. insanî mülahazalarla ve sığınma
isteminde bulunanların belirttikleri gerek
çelerin de geçerli olması halinde talepler
kabul edilmekte olup, şu anda bir bölü
m ü n ü n incelenmesi sürdürülmektedir.
3. Taleplerin kabul edilmesinde 1951
tarihli Mültecilerin Hukukî D u r u m u n a
Dair Cenevre Sözleşmesinde yer alan kıs
taslar uygulanmakta, etnik ve bölgesel her
hangi bir ayırım yapılmamaktadır. Yuka
rıda belirtilen Sözleşmeye Türkiye'nin
coğrafî kısıtlama rezervi ile taraf olması
nedeniyle Avrupa dışından mülteci kabulü
konusunda hiçbir ahdi yükümlülüğümüz
yoktur. İran ve Iraklılara sadece insanî
mülahazalarla 3 ncü bir ülkeye gitmeleri

18 . 10 . 1988
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ne kadar geçici ve transit sığınma hakkı
tanınmaktadır.
12. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Anıtkabir ve çevresinin aydınlatılmasına
ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mus
tafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı (7/270)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Tu
rizm Bakanı Sayın Tınaz Titiz tarafından
"yazılı" olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim.
12.9.1988
Mustafa Sarı gül
İstanbul
Ülkemizin karanlık günler yaşadığı,
düşmanlarımızın yurdumuz üzerinde kö
tü emeller beslediği Türk halkının büyük
endişe içine düştüğü bir ortamda yurdu
muzu düşmanlardan kurtarmak için bü
yük mücadele veren Kurtuluş Savaşı ile
düşmanı yurdumuzdan çıkartan Ulu Ön
der yurtta ve dünyada barışın temsilcisi
Atatürk'ün Anıt Kabri ne yazık ki aydınlatılmamaktadır.
O nedenle;
1. Dünyada liderler arasında en ön
de bulunan Ulu Önder Atatürk'ün ebedî
istirahatgahı olan Anıt Kabrin tüm çev
resinin aydınlatılması birinci görevimiz
değil midir?
2. Anıt Kabrin gece karanlığa gö
mülmesi Türk halkını derin bir üzüntüye
boğmaz mı?
3. Ankara'da Atatürk'ün ebedî istirahatgahından başka daha fazla ilgi gös
terilen, gece sürekli aydınlatılan kaç yer
vardır?
4. Anıt Kabir Türk halkı için ebedî
olarak sönmeyen bir güneştir. O nedenle;
aydınlatma işleminin bir an öne yapılma
sı Türk halkının yüzünü güldürecektir.
5. Anıt Kabrin aydınlatılması konu
su ile ilgili Bakanlık olarak ne gibi tedbir
ler almayı düşünüyorsunuz?

T.B.M.M.
T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Sayı: ÖZK-01/2279
Konu: Yazılı soru önergesi
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13.10.1988

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: 27.9.1988 tarih ve 1321/06706 sa
yılı yazınız.
Anıtkabirde bulunan Atatürk'ün ha
yatı ve hatırası ile ilgili müze, kütüphane
ve diğer tesislerin her türlü hizmetlerinin
yürütülmesi 11.9.1988 tarihinde kabul edi
len 2524 sayılı K a n u n ' a göre Genelkur

O : 1

may Başkanlığının sorumluluğuna veril
miştir.Önergede konu edilen hususlar, oluş
turulan bir heyet marifetiyle Genelkurmay
Başkanlığının koordinatörlüğünde yürü
tülmektedir. Peyzaj ve çevre düzenleme
projeleri için oluşturulan bu heyete zaman
zaman Bakanlığımızdan bir teknik eleman
katılmaktadır.
Bu nedenle; soru önergesinde yer
alan hususlarla ilgili bilgilerin Genelkur
may Başkanlığından alınması gerekmek
tedir.
M . Tınaz Titiz
Kültür ve Turizm Bakanı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
13 Ü N C Ü BİRLEŞİM

18 . 10 . 1988 Sah
Saat: 15.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Genel Görüşme önergesi (8/6)
2. — Meclis Araştırması önergeleri
(10/35, 10/36, 10/37)
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi .
Saymanlığının Ekim, Kasım, Aralık 1987
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu (5/41) (S. Sayısı : 89) (Da
ğıtma tarihi : 13.10.1988)
4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart 1988
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarını İnceleme Komis
yonu Raporu (5/42) (S. Sayısı : 90) (Da
ğıtma taribi: 13.10.1988)
5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
Saymanlığının Nisan,
Mayıs, Haziran
1988 Ayları Hesabına Ait Türkiye Bü
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ÖZEL G Ü N D E M D E YER ALACAK
İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Kars Milletvekilli Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları

konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5)
2. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis
araştırması açılmasına
ilişkin
önergesi (10/19)
3. — Denizli Milletvekili
Adnan
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20)
4. — Zonguldak MdMetvekili Tevfik
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda
emisyon hacminde genişlemeye yol açan
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî
borçların rolünü tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/21)
5. — Kocaeli
Milletvekili
Ömer
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü

maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22)
6. — Hatay Milletvekilli
Mustafa
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının,
DAVOS toplantısından sonra gelişen
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/23)
7. — İçel Milletvekili M. Isternihan
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve 'bu konuda alınması gerekli
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24)
8. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve
3*6 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25)
9 .— İstanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 88 arkadaşının, İstanbul
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara
ve kamu yararına aykırı olarak ihale
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/26)
10. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımızı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103

üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27)
11. — Zqnguldak Milletvekili Koksal
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney
Afrika'nın Iscor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu
olmasına
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularım tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28)
12. — Zonguldak 'Milletvekili Tevfik
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki
hayalî ihracat iddialarının boyutlarım, so
nuçlarım ve bu konuda alınması gerekli
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29)
13. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu
konuda bugüne kadar alınan önlemleri
tespit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30)
14. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve
20 arkadaşının, İSDEMİR Müessesesi ile
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarım tespit etmek ve bu konuya
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31)
15. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun

olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32)
'16. — İzmir MMetvdkili Veli Aksoy
ve 4Q arkadaşımın!, tütün tekelinin kaldırılınıasından sonra tütün üretim ve tüketimiındekıi igefliışmeleriinı ülıkemizde ekonıomıik, tarımsall ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tıesıpliıt etmek ama
cıyla Anayasanın 98 iîmdi, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştınmıası açılmasına ilişkin
löinıergesıi (10/33)
17. — Samsun Milletvekili Ali Eser
ve 42 arkadaşının, yabancı sligara lithalinin Türk tütüncülüğünü ve sıiigara samaypnıi çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla; Anayasamın 98 inci,
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeten; uyaırınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkim önergesii (10/34)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3)
2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6)
3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1)
4. — Balıkesir Milletvekili, 1. önder
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı

olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/9)
5. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10)
6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yularında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/15)
7. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/77) (1)
8. — İstanbul Milletvekili Mehmet
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20)
9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/57) (1)
10. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon
liranın üzerinde borcu bulunup da
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil
edilemeyen banka alacakları hakkında ne
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21)
(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir.
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11. — İzmir Milletvekili Metanet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22)
12. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/23)
13. — İzmir Milletvekili Türkân Akyol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/25)
14. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/27)
15. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku
tnarhaneleri cazip halden çıkarmak için
ne gibi tedbirler alındığına üişkin Kültür
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28)
16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/29)
17. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30)

18. — Amasya Milletvekili Mehmet
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün
bir müteahhide fazla
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31)
19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32)
20. — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, belediye kurulması için istemde
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33)
21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü*üncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34)
22. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'm, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/78) (1)
23. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'm S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/35)
24. — İçel Milletvekili M. Istemihan
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine
(ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü
soru önergesi (6 / 3 7)
25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip
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ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica-.
ret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/38)
26. — Kocaeli Milletvekili Âlaettin
Kürt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39)
27. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/40)
28. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilıman'
m, Çorum İli Alaca ilçesi PTT binasının
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41)
29. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum IH Sungurlu ilçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet
ıBakanından sözlü soru önergesi (6/42)
J0 - Çorum Milletvekilli Cemal Şaıhünliın Çorum iline 'bağlı bazı köylerin
sınır ihtilal nedeniyle odunsuz kaldığı
iddiasına ilişkin tçlşjleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43)
31. — Ankara Milletvekili Kâmil
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre. görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için
aylık ve özlük haklarının verilmediği
iddiasına ilişkin M'alliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44)
32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/45)
33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli Hine bağlı bazı
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydanıa gelen olaylara ve bu olayla-

rın sorumlularına ilişkin içişleri Baklanın
dan sözlü soru önergesi (6/46)
34. — Antalya Milletvekili Hasan
Namal'ın, Antalya ili Beldibi mevkiinde
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerin©
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya
Valiliğince yıktırıldığı iddi asına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47)
35. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilıman'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yaylacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın-dan sözlü soru önergesi (6/48)
36. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49)
37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/50)
38. — Adana Milletvekili Abdullah
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına Miskin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/51)
39., — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, Erzincan iline bağlı bazı bucak
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/54)
40. — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1)
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41. — Zonguldak Milletvekili Şinasii
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/56)

Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/64)
50. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/65)

42. — Adana Milletvekili Cüneyt
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/92) (1)
43^ — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kılan arazilerin istimlak bedellerinin
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/58)
44. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/59)
45. — Samsun Milletvekilli Ali Eser'
in, birinci Özal Hükümetinde görev alan
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/60)

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/95) (1)
52. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66)

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/61)
47. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/62)
48. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63)
49. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67)
54. — Zonguldak Milletvekilli Güneş
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68)
55. — Zonguldak 'Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/69)
56. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/70)
57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına

üşlkiıı Tarım Onman ve Köyişlleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71)
58. — Zonguldak Milletvekili Koksal
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman
tiamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve
iskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/72)
59. — Hatay Milletvekili öner Miski'
nün, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/96) (1)
60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin, Başbakandan sözlü
soru
önergesi (6/73)
61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/74)
62. — Kocaeli 'Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75)
63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze •- Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76)
64. — Ankara Milletvekili Kâmil
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1)
65. — İstanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1)
66. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan

işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/79)
67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1)
68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1)
69. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/80)
70. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman vie Köyişleri
Bakanından
sözlü soru önergesi (6/81)
71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu-.
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/104) (1)
72. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir
Belediyesince gerçekle'ştirilecek büyük
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82)
73., — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Babanından sözlü soru önergesi
(6/83)
74. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu-

dıa alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi
(6/84)
. 75. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/85)
76. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'mun, fişleme ve güvenlik soruşturması
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/105) (1)
77. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakıanındain sözlü soru öner
gesi (6/106) (1)
78. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ım, Aydımlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakamından sözlü soru önergesi (6/107)
d)
79. — Ankara Milletvekili Rıza Yılrnaz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski
üyelerinden biri lehline Ankara 3 üncü
İdare Mahkemesince verilen karanın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1)
80. — Ankara Milletvekilli Ömer Çiftçi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları içim Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkim Çalışma ve Sosyali Güvenlik
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/86)
81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alman
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua

melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/120) (1)
82. —- Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ım, Adama Eğitim Araçları
Merkezi Başkanımın keyfi uygulamalar
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/121) (1)
83. •— Kırklareli Milletvekili İrfan
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89)
84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'im Türk Kadimimi Tanıtma ve
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinim Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs
gördükleri iddiasına lilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanımdan sözlü soru önergesi
(6/91)
85. — İzmir Milletvekili K. Kemal
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi mede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol
amirinim tutumuna ilişkim İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93)
86. — Manisa Milletvekili Hasam Zengıjm'im, bir dergide yer alam DELTA Deri
Giyim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanımdan
sözlü soru önergesi (6/94)
87. — Tunceli Milletvekilli Kamer
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan mallarım alımı içim Sümerbamk'
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/98)
88. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde İstanbulluda meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş1-

leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/124) (1)
89. — Ankara Milletvekili Ömer Çift
çi 'min, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğime ait olan
okulun bahçesinin imarından doğan ve
anlaşma ite Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99)
90. — İstanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, gençlik
sorunlarına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1)
91. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin
yerleştirildiği ve Karabük Demıir - Çelik
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100)
92. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinoi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkim Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108)
93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir
genel müdür yardımcısı ile bir müdür
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/109)
94. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/110)
95. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111)

96. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/112)
97. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, 1976-1987 yılları arasında yurt
dışına kaçırıldığı iddia edilen sermayeye
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/113)
98. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Grulbu içme suyu şebekesinin kontrol
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/114)
99. — Zonguldak Milletvekilli Güneş
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin
Devlet Balkanından sözlü soru önergesi
(6/115)
100. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru
önergesi (6/116)
101. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan
edilmelimin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi '(6/117)
102. — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, Erzurum î'li'Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin tçişilerli Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118)
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103. — Antalya Milletvekili İbrahim
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/122)
104. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123)
7
K A N U N TASARI VE
TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİÖER
İŞLER
X 1. — İdarî Usul ve İşlemlerin
Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetik*
Kanunu Tasarısı ve Anayasa Komisyo
nu Raporu (1/490) (S. Sayısı : 96) Da
ğıtma tarihi: 14.10.1988)
X 2. — 3100 Sayılı Katma Değer
Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hak
kında Kanunun ve 5422 Sayılı Kurumlar
Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/449) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi :
7.8.1988)
X 3. — Milletlerarası Para Fonu
ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasına Katılmak İçin Hükümete Yetki
Verilmesine Dair
Kanunda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /472)
(S. Sayısı : 86) (Dağıtma
tarihi :
6.10.1988)
.»•

4. — Afyon Milletvekili Metin Balıbey'in, 12.3.1982 Tarih ve 3634 Sayılı
Turizmi Teşvik Kanununa Bir Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Raporu (2/67) (S. Sa
yısı: 88) (Dağıtma tarihi: 10.10.1988)
5. — Uygulama İmkânı Kalmamış
Olan Kanunların Yürürlükten KaMırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet
Komisyonu Raporu (1/398) (S. Sayısı :
81) (Dağıtma tarihi : 11.10.1988)
6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır
Arap Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
^Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/420)
(S.
Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi :
114.10.1988)
7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey
Kılbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Hu
kukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî
Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçlu
ların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin
Nakli
Sözleşmesinin
Onaylanmasının
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 93)
(Dağıtma tarihi : 14:10.1988)
8. — Niğde Milletvekili Haydar Öz
alp'in; 2534 Sayılı Turizmi Teşvik Ka
nununun 30 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkınlda Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu Raporu (2/90) (S. Sayısı : 97)
(Dağıtaa tarihi : 14.10.1988)

(X)
terir.

Açık oylamaya

tabi isleri gös
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(13 üncü Birleşim)

Dönem : 18

Yasama Yılı : 2

T. B. M. M.

(S. Sayısı : 89)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim,
Kasım, Aralık 1987 Ayları Hesabına Ait Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu
Raporu ( 5 / 4 1 )

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hesaplarını İnceleme Komisyonu
Esas No. : 5141
Karar No. : 2
Sayı : 2

6.10.

1988

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Ekim 1987 başında Bankada mevcut para
Ekim - Kasım - Aralık 1987 aylarında
Ziraat Bankasının aldığı'para
Toplam

960 663 752,89
10 019 314 897 —
10 979 978 649,89

Ekim - Kasım - Aralık 1987 aylarında Ziraat
Bankasının harcadığı para
Ocak 1988 başında bankada mevcut para

10 013 018 727,—
966 959 922,89

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım, Aralık 1987 aylarına ait
hesapları incelendi;
Ekim 1987 de Ziraat Bankasındaki 960 663 752,89 liralık mevcudu ile Ekim, Ka
sım, Aralık 1987 aylarında Hazineden 10 019 314 897,— lira alınarak Bankadaki he
saba yatırılan meblağ cem'an 10 979 978 649,89 lira olduğu mevcuttan sarf olunan
10 013 018 727,--- lira tenzil edildikten sonra Ocak 1988 başında Bankadaki kasa mev
cudunun 966 959 922,89 liradan ibaret olduğu Saymıanhktoiki defterlıerîe sarf evraikının
birbirine uygun bulunduğu görülmüştür.

_ 2 —
Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Hilmi Biçer
Sinop Milletvekili

Başkanveküi
Nuh Mehmet Kaşıkçı
Kayseri Milletvekili

Sözcü
Hüseyin Sabrı Keskin
Kastamonu Milletvekili

Kâtip
Metin Yaman
Erzincan Milletvekili

Üye
Seçkin Fırat
Bolu Milletvekili

Üye
Mehmet Emin Seydagil
Muş Milletvekili

Üye
Tayfur Ün
Bilecik Milletvekili

Üye
Mustafa Timisi
istanbul Milletvekili

Üye
Önol Sakar
Manisa Milletvekili

Üye
Süleyman Çelebi
Mardin Milletvekili

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S, Sayısı : 89)

Dönem : 18

Yasama Yılı : 2

T. B. M. M.

(S. Sayısı : 90)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak,
Şubat, Mart 1988 Ayları Hesabına Ait Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu
Raporu ( 5 / 4 2 )

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hesaplarını İnceleme Komisyonu
Esas No. : 5/42
Karar No. : 3
Sayı : 3

6 . 10 . 1988

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Ocak 1988 başında bankada mevcut para
Ocak - Şubat - Mart 1988 aylarında
Ziraat Bankasının harcadığı para
Toplam

10 794 332 325,—
11 761 292 247,89

Ocak - Şubat - Mart 1988 aylarında
Ziraat Bankasının harcadığı para

10 480 554 772,—

Nisan 1988 başında bankada mevcut para

966 959 922,89

1 280 737 475,89

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart 1988 aylarına ait
hesapları incelendi;
Ocak 1988 de Ziraat Bankasındaki 966 959 922,89 liralık mevcudu ile Ocak, Şu
bat, Mart 1988 aylarında Hazineden 10 794 332 325,— lira alınarak Bankadaki hesa
ba yatırılan meblağ cem'an 11 761 292 247,89 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan
10 480 554 772,— lira tenzil edildikten sonra Nisan 1988 başında Bankadaki kasa mev
cudunun 1 280 737 475,89 liradan ibaret olduğu Saymanlıktaki defterierîle sarf evrakı
nın birbirine uygun bulunduğu görülmüştür.
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Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Hilmi Biçer
Sinop Milletvekili

Başkanvekili
Nuh Mehmet Kaşıkçı
Kayseri Milletvekili

Sözcü
Hüseyin Sabri Keskin
Kastamonu Milletvekili

Kâtip
Metin Yaman
Erzincan Milletvekili

Üye
Seçkin Fırat
Bolu Milletvekili

Üye
Mehmet Emin Seydagîl
Muş Milletvekili

Üye
Tayfur Ün
Bilecik Milletvekili

Üye
Mustafa Timisi
İstanbul Milletvekili

Üye
Önol Sakar
Manisa Milletvekili

Üye
Süleyman Çelebi
Mardin Milletvekili

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLtSÎ BAŞKANLIĞINA
Nisan 1988 başında bankada mevcut para
Nisan - Mayıs - Haziran 1988 aylarında
Ziraat Bankasının aldığı para

Toplam
Nisan - Mayıs • Haziran 1988 aylarında
Ziraat Bankasının harcadığı para
Temmuz 1988 başında bankada mevcut para

1 280 737 475,89
11 349 946 408,—

12 630 683 883,89

11 598 952 777,—
1 031 731 106,89

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs, Haziran 1988 ayları
na ait hesaplan incelendi;
Nisan 1988 de Ziraat Bankasındaki 1 280 737 475,89 liralık mevcudu ile Nisan Mayıs, Haziran 1988 aylarında Hazineden 11 349 946 408,— lira alınarak Bankadaki
hesaba yatırdan meblağ cem'an 12 630 683 883,89 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan
11 598 952 777,— TL. tenzil edildikten sonra Temmuz 1988 başında Bankadaki kasa
mevcudunun 1 031 731 106,89 'liradan libaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf
evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür.
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Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Hilmi Biçer
Sinop Milletvekili

Başkanvekili
Nuh Mehmet Kaşıkçı
Kayseri Milletvekili

Sözcü
Hüseyin Sabri Keskin
Kastamonu Milletvekili

Kâtip
Metin Yaman
Erzincan Milletvekili

Üye
Seçkin Fırat
Bolu Milletvekili

Üye
Mehmet Emin Seydagil
Muş Milletvekili

Üye
Tayfur Ün
Bilecik Milletvekili

Üye
Mustafa Timisi
istanbul Milletvekili

Üye
Önol Sakar
Manisa Milletvekili

Üye
Süleyman Çelebi
Mardin Milletvekili

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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