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1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, yaş çay taban fiyatlarına ilişkin
gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin cevabı
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2. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
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nuşması ve Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın cevabı
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3. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, bazı kamu banka binalarının
alınıp satılması ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince bir binanın kira
lanmasına ilişkin gündem dışı konuşması
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1. — italya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar
Devlet Bakanlığına Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin tezkerenin, söz konusu seyahat, meydana gelen
zarurî değişiklik nedeniyle yapılamayacağından işlemden kaldırıldığına ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1669)
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2. — Kore Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dö
nüşüne kadar Devlet Bakanlığına Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in vekillik
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin tezkerenin, söz konusu seyahat, Devlet Ba
kanı Güneş Taner'in mevcut çalışma programı sebebiyle yapılamayacağından iş
lemden kaldırıldığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1670)
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3. — Yemen Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/167İ)
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4. — Bazı Milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi
(3/1672)
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ
1. — İsparta Milletvekili Süteyman Demirel ve 59 arkadaşının, Türkiye'yi
yakından ilgilendiren son derece önemli gelişmeler karşısında etkin olmadıkla
rı, konuları kapalı diplomasi ve kişisel ilişkiler düzeyinde ele alarak Türkiye Büyük
Millet Meclisini devre dışı bıraktıkları ve dış politika konusunda ülkemizi yal
nızlığa ve çaresizliğe ittikleri iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/24)
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a) Danışma Kurulu Orurüeri
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1. — (U/24) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "özel Gündemde
Yer Alacak İşler'' kısmında yer almasına ve görüşülme gününe ilişkin Danışma
Kurulu önerisi
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2. — (10/64) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporunun, gün
demin "özel Gündemde Yer Alacak işler" kısmında yer almasına ve görüşül
me gün ve süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi
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1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 59 arkadaşının, Türkiye'yi
yakından ilgilendiren son derece önemli gelişmeler karşısında etkin olmadıkla
rı, konuları kapalı diplomasi ve kişisel ilişkiler düzeyinde ele alarak Türkiye Büyük
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1..— Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, tıp fakültelerinden me
zun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları iddiasını ve bu
yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/64) (S. Sayı
sı : 566)
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1. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, basın özgürlüğü konusunda alı
nacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan.
Sungur'lu yazılı cevabı (7/1985)
2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Erzincan PTT Başmüdürlüğün
ce açılan memuriyet sınavına katılma şartlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve
Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazılı cevabı (7/1989)
3. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars tli Aralık İlçesi Hasanhan
Köyündeki bazı vatandaşlara ait olup, DSt Genel Müdürlüğünce kamulaştırı
lan arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayın
dırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın yazılı cevabı (7/1994)
4. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Kuzey Irak'ta meydana gelen olay
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/2013)
.
5. — Çorum Milletvekili Rıza Ilaman'ın, Toprak Mahsulleri Ofisinin ürün
bedeli borcuna ve gübre için sübvansiyon uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin
sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'in yazılı cevabı
(7/2015)
*
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6. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tat
van Meslek Yüksek Okulu Tütün Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği Bölümü mezun-larının iş bulamadıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı
Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/2019)
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7. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğünce 1991 yılında Konya İlinde gerçekleştirilecek asfalt çalışmalarına ilişkin so
rusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'm yazılı cevabı
(7/2029)
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı.
Denizli Milletvekili Ayçan Çakıroğulları'nın, Batı Trakya Türklerinin sorunlarına ilişkin
gündem dışı konuşmasına Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin;
Ankara Milletvekili tbrahim Tez'in, Sakatlar Haftası etkinliklerine ilişkin gündem dışı ko
nuşmasına da Millî Eğitim Bakanı Avni Âkyol;
Cevap verdi.
Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner, Ereğli Demir - Çelik Tesislerinde yoğunlaştığı iddia
olunan iş akti fesihlerine ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı.
tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 16 arkadaşının, "Tekel Kararnamesi" olarak bilinen
Bakanlar Kurulu kararının Türk tütüncülüğü ve tütün üreticileri üzerindeki etkisini ve ülke
mizdeki pazarı ele geçirmek için yabancı sigara kartellerince komisyon dağıtıldığı iddiasını tes
pit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) Genel Kurulun bil
gisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı
açıklandı.
TBMM Başkanının, İrlanda Meclis Başkanının davetine beraberinde bir heyetle icabetine
ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
nameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
runun (1/759) (S. Sayısı : 525) görüşülmesine başlandı; komisyon raporunun okunup okun
maması hususunda yapılan oylamalarda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından;
21 Mayıs 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.33'te son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Yümaz Hocaoğlu
Kâtip Üye
istanbul
Mustafa Sartgül

Kâtip Üye
Çanakkale
Mümin Kahraman
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II. — GELEN KÂĞITLAR
1 7 , 5 . 1991

Cuma

Yazdı Soru Önergeleri
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, prim borcu nedeniyle icra takibine uğrayan es
nafların bu borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere silinmesine ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/2075) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.1991)
2. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Silifke Defne Yağı Fabrikasına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2076) (Başkanlığa geHş tarihi: 16.5.1991)
3. — Çorum Milletvekili Rıza Ilman'ın, Çorum tündeki yumurta üreticilerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2077) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.1991)
4. —-Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, emniyet mensuplarına ödenen kırsal bölge
tazminatına ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2078) (Başkanlığa geliş tarihi:
16.5.1991)
5. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Balıkesir tli Ayvalık tlçesi Alibey Adası çev
resinde uygulanan avlanma yasağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2079) (Baş
kanlığa geUş tarihi: 16.5.1991)
Rapor
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, tıp fakültelerinden mezun olan öğ
rencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenleri
ni tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
(10/64) (S. Sayısı: 566) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.1991) (GÜNDEME)
20 . 5 .1991

Pazartesi

Teklifler
1. — Kastamonu Milletvekili H. Sabri Keskin ve Sadettin Ağacık'ın, 2547 Sayılı Yüksek
öğretim Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/559) (Millî Eğitim
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.5.1991)
2. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, 2443 Sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/560)
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.1991)
3. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/561)
(Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.5.1991)
4. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek
5 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/562) (Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.5.1991)
— 5.—
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5. — Konya Milletvekili Ali Pınârbaşı'nın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/563) (Millî Eğitim ve
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.5.1991)
6. — tzmir Milletvekili Akın Gönen'in, 12.10.1983 Tarih ve 2916 Sayılı, 31.12.1960 Tarih
ve 193 Sayılı, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı, 19.7.1972 Tarih ve 1615 Sayılı, 25.8.1971 Tarih ve
1475 Sayılı, 1.7.1976 Tarih ve 2022 Sayılı ve 6.10.1983 Tarih ve 2908 Sayılı Kanunlarda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/564) (Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.1991)
7. — Zonguldak Milletvekili Tevfık Ertüzün'ün, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun
44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun
Teklifi (2/565) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.1991)
8. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve Mehmet Dönen'in, işsizlik Sigortası \asa Teklifi (2/566)
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.5.1991)
Sözlü Soru Önergeleri
1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'in köy camilerinde görev yapan kadrolu imam
sayısına ve kadrolu imamı bulunmayan köy camilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/1233) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.1991)
2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Güney Kore gezisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1234) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.5.1991)
Yazdı Soru Önergeleri
1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Kamu Ortaklığı ve Toplu Konut İdarelerine ait
bir binanın satılması ve yerine bina kiralanması ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/2080) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.1991)
2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yurt dışı seya
hatlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2081) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.5.1991)
Gensoru Önergesi
1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 59 arkadaşının, Türkiye'yi yakından ilgi
lendiren son derece önemli gelişmeler karşısında etkin olmadıkları, konulan kapalı diplomasi
ve kişisel ilişkiler düzeyinde ele alarak Türkiye Büyük Millet Meclisini devre dışı bıraktıkları
ve dış politika konusunda ülkemizi yalnızlığa ve çaresizliğe ittikleri iddialarıyla Bakanlar Ku
rulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru
açılmasına ilişkin önergesi (11/24) (Başkanlığa gdiş tarihi: 17.5.1991) (Dağıtma tarihi : 20.5.1991)

T.B.M.M.

B : 119

21 . 5 . 1991

O :1

BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati: 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), İsmail Üğdül (Edirne)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 119 uncu Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın üyele
rin, yüksek sesle, mevcudiyetlerini bildirmelerini rica ederim.
(Diyarbakır Milletvekili Ferit Bora'ya kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Üç sayın üyeye, gündem dışı söz vereceğim.
Programımız hayli yüklü olduğundan, zamana riayet edilmesini hassaten istirham ediyorum.
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR
1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, yas çay taban fiyatlarına ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin cevabı
BAŞKAN — İlk olarak, Artvin Milletvekili Sayın Hasan Ekinci'ye, çay taban fiyatları
hakkında söz veriyorum.
Buyurun Sayın Ekinci. (DYP sıralarından alkışlar)
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
lıyorum.
Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan Kahveci, dün, Rize'de, geçen seneki ortalama fi
yattan yüzde 38 zamlı olarak, çay taban fiyatlarını ilan ettiler. Bu, Doğu Karadenizin yegâne
gelir kaynağı olan çayı üreten üreticiyi perişan etmiştir, şoke etmiştir.
Hükümetin Başbakanı ve bakanları, "köylüyü, işçiyi, memuru, enflasyona ezdirmeyeceğiz"
dediler; oysa, enflasyon oranının yüzde 70'Ierde seyrettiği bugünlerde, çay taban fiyatına yüz
de 38 gibi gülünç bir zam yapmayı içlerine nasıl sindirdiklerini anlamak mümkün değildir. Ça
yın en önemli girdilerinden biri olan gübreye ve işçiliğe bir yıl içerisinde yüzde 300'e varan zamlar
yapıldığı halde bu yıl ça'y taban fiyatına yapılan yüzde 38 gibi bir zammı çay üreticisine anlat
mak mümkün değildir.
Değerli milletvekilleri, Doğu Karadenizin yegâne gelir kaynağı ve 205 bin ailenin uğraşı
olan çay konusunda, geçen sene yapılan ödemelerdeki gecikmeler ve bunun yarattığı sıkıntı
yanında, yeni ürün yaş çay yaprağına verilen fiyat, halen borcu devam eden yöre halkını peri
şan ve tedirgin etmiştir. Esasen, göç veren Doğu Karadeniz Bölgesi halkının, bundan böyle da
ha büyük ölçüde göçe zorlanacağı tabiîdir.
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1990 yılında ortalama 900 lira olan yaş çay yaprağı taban fiyatı bu yıl 1 250 lira olmuştur.
Bunun 50 lirasını vergi olarak düştüğünüz zaman geriye 1 200 lira kalır. Halbuki, Rize Ticaret
Odasının 1991 yılı için yaptırdığı araştırmaya-göre, kilo başına 1 200 lira yalnız işçilik ve diğer
girdiler tutmaktadır. Bunun yanında, yine kilo başına 212 lira gübreyi, 350 lira nakliyeyi, 670
lira işçiliği topladığınız zaman verilen rakam, bırakın kârı, gübre ve işçiliği dahi karşılayama
maktadır. Doğu Karadenizin özellikle çay işçisini ve çiftçisini bu Hükümet ve Maliye ve Güm
rük Bakanı, maalesef, perişan etmiştir.
İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Çay bitkisini hepsi söker şimdi!..
HASAN EKtNCt (Devamla) — Bundan sonra olacak odur.
Doğu Karadenizin jeolojik yapısı eğimlidir, erozyon ve heyelan vardır. Akçaabat'ta olan
felaketi biliyorsunuz. Bundan böyle Doğu Karadenizde bir seçenek kaldı: Çay bitkisini sök
mek. Sayın Bakan da çay üreticisine, "çay yerine balık üretin, kivi üretin" şeklinde tavsiyeler
de bulunuyor. Doğu Karadenizde çay üreticilerinin bugünkü durumu kolay mı meydana geldi?
Devletin teşvikiyle bu kadar fabrikalar yapıldı. Çay üreticisini ve üretimini, bugünkü düştüğü
hale getirmeye ne hakkınız var?
Değerli milletvekilleri, bakın, bu yıl yaş çay yaprağına verilen fiyat, gübre ve işçilik gider
lerini karşılamıyor. Doğu Karadeniz halkı nasıl çay tarımı yapacaktır? Son derece perişandır
ve bu perişanlık âdeta isyan halini almıştır. Bu toplumsal perişanlık, eğer toplumsal bir eyleme
dönüşmüyorsa, çay üreticisinin, bu Hükümeti ciddiye almamasından dönüşmüyor, geleceğe
olan ümitlerinden dolayı dönüşmüyor, devlete karşı olan saygılarından dolayı dönüşmüyor;
bakın hazin duruma...
Sayın Bakan gelecek "maliyetler yüksek; ama, fiyatlar da yüksek" diyecek. Kuru çayın
maliyetine baktığımız zaman şu ortaya çıkmaktadır : 4,5 kg yaş çaydan 1 kg kuru çay üretili
yor. Bu rakamı 1 200 TL. ile çaptığımız zaman 5 000 TL.'yi biraz geçiyor. Fabrika işçiliği ve
diğer giderler toplamı ise-Çay-Kur için bu rakamları veriyorum- 4 100 liradır; bunların hepsini
topladığınız zaman, kuru çayın maliyeti 9 500 lirayı bulmaktadır. Kilosunu 9 500 liraya mal
ettiğiniz kuru çayı, 21 000 liraya satacaksınız ve sonra çay üreticisine dönüp yüzde 38 zam ve
receksiniz... Bu, Allah'tan reva mıdır?
Maliye Bakanı burada şunu söylüyor : "Biz, ileriye bakarak, üreticiye daha büyük gelir
sağlayacak, üretimi artıracak tedbirlere yöneliyoruz." Sayın Maliye Bakanı, siz, gübreyi sene
de yüzde 300 pahalandırırsanız, bu köylü tarlasına gübre atabilir mi? Nasıl verimi artıracaksı
nız bu şartlarda? Siz, çay tarımına kontenjanı devam ettirirseniz, nasıl üretimi artıracaksınız?
Bu gidişle ne üretim artar ne de verim artar; olan, çay tarımına olur ve bu, uzun vadeli bir
mesele halinde ülkenin önünde durur.
Biliyorum, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı hemen gelip "eskiden de böyle idi, 1980 yı
lında da şöyle idi" diyecektir. Evet ,1980 yılında ben de hükümet üyesiydim ve Doğu Karadeni
zin çay ürünü için kiloda fiyat, 14,5 liradan, ortalama olarak 28 liraya çıkarılmıştır. Ayrıca,
o günkü fiyatlarla bugünkü i> atları da ifade etmekte yarar görüyorum; çünkü, hemen "o günkü
gelir seviyesi şuydu, bugün iıt budur" diyeceklerdir. O zaman yaş çayın kilosu 28 liraydı, bu
gün ise 1 200 liradır; 42 ka«. artmış. Zeytinin kilosu 125 lira idi; bugün 15 bin lira; 120 kat art
mış. Çok Övündüğümüz beyaz eşya olan, köylünün kullandığı dikiş makinesi, 1980'de 10 bin
lira idi, bugün ise 700 bin lira; 70 kat artmış. Yine köylünün kullandığı buzdolabı 37 500 lira idi,
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bugün ise 2,5 milyon lira; o da 70 kat artmış. Benzin 26 lira idi, bugün ise 2 667 lira; 103 kat
artmış. Mazot aynı şekilde. Nihayet, o zaman, doktor, Rize'de 500 liraya muayene ediyordu;
şimdi bir hastayı 80 bin liraya muayene ediyor; 160 kat artmış.
Buna göre, sizin vermeniz gereken fiyatın «Rize'de 1980'deki refah seviyesine, gelir düzeyi
ne ulaşılması için, Rize Ticaret Odasının hazırladığı rapora göre- 2 754 lira olması gerekirken,
yarı yarıya fiyat verdiniz ve Doğu Karadenizdeki çay üreticisini perişan ettiniz. Hangi partiden
olursanız olunuz, vatandaşlar, Karadenizli milletvekillerine telefon etmiyorlar mı? Ben akşam
uyuyamadım; bilmiyorum, herhalde sizlere de telefon gelmiştir. Karadenizlinin yegâne üretimi
çaydır, çayın dışında hiçbir gelir kayriağı yoktur.
>
Yine, Sayın Bakanın dediğine göre, ürün bedellerinin ödenmesi ocak ayını geçerse geciken
her ay için kilosunda 25 lira fazla para ödeyeceklermiş. Yani, 1991 yılı mayıs, haziran aylarında
üretilen çayın bedelini 6 ay içinde ödemezlerse, gelecek ocak ayında kilosuna 25 lira fark öde
yeceklermiş. Şu da açıklanmalıdır : Eğer bu ödemeler, gelecek yılın ocak ayına sarkarsa, bu
farklar acaba 1991 yılı haziran ayından itibaren mi hesaplanarak, ödenecektir, yoksa, gelecek
yılın ocak ayından itibaren mi ödenecektir? Kaldı ki, faizlerin yüzde 100'e vardığı bir dönem
de kiloda 25 lira gibi komik bir fark ödemek, köylünün parasını yüzde 2 gibi bir faizle kullan
mak demektir ki, buna da hakkınız yoktur Sayın Bakan.
BAŞKAN — Sayın Ekinci, lütfen tamamlayınız.
HASAN EKÎNCt (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Doğu Karadeniz insanı, onurlu
dur, gururludur; aç kalır; ama, gururunu muhafaza eder. O yeşillikler içerisinde villa gibi yap
tığı binalarda onlar aç ve bu aç insanlar, o yeşillikler arasında şimdi hapis durumdadırlar; ama,
onların umudu şuradadır : Diyorlar ki, "er geç bu İktidar da seçim sandığından geçecektir,
biz de onları o sandıkta hapsedeceğiz". Tek tesellileri de budur... (DYP sıralarından alkışlar)
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) — Hiç de öyle söyleyen yok.
HASAN EKİNCİ (Devamla) — Evet, oralarda reyiniz yüzde 12,6'yâ kadar düşmüş, te
bahhur olmuşsunuz; ama, burada varsınız. Evet, seçimden kaçıyorsunuz, kaçacaksınız; ama,
kaçacak zamanda kalmadı; yeni seçim dönemi de geldi; bir yıl sonra bugünlerde seçim yasak
ları başlayacak. O halde, gelin, bu millete, bu halka ters dönmeyin. Bunların sizden bekledik
leri bir şey yoktur. Size de güven duymuyorlar; ama, bizim endişemiz şudur : Size olan bu bü
yük güvensizlik, daha sonra, devlete olan güvensizliğe dönerse...
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci.
Hükümet adına cevap vermek üzere, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Kahveci.
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; dün çay kampanyasını açarken, bugün burada muhalefete mensup arka
daşlarımızın ne gibi sözler söyleyeceklerini az çok tahmin ediyordum. Çünkü, bu sözlerin ben
zerini geçen sene de söylediniz, daha evvelki sene de söylediniz, ondan evvelki sene de söyledi
niz... Yani, değişen, yeni, rakamlara dayalı, gerçeklere dayalı bir şey bekliyordum; maalesef,
bu sene de aynı şeyleri tekrarladınız.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen de değişmiyorsun...
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Geçen sene özd
bir bir gezi nedeniyle Gürcistan'a gittim. Gürcistan, Sovyetlerin en zengin Cumhuriyetlerinden
, biri. Gitmeden evvel, bunların durumunun Karadeniz çiftçisinden çok çok daha iyi olduğunu
zannediyordum. Gürcistan, portakal da yetiştiriyor, çay da yetiştiriyor ve bir portakalın satış
fiyatı dünya fiyatının on misliymiş, bunu da gittikten sonra öğrendim...
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) —' Singapur nasıl?
Siz de aynı şeyleri söylüyorsunuz; ıstırap...
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Kan portakalı da yetiştiriyor mu?..
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bu kadar büyük
ve tarım açısından da desteklenen bir bölge. Ve yine gördüm ki, bizim sıkıntı içinde olduğunu
söylediğimiz Karadenizliden çok daha fakir. Zaten, bugün Karadenizi ziyaret edenler -genellikle
Gürcüler- Karadenizin zenginliğine şaşırıyorlar. Ben kendileriyle görüştüm, orada da görüş
tüm, en son gidişimde de, gelenlerin izlenimlerini tekrar araştırdım.
Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin, toprak yönünden çiftçi başına en az toprağı olan bölgesi.
Bu bölgede, dekar başına en yüksek verimi olan ürünlerden bir tanesi çay olduğu için -iklim
de çok müsaittir- büyük bir saha kaplamış. Eskiden oralarda portakal varmış; portakal bahçe
leri de kalkmış; hatta, fındığı söküp* çay dikiyorlar. Eskiden zeytinlik varmış; şimdi bir tane
zeytin ağacı kalmamış; galiba ilaçlık birkaç tane zeytinlik kalmış. Oturup, çayı hesaplarsanız...
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Balığı kavağa çıkarırsın sen!.. (DYP sıralarından gü
rültüler)
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... Ge
çen sene söylediğimden biraz daha değişik şeyler söyleyeceğim; siz, her sene aynı şeyi söylü
yorsunuz.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Rize'ye gel, Rize'ye...
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sizin şu engin fi
kirlerinizden yararlandık, siz de bizim bazı fikirlerimizden belki yararlanabilirsiniz!..
Sayın Ekinci, "yüzde 38 zam" dedi; zam, yüzde 38 değildir; 45'tir.
İkincisi uyguladığımız fiyat farkını da hesaba katarsanız, ocaktan sonra uygulamayı taah
hüt ettiğimiz fiyat farkını da hesaba katarsanız, bu verilen zam -en aşağı yüzde 45 ve benim
ümidim de gecikme yapmadan ödemektir- yüzde 60'ları buluyor.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Vergide ne kadar gecikme zammı alıyorsunuz? Yüzde 50...
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — önemli olan, geç
ödeme de değil; önemli olan, zamanında ödemedir. Ben, yüzde 60'ı bulmasını arzuladığımı
söyleyemem; ocak ayından önce ödeme arzusundayım.
Şimdi, eğri oturup doğru konuşalım; bugünün Rizeli, Artvinli, Trabzonlu çiftçi -hatta Gi
resun'da da birkaç tane çay üreticisi var- on sene öncesinin çiftçisi midir? On sene önce Rize'
de kaç tane köylümüzün telefonu, renkli televizyonu, çamaşır makinesi vardı? (DYP sıraların
dan gürültüler)
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yahu, sen ne yapıyorsun!..
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika...
Kişinin çay bahçesi, o zaman ne idiyse bugünde aynısıdır.
Şimdi, bakın, bir kâğıt kalem çıkarın yazın; 100 kilo un, 10 kilo Vitayağı, 10 kilo şeker,
1 teneke gazyağı, 5 kilo tuz... Bunlar ne idi; bunlar, eskiden telefonu, elektriği, yolu, suyu ol
mayan 4-5 çocuklu bir köylü ailesinin bir aylık temel ihtiyaç maddeleriydi; 100 kilo un, 10 kilo
Vitayağı 1 teneke gazyağı, 10 kilo tozşeker, 5 kilo tuz... Tamam mı?. Bunlar, elektriği, telefo
nu, yolu, suyu olmayan bir köylü ailesinin on sene evvelki temel ihtiyaç maddeleriydi. Oturup,
tekrar bir hesap çıkaralım; bunlar, o zaman da, bu zaman da net asgarî ücret fiyatına temin
edilebiliyor. Ama, o on yıldan beri değişen ne?.. Nasıl olsa bu konuyu yine gündem dışı olarak
bir. daha getireceksiniz; Ben, Rize'de, Trabzon'da, eskiden ne kadar telefon, televizyon, çama
şır makinesi vardı, bunları çıkaracağım; işte değişen odur; değişen, insanlann ihtiyaçlarının
artmasıdır. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları değişmemiştir, yine asgarî ücretten daha dü
şük bir bedelle bunları alabiliyorlar; ama, ek ihtiyaçları, bugün lüks diyemediğimiz, lüks ad
detmediğimiz ihtiyaçları gündeme gelmiştir. Bugün, köyler daha fazla telefon istiyor, daha fazla
televizyon, çamaşır makinesi istiyor. Burada ortaya bir gerçek çıkıyor : Tarım alanlarının mik
tarı değişmediği sürece, fiyatı reel olarak artırmamıza rağmen, demek ki, bazı gerçekleri gözardı etmememiz gerekir. Hasan Bey burada biraz demagoji yaptı, özür dilerim, Hasan Beyi
severim; biraz demagoji yaptı.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Efendi adamdır...
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Efendi adamdır
bilirim; ama, biraz demagoji yaptı.
Bugün, çay alanlarının miktarı genişleyemeyeceğine göre, artamayacağına göre, bazı eğri
leri, bazı doğruları daha mantıklı olarak tartışmamız gerekir.
EROL AĞAGİL (Ankara) — Karadenize gitsene; sıkıysa Karadenize git...
/
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bakın, çayda ih
racat başlattık; fakat, ihracatta sıkıntımız var; Sovyet pazarına, çayımızı, arzu ettiğimiz ölçü
de sokamadık. Geçen sene burada birkaç kere tekrarladım, "kaliteyi düzeltmemiz gerekir" de
dim; ama, hâlâ, arzu ettiğimiz düzeye, ne üreticiyi ne de Kurumu getirebildik. Çayımızı ihraç
etmekte zorluk çekiyoruz. Bakın, bu sene 24 bin ton ihracat düşüncemiz var. Eğer üreticinin
desteğini yeterince alamazsak ve kaliteyi yükseltmekte arzu ettiğimiz imkânı sağlayamazsak,
sıkıntıdayız demektir.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Denize mi dökeceksiniz?
MALİYE V.E GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Denize dökecek
günler geçti; artık, denize dökemiyorsunuz bunu.
Daha zor bir durum da şu : Çay, çok özel bir ürün; İşçisiyle üreticisinin aynı tabaktan
yediği hemen hemen tek sektör. \ani, işçi de üretici de bölgenin vatandaşı. İkisinin de aynı
tabaktan yediği tek ürün ve çayın maliyetinde işçilik payları yüzde 17-18'lerden, yüzde 30'lara,
50'lere çıkmış. Bakın, buna dikkatinizi çekerim...
Diyeceksiniz ki, "çaya destek olarak ne veriyorsunuz?" Onun da hesabını yaptık. Çaya,
gizli destek olarak -ithalat desteği diyoruz- kiloda 8 bin lira destekte bulunuyoruz. Bu, aşağı
yukarı, Çay-Kur'u 720 milyarlık bir gizli destekle desteklemeye benzer. Çünkü, kuru çayın fiyatını
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pahalı tuttuğumuz için, dolaylı olarak, Çay-Kur'a 720 milyar liralık gizli destek veriyoruz. Bü
tün çay sektörüne 1 trilyon 120 milyar liralık destek veriyoruz ki, bu, aşağı yukarı 200 bin üre
tici aileyi ilgilendiriyor. Dolayısıyla, çaya, klasik -özür dilerim, tabiri kullanmak istemiyorumdemagojiyle yaklaşmamamız gerekir.
Ege Bölgesi değildir Karadeniz; Karadeniz, Marmara Bölgesi değildir. O kısıtlı toprakla
rın verimini daha da artıramayacağımıza göre, alternatif ek gelir sağlayacak ürünlerin behe
mehal geliştirilmesi lazımdır. Bundan yıllarca önce, çay yokken Karadenizin ne kadar daha kö
tü durumda olduğunu bir düşünün, tutucu olmayın ve yeni ürün gelmesiyle ilgili çalışmaları
küçümsemeyin, yıllar önce çay gelmeseydi, Karadenizin bugün ne halde olacağını tahmin edin.

Çay, oraya yeni ürün olarak geldiği için, bölge, yılda 1,5 trilyon liraya yakın bir gelir sağ
lamıştır. Çay olmasaydı, bugün belki bu gelirin yarısını* dahi sağlayamayacaktı. Belki, yetmiş
yıl önce, yüz yıl önce çay geldiği zaman aynı tenkitleri yapan, işi gırgıra alanlar da var... Dola
yısıyla, bölgenin gelirini artırıcı her türlü yolu denemek zorundayız.
Karadeniz sahilleri, Türkiye'nin en temiz yerlerindendir. Onu bölgenin hizmetine sokma
mız lazım. Fındıktan, çaydan daha yüksek gelir sağlayan ürünler varsa, onları getirmemiz la
zım. Çünkü, bizim amacımız, hiçbir zaman "böyle gelmiş, böyle gider" düşüncesiyle bugün
kü durumdan memnun kalıp, bu düzeni bu şekilde devam ettirmek değildir. Düşüncemiz, her
zaman daha iyisini aramak zorunda olduğumuz şeklindedir. Siz de aramak zorundasınız, biz
de aramak zorundayız. Biz yeni ürünleri getirmezsek, sizin, bize "yeni ürünler getirin, yeni
gelir kapıları açın" demeniz lazım. Bakın, Sarp sınır kapısını açtık. Keyfimizden mi açtık Sarp
kapısını? tşte, ticaret gelişmeye başladı. Bölgede son bir yılda 10 tane daha otel yapılmış. Bu,
sadece, bana Rize Valisinin verdiği bilgi. 10 tane otel ne demektir; her bir otelde 20-30 perso
nelden 200-300 kişiye iş sahası demektir.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bunlar çay parası ile yapıldı değil mi!..
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Turist parası ile
yapılıyor bunlar, turist parası ile... O bölgede alanlar kısıtlı olduğu için, bizim devamlı olarak
yeni gelir kapıları bulmamız gerekiyor. Burada klasik teraneleri tekrarlayarak halkçı olduğu
nuza, üreticiyi sevdiğinize, halkı inandırabileceğinizi lütfen hâlâ düşünmeyin; biraz daha yeni
likçi olun.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen bunları kendi mebuslarına söyle, onları inandır.
Dün seni orada terk etmişler.
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — O da doğru değil
dir, her okuduğunuza inanmayın.
Değerli arkadaşlarım, konu, burada hafif demagoji ile geçiştirilecek bir konu değildir. Ben
vicdanen şunu rahatlıkla söyleyebilirim : Üreticinin lehine, bölgenin lehine en doğru kararı al
dığımız inancındayım. Daha da yapacak şeylerimiz var mıdır?.. Vardır. Bir ay sonra tekrar böl
geye gidip, üreticilerle, üretici temsilcileri ile, muhtarlarla ve çalışanlarla, çayın uzun vadeli çö
züme kavuşturulması için geniş tartışmalar, toplantılar yapacağız. Benim niyetim ve görevim,
günü kurtarmak değildir; benim niyetim, görevim ve sorumluluğum, çay meselesini bugün için
değil, yarın için de çözmektir; bunun için çözümler bulmaktır.
Hepinize saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahveci.

2. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde meyd
gelen sdjehketi ve tahribatına ilişkin gündem dışı konuşması ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Ce
AÜtnkaya'nm cevabı
BAŞKAN — Doğudaki sel felaketi hakkında, Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin
söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Zengin. (SHP sıralarından alkışlar)
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'da 16.5.1991 Perşembe günü sabaha karşı saat 05.30'da meydana gelen sel ve fırtına
afeti ile ilgili gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlarken, hepinizi saygı ile
selamlarım.
Yalnız, burada bir husı ;a dikkatinizi çekmek istiyorum : Sayın Kahveci bir cümle kullan
dı. Hiçbir Bakan, bu kürsürton konuşan milletvekilleri için, "demagoji yapıyor" şeklinde ko
nuşmamalı. Bu, şu kürsüye yakışmayan bir sözdür. Sayın bakanlardan bu sözü duymayalım.
Türkiye'deki çay üreticileri r.n durumu çok önemlidir. Bir sayın milletvekili bu. durumu bura
da dile getirmiş; ama, Sayın Bakan bunu demagoji ile ifade etti. Bu tutumu doğru bulmuyo
rum ve bunu şunun için söylüyorum : Bizim söylediğimiz sözler için, sayın bakanlar buraya
çıkarak, "her zaman böyle söyleniyor, bu sözler demagojiktir" şeklinde ifadede bulunmama
lıdırlar. Bu kürsüye yakışmaz, bunu belirterek sözlerime devam ediyorum.
Yaşanan bu afet dolayısıyla, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, afetin ertesi günü, benim baş. kanlığımda, Hatay Milletvekili Sayın öner Miski ve Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehmet Kahraman'dan oluşan üç kişilik heyeti afet bölgesine gönderdi. Bölgede dört gün kalarak incele
melerde bulunduk. Bu kısa konuşmamda bazı konuları sizlere aktarmaya çalışacağım.
öncelikle, ölenlere Tanrı'dan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diler, afete uğrayan
ların hepsine geçmiş olsun derim.
Sayın milletvekilleri, sağanak şeklinde yağan yağmur; yarım saatte, yetmiş yıldır görül
memiş şekilde, dereleri doldurmuş ve taşarak çevreyi basmış, insanları sürükleyerek, boğarak
canlar almış, evleri basmış v; yıkmış, köprüleri ve yolları geçilmez hale getirmiştir. Ev eşyaları
nı, ticarethanelerin bulundu ,u yerlerde dükkânları tahrip etmiş, içindeki kereste vesaire ne varsa
götürmüştür. Kavak ve m.' v* ağaçlarını devirmiş, buğday tarlalarını basmış ve tahrip etmiş,
canlı hayvanlar sel suyuna kapılmıştır.
Esen fırtına, içme su> ı tesislerini, kaptaj tesislerini ve elektrik tesislerini tahrip etmiş; telgraf
tesislerini bozmuş ve evlerin çatısını veya saç kaplamasını tahrip etmiştir.
Bizim görebildiğimiz kadarıyla, 200 milyar liranın üzerinde zarar vardır, tespitler yapıldı
ğında bu rakam daha da yükselebilir.
17^5.1991 Cuma günü, Malatya'dan başlayarak, pazartesi akşamına kadar incelemeleri
mizi sürdürdük. Malatya'da Kozluk Köyü eski muhtarının 4 çocuğuyla beraber kaldığı evini
sel götürmüş, ayrıca 1 işçi de orada ölmüş. Burada 6 ölü ve 2 kayıp olduğu ifade ediliyor.
Malatya tli Yeşilyurt İlkesi Gündüzbey Kasabasının ve bazı köylerinin su aldığı su kaptaj
yerine gelen çok fazla kaya ve leressubat, havuzlan doldurmuştur. Pınarbaşı içme suyu kaptajı
işlemez hale gelmiş olup, 300 bin nüfuslu şehir, üç gün susuz kalmıştır.
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Sümerbank Kapılık Hidroelektrik Santralının suyu tutan regülatörü kısmen tahrip olmuştur.
Yeşilyurt İlçesinde 50'den fazla ev yıkılmış veya oturulmaz hale gelmiş olup, ev eşyaları
tahrip olmuştur. Dereboyu ekili ve dikili arazisi sel suyu altında kalmıştır. Selden dolayı mey
dana gelen zarar milyarlarca lira ile ifade edilebilir.
Genel olarak, içme suyu tesislerinin bozulduğu yerlerde insanlar rasgele yerlerden su iç
mektedir. Çevre sağlığına dikkat edilmeyen bû yerlerde her an bulaşıcı hastalıklar görülebilir.
Hayat pahalılığı altında geçimini sağlayamayan bu insanların, sağlığını kontrol altına ala
bilmesi için yeni bir malî külfete katlanmaya gücü yetmeyeceği dikkate alınarak, bu afetlerden
dolayı bölgede sağlık hizmetlerinin ve ilacın bedava sağlanması mutlaka şarttır.
Elazığ İline bağlı Ancak İlçesinde 7 ölü, 4 kayıp; Bingöl'ün ilçe ve köylerinde 19 ölü, 10
kayıp; Adıyaman İlinin Çelikhan İlçesine bağlı Pınarbaşı Kasabasında 2 ölü, 2 kayıp vardır.
Dizim tespit edebildiğimiz kadarıyla, bu afette 52 kişinin hayatını kaybettikleri anlaşılmakta
dır. Dizim tespit edemediğimiz veya gidilemeyen yerlerde bazı vakaların da ortaya çıkabileceği
ihtimal dahilindedir.
:
Elazığ'ın Ancak İlçesi, yeni ilçe olması nedeniyle ulaşımı çok zor; en yakın ilçeye 50 km
mesafede, yolu olmayan bir yer. Yalnız kaymakamımevcut, onun dışında kamuyla ilgili hiçbir
devlet dairesi daha burada oluşturulmamış durumda. Duranın yolunun acil olarak yapılması
ve diğer ilçe teşkilatlarıyla kamuya ait dairelerin bir an önce burada kurulması şarttır.
Burada şehir içinde 11 kişinin oturduğu 4 ev tamamen ortadan kalkmış, köprü yıkılmış,
ekili ve dikili yerler tahrip olmuş, 50'ye yakın ev oturulmaz hale gelmiş, 2 dükkân ortadan
kalkmış ve sonuçta milyarlarca liralık hasar meydana gelmiştir. Köy yollarındaki köprüler ge
çilmez vaziyettedir, çok fazla hayvan ölüsüne rastlanmıştır.
Gezdiğimiz yerlerde, valiler ve kamu görevlileri, ellerindeki imkânlarla vatandaşların im
dadına yetişmeye çalışmaktadırlar; ancak, yine de, imkânsızlıklar nedeniyle, afet bölgelerine
ulaşmada gecikilmiştir. Delki, bu gecikmeden dolayı da ayrıca can kayıpları olmuştur.
Dingöl İlinde ve köylerinde maddî hasar çok büyüktür. Jandarma alay komutanı, 16 kişi
yi sularda boğulmaktan helikopterle kurtarmıştır. Bu, takdir edilecek bir olaydır.
Bingöl içinde 1986 yılında su yatağına inşa edildiği anlaşılan küçük sanayi sitesini su bas
mış; zarar, milyarlarla ifade edilecek kadar büyük olmuştur.
İki sayın bakan, buraya ayrı ayrı helikopterlere gelmişlerdir, milyarlık keresteleri suya gi
den 50'den fazla esnafı ziyaret etmemişlerdir. Ben burada, onlar adına, üzüntülerini sayın ba
kanlara ulaştırıyorum.
.Sayın bakanlar, gittikl ri yerlerde olayları, şayet videodan seyredip öğreneceklerse, orala
ra kadar gitmelerine gerek yoktur. Olayları video bandına çektirip getirtsinler ve burada seyre
dip meseleyi videodan öğrensinler... Helikopterlerle gidildiğine göre, hiç olmazsa vatandaşın
ayağına kadar gidip, dertlerine merhem olunacağını ve dertlerine kısa zamanda çare buluna
cağını ifade etmelerinde daima yarar vardır.
İki bakan ayrı ayrı helikopterlerle gidiyor; ama, Bingöl'de zarara uğrayan küçük sanayi
sitesine üğramıyorlar ve "nesi varsa belediye görsün" deniyor. Bu yanlış bir olaydır. İçme suyu
şebekesi tahrip olmuş, yollar bozulmuş ve civardaki tarlalar tamamen teressübatla kaplanmıştır.
_
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Muş, Bitlis tilerinde ve Güroymak ilçesinde, fırtına ve yağış, binalarda tahribat yapmış,
ekili ve dikili tarım alanlarında büyük hasar meydana getirmiştir.
Adıyaman'da Çelikhan'a bağlı Pınarbaşı Kasabası ve civarında büyük hasar vardır. Yolla
rı kapalı olduğu için ilçeye gitme imkânımız olamamıştır.
Değerli milletvekilleri, hasar, elbette resmî tespitlerden sonra meydana çıkacaktır. Yalnız,
benim söylemek istediğim şudur : Bu yaraların kısa bir zaman içerisinde sarılabilmesi için, ne
mevcut Afetler Yasası ile ne de diğer yasalarla olayın içerisinden çıkılması mümkün değildir,
Hükümet, derhal özel bir kanun tasarısı getirip, yasalaşmasını sağlamalıdır.
Afete uğrayan bölgelerdeki evler ve ev eşyaları tahrip olmuştur. Tahrip olan evler yeniden
inşa edilecektir. Buğday tarlaları ve meyve ağaçları harap olmuştur. Bunların da ayrıca tespit
leri gerekir.
Bingöl küçük sanayi sitesindeki SO'ye yakın esnafın milyarlarca liralık kerestelerini sular
götürmüştür. Bunların yaralarının sarılması, tahmin ediyorum, mevcut yasalarla mümkün de
ğildir. Bu yönden de özel bir kanun çıkarılması ve bu yaraların tez elden sarılması, kanımca
en doğru ve en kısa yoldur.
Vatandaşlarımız, ayrıca, tespitlerin yanlı olmamasını istemektedirler. Felakete uğramış böyle
bölgelerde yanlı tespit yapılmaması gerekir.
Hepinizin bildiği gibi, bazı yaraların sarılması ve işsizliğin önlenmesi için Olağanüstü Hal
Bölge Valiliği emrine, o bölgelerde kullanılmak üzere 90 bin kadro verildi. Bu kadroların dağı
tılması ile ilgili olarak; vatandaşların bazı şikâyetleri oldu. Bu kadrolar için, aşağı yukarı 300
bine yakın müracaatın olduğu ifade edilmektedir. Üzülerek söylüyorum, Anavatan Partisine
mensup bazı milletvekillerinin, ilçe teşkilatlarının, "bizim partiye kaydolursanız, bizim için
çalışırsanız bu kadrolardan sizleri de faydalandıracağız" lafları ifade edilmektedir. Sayın İçiş
leri Bakanından, bu kadroların nasıl değerlendirileceğini, bilhassa bu arada afete uğramış olan
insanların bu kadrolardan faydalandırılmasının, kısmen de olsa yaralarının sarılmasının iyi ola
cağını ifade etmek istiyorum. Bunun dışında, ne Anavatan Partisi ilçe başkanları ve milletve
killeri ne de herhangi bir kimsenin keyfî olarak "Kadrolara tayinleri yaptıracağız" gibi sözleri
artık bitmelidir. Bu 90 bin kadro, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine bağlı illerde nasıl dağıtıla
caktır? Bu kadroların adaletli dağıtılmasını istemekteyiz. Bu kadroların partizanca dağıtılma
yacağım, Sayın Bakan bu kürsüye çıkıp bizzat söylemelidir.
Değerli arkadaşlarım, bu arada gözden kaçabilir diye bilhassa söylüyorum, Malatya Bele
diyesinin, Yeşilyurt Belediyesinin, Bingöl Belediyesinin zararı büyüktür. Ancak Belediyesinin
hali hem perişan hem de zararı büyüktür. Bu belediyelere özel olarak para yardımı yapılması
gerekir. Bu belediyelerin yolları bozulmuş, su şebekesi tahrip olmuş ve tesisleri bozulmuştur.
Bunların zararı, belki afetten sonra yapılacak resmî tespitlerde kaleme sığmayacak kadar, mil
yarlarla ölçülebilen boyutlarda görülecektir. Bu belediyelere özel olarak yardım yapılmasının
şart olduğunu burada bilhassa ifade etmek istiyorum.
Sözlerime son verirken, bu gibi afetlerin olmamasını temenni etmekteyim. Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, yeni bir yasanın çıkarılmasında veya bu vatandaşlarımızın yarası
nın sarılması konusunda, bunların imdadına bir an önce yetişmek için üzerimize düşen yar
dımları yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Bu düşüncelerle, Yüce Meclisin sayın üyelerine saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından
alkışlar)
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BAŞKAN — Hükümet adına cevap vermek üzere, Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Altınkaya; buyurun.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; Sayın Hasan Zengin arkadaşımızın detaylı, rakamlı açıklamalarını tabiî
teşekkürle karşılıyorum. Ben de, bölgedeki sel afetinden sonra yapılan işlemler hakkında sizle
re bilgi sunmak üzere huzurunuzdayım, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkan, 16 Mayıs 1991 tarihinde, günün ilk saatlerindeki şiddetli yağış, özellikle
Fırat Nehrinin bütün havzalarında, çok yaygın bir bölgede tesirini göstermiş ve mevziî olarak
da hasarlara sebep olmuştur. Ne yazık ki, bu afet sırasında -şu ana kadar bize ulaşan rakamla
ra göre- 55 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ben, huzurunuzda, hayatını kaybeden vatan
daşlarımız için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor ve bütün milletimize de geçmiş
olsun dileklerimi buradan ifade etmek istiyorum.
Gerçekten, yağışın şiddeti, yüz yılda bir tekerrür edebilecek şiddette tespit edilmiştir ve
Malatya tli Yeşilyurt Gündüzbey Belediyeleri ile Elazığ Ancak ilçesinde ve bunun dışında bir
çok köyümüzde tesirli olmuştur. O günden itibaren, Bakanlığımız ve bizimle paralel çalışan
içişleri Bakanlığımız, her türlü tedbirin alınmasını takip etmişlerdir. Biz, Bayındırlık ve tskân
Bakanlığı olarak, ilk gün, 300 milyon liralık acil yardımı illerimize gönderdik. Gene, ilk gün,
Sosyal Dayanışma Fonumuzdan da 400 milyon lira gönderilerek, valilerimizin emrine 700 mil
yon liralık acil yardım ulaştırılmıştır. Gene, Kızılay ile işbirliği içinde, gerekli ilaç, malzeme
ve çadır bu bölgelere sevk edilmiştir.
Çalışmaları buradan takip ettikten sonra da yerinde incelemelerde bulunmak, hayatını kay
beden vatandaşlarımızın yakınlarını ziyaret etmek üzere, 19 Mayıs günü de bölgeye hâraket
ettik. Orada, özellikle Malatya içme suyu kaptajlarında gerçekten üç günden beri çok büyük
bir gayretle çalışmakta olan olan belediyeye kamu kuruluşlarının işçileri ve personeliyle karşı
laşınca, insanımızın böyle dar ve sıkıntılı günlerde nasıl büyük bir gayretle, mesai mefhumu
gözetmeksizin çalıştığını bir kere daha gördük. Başta, bu geniş bölgedeki valilerimiz olmak
üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının personel, işçi ve mühendislerine takdirlerimizi ifade et
tik. Buradan, tekrar, bu afet karşısında, gerçekten geceli gündüzlü büyük bir gayret gösteren,
saydığım bu kişi ve kuruluşları bir kere daha, milletimiz adına tebrik ediyor, gayretleri için te
şekkür ediyorum.
Yapılması gereken bütün acil işlemler yapılmış, alınması gereken bütün acil tedbirler alın
mıştır ve bundan sonra yapılacak işlem de, hasarların tespit edilmesi, yasaların verdiği görevle
rin uygulaması olması icap etmekteydi. Biz de, dünkü tarih itibariyle, Adıyaman, Malatya, Muş,
Tunceli, Elazığ ve Bingöl Vilayetlerimizin tamamını bölgesel afet alanı ilan ederek, bu köyleri
mizde afetten hasar gören evlerin dahi tek tek tamirini ve yeniden yapılmasını imkân dahiline
almış olduk. Bu şekilde, hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecektir.
Ayrıca, tiler Bankası Genel Müdürlüğünce, su şebekeleri zarar gören bu dört belediyeden
Malatya Merkez Belediyesine 750 milyon liralık, Gündüzbey, Yeşilyurt ve Elazığ Ancak Bele
diyelerimize de 100'er milyon liralık acil yardım gönderilecektir. Bunun dışında, gene bu dört
belediyemizin içme suyu projeleri yatırım programlarında olduğundan ve her dört belediyede
de sözleşmeye bağlanmış müteahhitler çalışmakta olduğundan, tahribe uğrayan yerlerin proje
ye dahil edilmesiyle, kalıcı tamiratla, kendiliğinden hizmete girecek durumdadır. Yeniden ihale
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etme ve yeniden ödenek aktarma gibi zaman aha faktörler de olmayacaktır. Her dört beledi
yemizin müteahhitleri işbaşındadır ve çeşitli by-pass sistemleriyle bu şebekeler tamir edilecektir.
Bunun yanında, Devlet Su İşlerinin tesislerinde de zararlar söz konusudur. Özellikle Ma
latya içme suyu tesisinden sonra, Dermemde bulunan sulama regülatöründeki hasarın gideril
mesi için, daha iki gün önce 5 milyar liralık bir eködenek verilmiştir. Zaten, şu anda, çeşitli
tedbirlerle, sulama kanallarına su verilmektedir. Bu tamiratla da gene eski teknik sisteme dö
nülecektir. Çat Barajına da 30 milyar liralık ödenek ilave edilmiştir ve bu para, bölgedeki sula
manın takviyesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Bdediyderimizin içme suyu şebekeleri İller
Bankasının ve mahalli yöneticilerin tedbirleriyle çözüme kavuşturulacaktır.
Gene, bizim, o bölgede kıvanç duyduğumuz bir hadise, bütün bölgedeki elektrik ve tele
fon şebekeleri üzerinde; ilgili bakanlıklara bağlı kuruluşlarımız elemanlarının cansiperane ça
lışmakta olmaları ve hemen hemen yer yerde enerjiyi, yeni tamir ettikleri sistemlerle vermiş
olmalarıydı. O kuruluşları da buradan kutlamak istiyorum.
Dikkatimizi çeken diğer bir hadise de şudur: Bütün uyarılarımıza, Devlet Su İşlerinin "taş
kın sahası, dere sahası içinde konut, işyeri, mesken ve sanayi sitesi yapılmasın'* şeklindeki bü
tün uyarılarına ve "olmaz" yazılarına rağmen, imar planını kendisi yapan ve tasdik eden bele
diyelerce, bunların imar planlarının tasdik edilmiş olması, inşa edilmiş olması ve netice itiba
riyle, geçen yıl 19 Haziran tarihinde Trabzon sd fdaketinde gördüğümüz hadisderin gene bu
sene de görülmüş olmasıdır. Bdediyderimizin, bundan sonra Devlet Su İşlerinin uyarılarına
uyması, böyle tehlikeli ve riskli yerlerde yerleşimlere müsaade etmemesi, ileride doğabilecek
sd afetlerinde bu bölgelerdeki can kayıplarını önleyecektir ve bu konuda önemli bir adım ola
caktır. Bdediye teşkilatı olmayan yerlerdeki vatandaşlarımızın da dere kenarlarından uzak yer
lerde yerleşmesi, dbette, ilerideki bir tehlikeyi önceden bertaraf etmesi açısından önem arz et
mektedir.
Tabu ki, üzüntümüz sonsuzdur; ama, yüz yılda bir tekerrür eden ve önlenmesi insan gücü
dışında olan bu tür hadisder, can ve mal kayıplarına yol açabilmektedir. Bütün temennimiz,
böylesine can ve mal kaybına yol açan afetlerin memleketimizden, milletimizden uzak olması
dır. Ben, tekrar, bu hadisderde hayatım kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, bütün milletimize
başsağlığı diliyor ve geçmiş olsun diyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
HASAN ZENGİN (Manisa) — Bingöl'e de para gönderin; çok adi durumları var.
BAYINDIRLIK VB İSKÂN BAKANI CENGİZ AITINKAYA (Devamla) — Dün Bingöl'e
de 60 milyon lira gönderdik.
BAŞKAN — Hasan Bey, lütfen karşılıklı konuşmayalım.

3. — Erzurum Milletvekili ismail Kâse'nm, bazt kamu banka binalarmtn alvup soluması it
Toplu Konut ve Kamu OrtaUtğt idaresince bir bmanm hralanmastna ilişkin gündem dtst konuşm
BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse, bazı banka binalarının alım satım
ları ve Toplu Konut için, çok yüksek fiyatla, dolar üzerinden bina kiralanması hakkında, gün
dem dışı söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Köse (DYP sıralarından alkışlar)
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İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu bankalarının ge
nel müdürlük binalarının satılması, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığının, kendi binasını satmak
suretiyle, bir şahsa ait binayı kiralamasından dolayı yapılan haksızlık ve yolsuzlukları dile ge
tirmek üzere söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum.
Değerli milletvekilleri, muhatap, Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner'dir; ancak, şu anda
Yüce Mecliste yoktur. Esasen, bu yokluğunu itiyat haline getirmiştir. Çünkü, bundan bir iki
ay kadar önce, kendisi hakkında vermiş olduğumuz bir araştırma Önergesi burada görüşülür
ken, çok can alıcı, ülkemiz ve milletimiz için fevkalade önemli konuları^dile getirmemize rağ
men, kendisi salonu terk etmiş ve önergemizdeki iddiaların -bu iddialar yalnız umumî efkârca
bilinmekte- üzerine bugüne kadar gidilmemiştir. Bu araştırma önergesiyle ilgili olarak burada
.yapmış olduğumuz konuşmamız, Tempo Mecmuasının 16, 17 ve 18 sayılı nüshalarında yayım
lanmıştır. Milletvekili arkadaşlarımızın, özellikle ANAP Grubunda bulunan, vicdan sahibi olan,
ülkenin ve milletin tek kuruşunun yanlış şekilde harcanmasından rahatsızlık duyan vicdan sa
hibi milletvekillerinin,, o yazıları okuyarak, kendi Hükümetlerinin yapmış olduğu yanlışlıkları
görmelerini tavsiye ederim.
Değerli milletvekilleri, yine, haksız ve yanlış uygulamalardan bir tanesi, Sayın Güneş Ta
ner'e bağlı olan Denizcilik Bankası, Emlak Bankası ve Toplu Konutta olmuştur. Denizcilik Ban
kası, yanlış ve haksız, aracı ve tefeciler vasıtasıyla vermiş olduğu kredilerden dolayı -geriye dö
nüş olmadığı için, krediler bankaya tekrar dönmediğinden- iflas noktasına gelmiş ve 1989 yılı
nın sonunda tstanbul Eminönü'de bulunan Denizcilik Bankası Genel Müdürlük binası, Em
lak Bankası adına, 255 milyar liraya satın alınmıştır. Ancak, bu satın alma işlemi kâğıt üzerin
de yapılmış, Emlak Bankası tarafından Denizcilik Bankasına herhangi bir meblağ ödenme
miştir; fakat, alım satım tarihinden itibaren de, kâğıt üzerinde Emlak Bankası lehine faiz iş
lemleri yürütülmektedir.
Denizcilik Bankası niçin batmıştır» niçin iflas etme noktasına getirilmiştir, bu konuda bir
iki örnek vermek istiyorum :
Sayın milletvekilleri, Denizcilik Bankasının kredilerini kullanan METAŞ isimli bir firma
nın -batmaması için- 4 milyar liralık hissesi Denizcilik Bankası tarafından satın alınmıştır.
Yine, İstanbul'da, mutfak malzemeleri imalatçısı Ersu adlı bir firmaya, Denizcilik Ban
kası tarafından, dönmesi mümkün olmayan ve şu ana kadar da dönmemiş olan, 3 milyon do
lar hayalî ihracat kredisi verilmiştir.
Yine, Sayın Güneş Taner'in kontrolünde bulunan Denizcilik Bankası tarafından, MEBAN
Menkul Değerler Bankerlik Firmasına ait, İstanbul sınırları içerisinde bulunan bir taşocağı,
1989 yılında, 65 milyar liraya, adı geçen firma adına satın alınmış, 35 milyarı borcuna mahsup
edilmiş, 30 milyarı ise, banka tarafından ödenmiş; fakat, kime ödendiği meçhuldür. 65 milyara
satın alınan taşocağının 35 milyarı bu MEBAN bankerlik firmasının borcuna mahsup edilmiş;
fakat, 30 milyar bankadan çıkmasına rağmen, kime ödendiği şu ana kadar bilinmemektedir.
İşte, Denizcilik Bankasının neden iflas ettiğini, iki üç rakamla ortaya koymuş oluyoruz.
Değerli milletvekilleri, yine, batmakta olan TÖBANK'a ait bir genel müdürlük binası (Mec
lisin karşısındaki, Bulvar üzerindeki bina) Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı tarafından, 11 mil
yar liraya satın alınmıştı. Topu Konut ve Kamu Ortaklığı, bir iki yıl orada hizmet görmüş; ancafc,
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her nasılsa, araya giren aracı ve tefeciler vasıtasıyla ve kim haksız kazanç temin edecekse onla
rın baskısıyla, iki üç yıl önce 11 milyar liraya alınan bu genel müdürlük binası, şu anda 15 milyar
liraya satılmıştır. Ekmek 20 liradan 1 000 liraya yükselmiş; ama üç yıl önce 11 milyar liraya
alman genel müdürlük binası, üç yıl sonra İS milyar liraya satılmıştır. Yıllık enflasyonun yüz
de 100 olduğu bu ülkede, 11 milyar liraya alınan o binanın, şu anda en az 100 milyar liraya
satılması gerekirken, neden 15 milyar liraya ve kime satılmıştır?
Onunla da kalınmamış, sanki o binanın altından su çıkmış gibi, Toplu Konut İdaresi, kalk
mış, Gaziosmanpaşa semtinde, bir şahsa ait, belki turizm teşvik kredisi almak suretiyle belki
otel kredisi kullanmak suretiyle yapılan süper bir binayı, yıllık 2 milyon 700 bin dolara (Türk
parası ile 10 milyar 800 milyon liraya) kiralamıştır. Değerli milletvekilleri, bu binanın içerisin
de helikopter pisti vardır, yüzme havuzu vardır, kısacası, birçok tatil yerlerinde, tatil köylerin
de veya süper otellerde bile bulunmayan imkânlara sahip tesisleri bulunan bu bini* ytWa'~
10 milyar 800 milyon liraya, Toplu Konut İdaresine, hizmet binası olarak kiralanmıştır.
Şimdi, yüce milletimiz, meydanlarda bize, "ANAP Hükümetleri 1983 yılından 1991 yılına
kadar, Türk Devletinin dış borçlarını 60 milyar dolara, iç borcunu da 60 trilyon liraya çıkardı.
Basılan parayı 700 milyardan en az 20 trilyona getirdi. Enflasyon, yüzde 20'lerden yüzde 100'Iefe
-her yıl o kadar olmak suretiyle- getirildi. Bunun karşılığında, ANAP Hükümetleri bize bir
şey vermedi. Bu kadar trilyonlarca lira nereye gitti?" diye soruyorlar. Sayın ANAP milletvekil
leri belki meydanlara çıkmıyorlar, kahvelere gitmiyor, köylere gitmiyorlar; ama o vatandaşlar,
milletin temsilcisi olarak, Yüce Meclisin üyesi olarak bize bu sualleri soruyorlar. Televizyon
şu anda çekim yapmıyor, sesimizi duyurması ve şeklimizi göstermesi de mümkün değildir. Keşke
televizyon şu anı verseydi de, Denizcilik Bankasının neden batma noktasına geldiğini, TÖBANK'ın paralarının kimlere gittiğini, Toplu Konut İdaresinin toplamış olduğu trilyonlarca liranın
kimlerin cebine girdiğini, vermiş olduğu vergilerin, stopajların, katma değerlerin kimlere gitti
ğini, izleyenler kulaklarıyla duymuş ve öğrenmiş olurdu... (DYP sıralarından alkışlar) Ancak,
şuna inanıyorum; yine, vicdan sahibi basın -Tempo Mecmuasının yapmış olduğu gibi- bugün
bizi dinleme lütfü ada bulunan değerli basın mensupları, vermiş olduğum bu rakamları ve isimleri,
inşallah, haber haline getirmek suretiyle, bu yolsuzlukları, bu hırsızlıkları yapanların ortaya
çıkarılmasında yardıma olurlar.
Değerli milletvekilleri, vatandaş bir başka şey daha söylüyor : Elbette bir hesap günü ge
lecektir. Demokrasinin şartı, seçimle gelenlerin seçimle gitmeleridir; doğal olan budur. Doğru
Yol Partisi olarak bizim inancımız da budur, bunun için mücadele ediyoruz. Milletin temsilcisi
olarak, o milletin hissiyatına tercüman olarak, bu haksızlıkları, yolsuzlukları takip eden ve
dile getiren insanlar olarak, yine onların söylemiş olduğu bir sözü sizlere söylemek istiyorum :
"O hesap günü geldiğinde, onları hem o sandıktan çıkarmayacağız hem de 12 Eylülde bıraktı
ğımız tek kör kuruşun hesabını, Doğru Yol Partisi iktidarı vasıtasıyla, alanlardan, çalanlar
dan, yiyenlerden ve aracr olanlardan soracağız inşallah."
Saygılar sunuyorum. 0>YP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse.
Gündeme geçiyoruz.

"
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TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. —İkuynyngidurt olan Drdrt Bakam IsmÇekU
ve Gümrük Bakam Adnan Kahvecinin vekuTik atomum ujgun görüldüğüne Ut/km tıkınma, sak k
M seyahat mrydena mkn zaruri d&fiktik nedent^
Omhurbasianhğt krieresi (3/1669)
BAŞKAN — Gündemin''Sunuşlar*' kısmında, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup
bilgilerinize sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 30 Nisan 1991 Gün ve. 39-06-47-91-188 sayılı yazımız.
Görüşmelerde bulunmak Özere, 2-5 Mayıs 1991 tarihleri arasında İtalya'ya gidecek olan
Devlet Bakanı Işın Çdebi'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakam
Adnan Kahveci'nin vekillik etmesi ilgi yarımızda uygun görülmüştü.
Ancak, Devlet Bakam Işın Çelebi, programda meydana gelen zarurî değişiklik sebebiyle
İtalya'ya gidemeyeceğinden, ilgi yazımızın, Başbakanın teklifi üzerine, işlemden kaldırılmış ol
duğunu bilgilerinize sunarım.
Turgut Ozal
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.

2. — Kore Cumhuriyetim gidecekdam DevletBakam Gam? Timr'm dönüsünekadarDevlet B
kanhğma Ulaştırma Bakam Gtngû Tuncer'Sn oaUBüfc Hamsim* uygun mlrûldüğûne diskin kak
söz komtsu seyahat, Devlet Bakam Güneş Tkmrİn mevcut fakıma pngmau seheh^yapdamayaca
dan işlemden kmkhnldtğma Hshn Cumhurbaşkanlığı kakma (3/1670)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 9 Mayıs 1991 gün ve 39-06-56-91-206 sayılı yazımız.'
Görüşmelerde bulunmak üzere, 12-17 Mayıs 1991 tarihleri arasında Kore Cumhuriyetine
gidecek olan Devlet Bakam Güneş Taner'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Ulaştırma
Bakam Cengiz Tuncer'in vekillik etmesi ilgi yazımızla uygun görülmüştü.
Ancak, Devlet Bakam Güneş Taner, mevcut çalışma programı sebebiyle Kore Cumhuriye
tine gidemediğinden,fiğiyazımızın Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, işlemden kaldırılmış ol
duğunu bilgilerinize sunarım.
Turgut özal
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.

3L — ^kmen Cumhuriyetim gidecek olan Devirt Bd
CemH Çifek'in damgam kadar, D
Bakanhğma, Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün veküHk etmesinin uygun görüldüğüm
Cumhuroaskanhğt tezkeresi (3/1671)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum :
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
20-24 Mayıs 1991 tarihleri arasında Ifcmen Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Cemil
Çiçek'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün ve
killik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi Özerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize
sunarım.
Turgut özal
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
Q GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MEOJSSmUŞTÜRAİASI
TIRMASI ÖNERGELERİ

VE MEOJS ARAŞ

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Dimini ve 59 arkadastnm, Türkiye'yiyakından ilgilendiren
son dene* önemli gelişmeler hoşumda etkin obnadüdan, hamdan kapah diplomasi ve kişisel iUfkiler
düzeyinde ek alarak Tirk^ Bîyvk MiM Mutisini devre ahşı b
ve du politika konusunda
idhemiziyahttd^a ve çaresizliğe ütüden iddkkn/m Bakanlar Kurum üyeleri hakhnda gensoru açdtnasma diskin önergesi (11/24)
BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır. Önerge bastırılıp, dağıtılmıştır.
İlgili gensoru önergesini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Çevremizde Türkiye'yi yakından ilgilendiren son derece önemli gelişmeler olmaktadır.
Ülkemiz için kaygı verici bu gelişmeler karşısında; Hükümetin etkin olmadığı, konuların
kapalı diplomasi ile ve kişisel ilişkiler düzeyinde ele alındığı endişesi gözlenmektedir.
Kısacası, dış iUşkUerimiz bir çıkmazdadır. Komşularımızla dostane ilişkilerimiz ve dünya
milletleri arasındaki itibarımız sarsıntı geçirmektedir.
ANAP Hükümeti, dış politikada Türkiye'yi yalnızlığa ve çaresizliğe itmiştir. Hatta etrafı
mızda bir düşman halkası yaratılmasına sebep olmuştur.
Dış politika Yüce Meclisin desteğinden kaçırılmış; Dışişleri bürokrasisinin elinden alınmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin devre dışı bırakılması yetmemiş, hükümet de dışlanmıştır.
Bulgar göçmenleri olayı,
Yunanistan'la aramızdaki sayısız ihtilaflar,
AT eşiğinde bekleme,
Azerbaycan olayları,
Körfez'deki sıcak savaş sonrası,
Iraklı sığınmacıların dünyaya akisleri, ülkemizdeki yabancıların durumu; Türkiye'nin dış
politikasında önemli yanlışlıklar ye tutarsızlıklar olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
Beş aydan beri de Yüce Meclisimiz dış politikadan habersiz hale getirilmiş, ne Başbakan,
ne Dışişleri Bakam, günde n dışı da olsa, bilgi verme ihtiyacını duymamışlardır.
Bu nedenlerle, Anayasamızın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince, Hükümet hak
kında gensoru açılmasını saygılarımızla arz ederiz.
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Vefa Tanır
Konya
Ahmet Neidim
Sakarya
Ertekin Durutürk
İsparta
İrfan Demiralp
Samsun
Ali Eser
Samsun
Mehmet Çakıroğlu
Trabzon
ismail Köse
Erzurum
Baki Durmaz
Afyon
Ferit Bora
Diyarbakır
Ömer Şeker
Konya
Ümit Canuyar
Manisa
Mehmet Tahir Şaşmaz
Elazığ
Ahmet Uncu
Kahramanmaraş
M. Halit Dağlı
Adana
ibrahim Demir
Antalya
Nabi Sabuncu
Aydın
Haydar Baylaz
Bingöl
Turgut Yaşar Gülez
Bolu
. Ahmet Küçükel
Elazığ
Esat Yıldırım Avcı
Denizli
Akjn Gönen
tzmir
Fuat Kılcı
îzmir

Süleyman Demirel
İsparta
Mustafa Çorapçıoğlu ,
Balıkesir
Orhan Şendağ
Adana
Cemal Alişan
Samsun
Doğan Baran
Niğde
İbrahim Gürdal
İsparta
Mehmet Gölhan
Sakarya
Güneş Müftüoğlu
Zonguldak
Hasan Nâmal
Antalya
Koksal Toptan
Zonguldak
Mehmet Korkmaz
Kütahya
Abdullah Ulutürk
Afyon
BeytuIIah Mehmet Gazioğlu
Bursa
Atilla tmamoğlu
Kahramanmaraş
M. Selâhattin Kılıç
Adana
Adil Aydın
, Antalya
Hasan Ekinci
Artvin
Cavit Çağlar
Bursa
Abdulkadir Cenkçiler
Bursa
Ali Rıza Septioğlu
Elazığ
Nurhan Tekinel
Kastamonu
Abdullah Aykor Ooğan
İsparta
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A. Servet Hacıpaşaoğlu
Kayseri
H. Cavit Erdemir
Kütahya
önol Sakar
Manisa
Latif Sakıcı
Muğla
Mahmut öztürk
Niğde
Nafiz Kurt
Samsun
Yaşar Topçu
Sinop
Ömer Barutçu
Zonguldak
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Alaettin Kurt
Kocaeli
Sümer Oral
Manisa
Süleyman Çelebi
Mardin
Esat Kıratlıoğlu
Nevşehir
tlyas Aktaş
Samsun
Veysel Atasoy
Zonguldak
Şinasi Altıner
Zonguldak
Tevfık Ertüzün
Zonguldak

'

D) ÖNERİLER
a) Danışma Kurulu Önerileri

1.,— (ll/24yesas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İs
kısmında yer almasına ve görüşülme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi
BAŞKAN — Okunmuş bulunan gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı husu
sundaki görüşme gününe dair Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza su
nacağım :
Danışma Kurulu önerisi
No : 93

Tarih : 20.5.1991

Danışma Kurulunun 20.5.1991 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Ge
nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.
Kaya Erdem
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
ANAP Grubu Başkanvekili
Raşit Daldal

SHP Grubu Başkanvekili
Onur Kumbaracıbaşı

DYP Grubu Başkanvekili
Vefa Tanır

.

, .

öneri : 20.5.1991 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan Bakanlar Ku
rulu üyeleri hakkındaki (11/24) Esas Numaralı Gensoru önergesinin gündemin "özel Gün
demde Yer Alacak İşler" kısmının 1 inci sırasında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi
gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 21.5.1991 Salı
günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir.
BAŞKAN —öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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2. — (10^54) EMS NumarahAüciû Amfiuwan Komûycm re^^

"ÖBJGÜ*-

dtmk lir Alacak İjltr" hsmmdaytrctmsma vtgânâjShm gü* otsümâm itjkkDamsma Kurulu Omriâ
BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi daha vardır; okutup oylarınııa sunacağım :
Danışma Kurulu önerisi
N o . : 94

Tarih : 20.5.1991

Danışma Kurulunun 20.5.1991 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Ge
nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür.
Kaya Erdem
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam
ANAP Grubu BaşkanvekOi
RaşitDaldal

SHP Grubu BaşkanvekOi
Onur Kumbaraabaşı

DYP Grubu BaşkanvekOi
\ t t a Tanır
öneri : Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, Tıp Fakültelerinden Mezun Olan
öğrencilerin Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkları İddiasını ve Bu Yetersizliklerinin Ne
denlerini Tespit Etmek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri
Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına Diskin önergesi Özerine kurulan Meclis Araştır
ma Komisyonunun 566 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılan ve 17.5.1991 Tarihli Gelen Kâğıtlarda
yayımlanan raporunun gündemin "özel Gündemde Her Alacak tşler" kısmının 2 nci sırasında
yer alması, görüşmelerinin Genel Kurulun 21.5.1991 Sah günkü birleşiminde yapılması ve gö
rüşmelerin twaralaıwna$"H kadar çalışma sûresinin uzatılması önerilmiştir.
BAŞKAN —- öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... EtmeyerJer... Kabul edilmiştir.
B)

TEZKERELER

VE ÖNERGELER (Dtvam)

4. — Bazı müktvehJL-iıte izm verümtsin* ufkin Bafkanhk kzktmi (3/1672)
BAŞKAN — Bazı saym milletvekillerine izin verilmesine dair Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin
li sayılmaları, Başkanlık Divanının 15.5.1991 tarihli toplantısında uygun görülmüştür.
Genel Kurulun onayına sunulur.
Abdulhalim Araş
Türkiye Büyük Millet Meclisi
BaşkanvekUi
Erzurum Milletvekili Nihat Kitapçı, hastalığı nedeniyle 21.3.1991 tarihinden geçerli olmak
üzere 16 gün,
Hatay Milletvekili Kemal Duduoğlu, hastalığı nedeniyle 25.4.1991 tarihinden geçerli ol
mak üzere 15 gün,
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Bilecik Milletvekili Tayfur Ün, hastalığı nedeniyle 3.5.1991 tarihinden geçerli olmak Özere
15 gün.
BAŞKAN — Şimdi, ayrı ayrı okutup, onayınıza sunacağım,
"Erzurum Milletvekili Nihat Kitapçı, hastalığı nedeniyle 21.3.1991 tarihinden geçerli ol
mak Özere 16 gün".
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
"Hatay Milletvekili Kemal Duduoğhı, hastalığı nedeniyle 25.4.1991 tarihinden geçerli ol
mak Özere 15 gün".
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
"Bilecik Milletvekili layfur Ün, hastahğı rıedenîyle 3.5.1991 umhind^n gecerB olmak üzere
15 gün".
BAŞKAN• — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI
A) ONGÖRÖŞMELER
J. —Iıptrlafrf¥frrrrfrfffyMgrmnn Prrnrd n ?Q tf^HtifrfV, TTHryryijrh^/h- ifetfradrmTm
jaa dtnct inmH M&MMbr Aafnsmdbı dfcâı a&NadUUvı. kttotlon Astaft Jtblotnosi ot kijistl tZûUtr
ıtutymek dt olaıuk TSrkgt BBjtik MM Afafinat dnn dışı buhkUm ot dy potitÜMkomuundm
jdktmiziydmu^ğaotfamJdjğt ittitim iüklmıjh Bakamlar Kuruluûydtrihakkmck gensoru «fdmasma sgtftm omrgui (U/24)
BAŞKAN — Gündemin "özel Gündemde fer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz.
Alınan karar gereğince, İsparta Milletvekili Süleyman Demini ve 59 arkadaşının, Türki
ye'yi yakından ilgilendiren son derece Önemli gelişmâer karsısında etkili olmadıkları, konuları
kapalı diplomasi ve kişisel ilişkiler düzeyinde de alarak Türkiye Büyük Millet Meclisini devre
dışı bıraktıkları ve dış politika konusunda Pikemizi yalnızlığa ve çaresizliğe ittikleri iddialanyla Bakanlar Kurulu Oyderi hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nd maddderi uya
rınca bir gensoru, açılmasına ilişkin Önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususundaki görüşmdere başlıyoruz.
Hükümet?» Burada.
Bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, Önerge sahiplerinden biri, siyasî parti
gruptan adına birer milletvekili ile Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakan konuşabi
leceklerdir. Konuşma sflrderi, Önerge sahipleri için ön dakika, Hükümet ve gruplar için yirmi
şer dakikadır.
önerge sahipleri aduıa kim konuşacak dendim?
VEEA TANIR (Konya)—önerge sahipleri adına da Grap adına da trf an Demiralp konu
şacak efendim.
BAŞKAN — Gruplar adına, şimdiye kadar yalnız SHP Grubu adına Erol Ağagü'den bir
talep yardır.
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önerge sahipleri adına, trfan Beye söz veriyorum.
Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)
trfan Bey, süreyi birleştiriyor musunuz?.. Birleştirebilirsiniz.
İRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Birleştiriyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Doğru Yol Partisince verilen ve Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili olarak Hükümet hak
kında gensoru açılması talebimizin gerekçelerini açıklamak üzere söz aldım. Yüce Heyetinizi
saygılarımla selamlıyorum.
3 Nisan 1991 tarihinde verdiğimiz genel görüşme önergesi, olayların vahametine rağmen,
hâlâ bu Kurulda görüşülememiştir. Hükümetve ona hükmeden Çankaya, gizlilik adı altında,
gizli kapaklı bir şekilde, olayları, Türkiye Büyük Millet Meclisinden saklamayı bir itiyat haline
getirmiştir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, şu hususu bilhassa belirt
mek istiyorum : Cumhuriyet tarihi süresince, iktidar değişikliklerinden en az etkilenen husus
dış politika konularıdır. Hiçbir dönemde, dış politika konuları, bu Hükümetin döneminde ol
duğu kadar iç politikaya alet edilmemiştir. Bunları, baz^ı somut örneklerle Yüce Heyetinizin
dikkatlerine sunmaya çalışacağım.
Bir "Davos Ruhu" ortaya atıldı... Hayat pahalılığı, işsizlik, hayalî ihracat, vurgun ve adam
kayırma olayları.arasında millet inim inim inlerken, dikkatlerin dış olaylara çekilmesi hedef
lendi. Sonra, Yunanistan'la arasındaki, çözüleceği söylenen problemlerin hiçbiri çözülemediği
gibi, Yunanistan tarafı, Türkiye aleyhine, çeşitli platformlarda çok daha cüretkâr politikalar
izlemeye başladı ve Avrupa Parlamentosundan Türkiye aleyhine kararlar çıkarabildi,
1989 yılında milletin sandıkta iradesini ortaya koyarak erken seçimi mecbur hale getirdiği
bir seçimden sonra, yine bu Hükümet ve bu Hükümetin o günkü başı, Bulgaristan olaylarını
bir cansimidi gibi ele almış ve milletin yoğun seçim talebini Bulgaristan olaylarıyla, Bulgaris
tan'dan göç etmek zorunda kalan soydaşlarımızın dramıyla örtme yolunu tercih etmiştir.
Bugünlerde ne olmuştur : Bulgaristan hükümetleri, 1978 yılından beri, planlı bir şekilde,
Türk azınlıktan kurtulmaya çalışıyorlar ve bu politikalarının en son halkasını, en son vakasını
1989 yılı ortalarında sergiliyorlar. Bulgar Devlet Başkanı Jivkov, "kapılarınızı açın, sınırlarını
zı açın, soydaşlarınızı alın" çağrısı yapıyor. O günlerde bir can simidi arayan Hükümet Başka
nı, Bulgaristan'da veya başka yerlerde bulunan soydaşlarımızın Türkiye'ye alınmasının millî
politikamıza aykırı olup olmadığını düşünmeden, dışişleriyle ilgili bakanlığa bu konuda bir
şey sormadan, bir olay yaratmak ve seçim baskısından kurtulmak amacıyla, "açtık sınırları
mızı, alıyoruz soydaşlarımız:" diyor, Jivkov'a "sen de gel" diyor ve 318 bin soydaşımız, büyük
bir dramla, insanlık faciasıyla karşı karşıya bırakılıyor.
İbretle söylüyorum, o günlerde Başbakan şöyle bir açıklama yapıyor ve "Bulgaristan'ı cen
dereye aldık, cendere politi'cası izliyoruz" diyor. 318 bin yurttaşımızı, sefalet içerisinde, felaket
içerisinde kapılarımıza bırakan Bulgaristan olduğu ve köşeye sıkıştırılan da Türkiye olduğu halde,
büyük bir gaflet içerisinde, o günkü Başbakan, "Bulgaristan'ı cendereye aldık" diyor, ben
"gaflet" dedim, buna başka isimler de söylenebilir; bunları sizlere bırakıyorum.
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin dış itibarı, Cumhuriyet tarihinin hiçbir
döneminde, bugünkü kadar aşağı noktalara, düşük seviyelere gelmemiştir.
ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Nereden malum?..
ÎRFAN DEMtRALP (Devamla) — Evet, onu söyleyeceğim şimdi.
Ekim 1980 tarihine kadar hiçbir Avrupa ülkesi Türkiye'ye vize uygulamıyor; Türk insanı,
şerefli Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla Türkiye sınırlarından çıkıyor, istediği ülkeye gidi
yordu. 1980 yılı ekim ayında, ilk defa Almanya ve Fransa Türkiye'ye vize*uyguluyor... Bunu,
Belçika, Hollanda, Lüksemburg takip ediyor ve itibarımızın çok yükseldiğini iddia ettiğiniz
zamanınızda, bunu diğer ülkeler takip ediyor; İngiltere, İrlanda takip ediyor ve bu ülkeler ayrı
ca, Avusturya'ya, Portekiz'e, İspanya'ya "siz de vize uygulayın" diye baskı yapıyor. Hem de
ne zaman baskı yapıyor biliyor musunuz sayın milletvekilleri? İngiltere Başbakanı Tha'tcher s
Türkiye'ye geliyor; o günkü Başbakan, "İngiltere Başbakanı benim çok yakın arkadaşım" di
yor, yakın arkadaşı İngiltere Başbakanı Türkiye'yi ziyaret ettikten sonra, İngiltere, Portekiz'e
ve İspanya'ya, Türkiye'ye vize uygulamaları konusunda baskı yapıyor.
Vize koyanların bir süre sonra bu vizeyi kaldıracağını söylediler. Bilhassa, 1983 yılından
itibaren, ANAP Hükümetleri, "vize koyan ülkeler kısa bir süre sonra nasıl olsa bu vizeyi kaldırır"
dediler. Ancak, gözden kaçırılan bir nokta vardı. Aslında gözden kaçırılmıyordu, milletten kaçırılıyordu. Acaba, Türkiye'ye vize uygulayan ülkeler bu vizeyi niçin koyuyorlardı? 1980 yılın
dan sonra ne olmuştu, ülkede hangi değişiklikler meydana gelmişti de, Avrupa ülkeleri vize
uygulamak mecburiyetinde kalmışlardı?
Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 23'lere gelmişti. Hayat pahalılığı ve ANAP Hükümetleri
nin haksız ve adaletsiz uygulamaları, Türkiye'yi yaşanmaz hale getirmişti. Yaşayamaz hale gel
miş, iş arayıp iş bulamayan bu insanlar, kaçak işçi olarak Avrupa ülkelerine gitmek istiyorlardı
ve bunların sayıları o kadaı yüksek noktalara çıkmıştı ki, artık, Avrupa ülkeleri, Türk insanı
na, ayırım yapmaksızın vize uygulamaya başlamışlardı.
Sayın Bakan ve sayın Hükümet üyeleri rahatlar; çünkü, kırmızı pasaportla, kendileri çok
rahat bir şekilde, arzu ettikleri ülkelere gidebiliyorlar, yakınlarını da gönderebiliyorlar, götürebiliyorlar; ama, 57 milyon insanın gururu, haysiyeti ayaklar altına alınmıştır, bunu sekiz yıldır
düşünmüyorlar.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin, Avrupa Topluluğuna tam üyelik müraca
atı da bir olay haline gelmiştir. "Avrupa Topluluğuna tam üye oluyoruz", "Avrupa ile bütünleşiyoruz'',''artık Avrupa ayağımızda' * diye, Türkiye'de aylarca yaygara koparıldı. Affınıza sığı
nıyorum. "yaygara"dan başka tabir de bulamıyorum. Aylarca yaygara koparıldı ve "Türkiye'
nin Avrupa Topluluğuna tam üye olacağı", "olmak üzere olduğu", "yakında"olacağı" şeklin
de, iç politikada, bu konuda düşünceleri olan, Türkiye ile ilgili konuları düşünen, değerlendi
ren insanların zihinleri karıştırıldı.
Avrupa kapılarından geri döndük. Türkiye refüze edildi; ama, Hükümet, Türkiye'nin refüze edileceğini, bu talebin yerine getirilmeyeceğini bilmiyor muydu?
Avrupa Topluluğu l?9i; yılından itibaren tek pazar uygulamasına geçiyor ve nihaî hedefi
de siyasî birliktir. Avrupa Topluluğu, "tek pazar uygulamasına geçmek istediğini, 1992 yılın
dan itibaren geçeceğini ve tek pazar uygulamasının ne getirip ne götüreceğini görmeden, bu uygu—
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lama yerine oturmadan yeni bir üyenin alınmayacağını" çeşitli platformlarda defaatle söyledi
ği halde, sayın milletvekilleri dikkatinizi çekiyorum, bilhassa ve bilhassa iç politika çabalarına
yönelik olarak, Hükümet, Avrupa Topluluğuna tam üyelik müracaatı yaptı ve sonuçta Avrupa
Topluluğu kapısından onur kına bir şekilde geri çevrildi.
Avrupa Topluluğu, bu söylediğimin dışında, "Türkiye'deki issizlik oranının Avrupa norm
larına uymadığım, Türkiye'de fert başına millî gelirin Avrupa Topluluğu ortalamasının 1/4'ü
civarında olduğunu, gelir dağılımındaki adaletsizliğin Avrupa Topluluğu standartlarına hiç
uymadığını" defaatle belirtmiştir. Buna rağmen, bu hükümetler, Avrupa Topluluğuna tam üyelik
müracaatı yapmış ve bunun da kamuoyunda aylarca tartışılmasını sağlamışlardır.
Şimdi, soruyorum ve düşünüyorum: Acaba, bütün bunlara rağmen, Avrupa Topluluğu
na, kasıtiı olarak, bilinçli olarak, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna girmesi reddedilsin diye mi
müracaat edildi? İnsanın aklına ister istemez bu düşünce takılıyor.
Sayın milletvekilleri, gözü ve gönlü Türkiye'de olan, politikalarını Türk kardeşleri ve dost
larıyla Özdeşleştirmeye çalışan Azeri Türkleri de, yetkisi olmayan ve ne söylediğini bilmeyen
Çankaya'dan nasibini almışlardır. Çok üzülerek söylüyorum, söylemekten de sıkılıyorum; ama,
Çankaya'daki şahıs, Allah'tan korkmadan, sıkılmadan, "Azeri Türklerinin Şiî olduklarını, Tür
kiye'den ziyade İran'a yakın olduklarını" söyleme cüretini bulmuştur ve bu Meclis -çok üzüle
rek söylüyorum- bu sözü söyleyen zatı, hâli Çankaya'da tutmaya devam etmiştir.
BEYTULLAH MEHMET GAZİOGLU (Bursa) — Defi be, deli!
İRFAN DEMÎRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Cumhur
başkanının Amerika Birleşik Devletlerine yaptığı geziye kısaca değinmek istiyorum :
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kaya Tbperi, Sayın özal ile Bush arasında şu konulann görü
şüldüğünü söylüyor : 1) Stratejik ilişki kurulması. Bunu açıklayacağım.
2) Irak'ın durumu,
3) Kıbrıs,
4) Türk Ordusunun küçültülüp kOçültühnemesi.
Sayın milletvekilleri, dikkatinizi çekiyorum ve buradan Türk Milletine hitap ediyorum;
vekilleri olmadığına göre...
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, ne demek o?
İRRVN DEMÎRALP (Devamla) — Türk Ordusunun küçültülüp küçühülmemesL..
BAŞKAN — İrfan Bey, bir dakika... Ne demek "vekilleri olmadığına göre" sözü?.. Bura
da bütün milletvekilleri var.
İRrAN DEMÎRALP (Devamla) — Özür dilerim Sayın Başkan. Yani, Mecliste çoğunluk
olmamasını kastettim.
BAŞKAN — İrfan Bey, siz de milletvekilisiniz.
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇtN (Bursa) — Ne demek bu
yani? Sizin sıfatınız ne? Hangi hakla böyle konuşuyorsunuz?
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Otur be, otur!..
Sayın Başkan, bakanların ne özelliği var da ayağa kalkıp müdahale ediyorlar?..
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Oturmuş oraya iki tane bakan, utanmadan müdahale ediyorlar.
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika...
İRBfcN DEMtRALP (Devamla) — Milletin vekillerinin bir kısmının olmadığını belirttim.
Hani miüetvekilleriniz? Hani nerede vekiller?
İBRAHİM OÜRDAL (İsparta) — Ajana sağlık.
BAŞKAN — Ekseriyetin olmadığını mı söylemek istediniz?
tRRAN DEMtRALP (Devamla) — Evet, evet.
İktidar Grubu milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun olmadığını belirtmek istedim
Sayın Başkan. (DYP sıralarından gürültüler, "Nerede bunlar?" sesleri)
BAŞKAN — Buyurun efendim.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — İlla Semra Hanımı mı getirmeniz lazım buraya?
BAŞKAN — Efendim, lütfen, sükûnetle müzakerelere devam edelim.
Buyurunuz Sayın Demiralp.
İRIAN DEMtRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ibretle YOce Mec
lisin ve TOrk Milletinin önüne koyuyorum, bilgisine sunuyorum: Türkiye'nin Cumhurbaşka
nı, Amerika Cumhurbaşkam De, TOrk Ordusunun küçültülüp küçültülmemesini konuşuyor.
Bunu anlamak, yorum yapmak mümkün değildir!.. Ben burada, milletin vekili olarak, şunu
cevaben ifade ediyorum : Hiç kimsenin, Amerika Devlet Başkanı ile, TOrk Ordusunun küçül
tülüp küçültülmemesini konuşmaya hakkı yoktur. Konuştuysa geçersizdir. (DYP sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar)
Stratejik işbirliği Anlaşması yapılması teklif ediliyor. Yani, daha Önce Amerika ile Türki
ye arasında, NATO kapsamı içerisinde yapılmış olan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaş
ması yerine, Stratejik işbirliği Anlaşması yapılması öneriliyor. Hani, bu anlaşma ile, Türkiye,
NATO bölgesi dışında da, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, askerî etkinlikler teşekkül
ettirecek. Hani, Amerika Birleşik Deriederi ile Israflarasmda olana benzer bir anlaşmanın T ^
ile de yapılması teklif ediliyor -teklifi yapan taraf ise Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri değilve bu kapsamda bir anlaşmayı sağlamak için de SEÎA Anlaşmasına ek maddeler ilave edilmesi
düşünülüyor.
Sayın milletvekilleri, şimdi, sizlerin dikkatine sunuyorum: Böylesine, ne getireceği ve ne
götüreceği betti olmayan taahhütler altına, ülkeyi, sorumsuz bir Cumhurbaşkanının sokmaya
hakkı var mıdır? Bir Cumhurbaşkanı yetkisiz ve sorumsuz olduğu halde ülkeyi böylesine bîr
taahhüt altına sokmaya çalışırken, Hükümetin-yaptığı iş nedir? Hükümet, bu olaya ne şekilde
mOdahale etmiştir? Etmiş midir, edememiş midir? Ettiyse, ne şekilde mOdahale etmiştir? Sa
yın Dışişleri Bakam bunları birazdan burada söyleyecekler.
Üzülerek söylüyorum; Hükümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tam anlamı ile devre
dışıdır. Türkiye'nin dış politikasını baştan aşağı değiştirecek böyle bir adım, Türkiye Büyük
Millet Meclisinin gündemine getirilmeden aulamaz. Atılırsa, bunun adı "parlamenter
demokrasi" olmaz; Türkiye'deki gibi, bugünkü gibi, nevi şansına münhasır bir dikta olur.
Amerika Birleşik Devletleriyle Türkiye arasındaki bir stratejik işbirliği, aym zamanda İs
rail ile de, benzer anlamda, işbirliği teşkil edecektir. Bu ise, Türkiye'yi, Arap ve İslam dünyası
karşısında, Batı kampının kayıtsız şartsız destekçisi durumuna getirecektir.
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Ben merak ediyorum, millet de merak ediyor; bütün bu önemli olaylar, Hükümette ve
Millî Güvenlik Kurulunda görüşüldü mü, risk değerlendirmesi yapıldı mı, neyi sağlayacağı,
neyi götüreceği tartışıldı mı? Bunun cevabını da, zannediyorum, Sayın Bakan, biraz sonra bu
rada Yüce Millete verecektir.
Sayın özal'a, Amerika dönüşünde, "stratejik işbirliği nedir?" diye sorulduğunda, kendi
si şöyle cevap veriyor : "Bu, yeni dönem hikâyesidir." Yani, Türkiye'nin dış politikasının tah
rip edilmesi, ülkenin ne olduğu bilinmeyen taahhütler altına sokulması ve bunun adının da
"Yeni dönem hikâyesi" olması. Fakat, ben şuna inanıyorum : Aylardır milletin içindeyiz, mil
letle haşır neşiriz; sizin gidemediğiniz milletin içine biz gidiyoruz. Millet, hikâyenin, Sayın özal'ın
bizzat kendisi olduğunu, çok yakın bir zamanda gösterecektir.
Sayın milletvekilleri, özal'dan önceki dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri, İncirlik
Üssünün kullanılması ve nükleer başlık depolanması gibi kolaylıkları, Türkiye'den ısrarla isti
yordu. Şimdi ise, özal, ABD'nin istediği ve bugüne kadar istemeye cesaret edemediği her şeyi,
açık bono ile veriyor, öyle ki, ABD tarafı, Sayın özal'ın yaptığı öneriler için, "acaba, Türki
ye'de Hükümetin ve diğer çevrelerin bunlardan haberi var mı?" diye merak ediyor. Ben de me
rak ediyorum, millet adına merak ediyorum; sayın Hükümetin haberi var mı bunlardan?
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri de, esasında, Türkiye'de
ki bu Anayasa ve kanun ihlalinin ve ihlal edenlerin farkında. Biz bunları soruyoruz; sorduğu
muzda, bize verdikleri cevapta, "ne yapalım; de facto durum" diyorlar. Yani, Türkçesi, "ne
yapalım; başa gelen çekilir."
Sayın Cumhurbaşkanının son gezisinde, heyetler arasında görüşmeler yapılırken, Ameri
ka Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı görüşmelerin tamamında hazır bulunuyor. Yani, bunun
anlamı şudur : Amerika Birleşik Devletleri, bu görüşmeleri resmî görüşme olarak addediyor;
fakat, bu resmî görüşmeler içerisinde, Türkiye Cumhuriyetinin Dışişleri Bakanı bulunmuyor.
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Olsun!..
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Yani, Sayın Dışişleri Bakanı, birazdan kürsüye gele
cek ve muhtemelen diyecek ki, "efendim, biz devre dışı değildik; şöyleydi, böyleydi..." Buna
birtakım mazeretler bulmaya çalışacak. Peki, bu olayda Hükümet devre dışı değilse, Dışişleri
Bakanlığı devre dışı değilse, Dışişleri Bakanlığının ve Hükümetin devre dışı olduğu bir olayı,
siz nasıl tasvir ediyorsunuz? Müşahhas bir tasvir yapın bu kurula. Yani, "bunda devre dışı
değil; ama, şöyle olsaydı devre dışı olurdu" diye bir tasvir yapın da, hangi hallerin devre içi,
hangi hallerin dışı olduğunu biz de Öğrenelim, millet de öğrensin.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bush ile özal arasındaki görüşmelerde, "Kıbrıs'ta çö
züm için Türk tarafının bazı tavizler vermeyi kabul ettiği ve böylece, çözüm için mutabakat
sağlandığı" şeklinde bir genel kanı "doğmuştur ve hemen bunun akabinde, 42 kongre üyesi,
Bush'tan, Kıbrıs konusunda özal'a baskı yapmasını istemiştir. Bazı basın çevrelerince, bu olaylar,
Amerika Birleşik Devletlerine sorulduğunda, yani "özal'a baskı yapıp, birtakım tavizler koparâbildiniz mi? Türkiye taviz veriyor mu ve Kıbrıs sorunu çözülüyor mu?" diye sorulduğun
da, ABD yetkilileri, cevap vermemeyi, susmayı tercih etmişlerdir. Bizde sükût ikrarsa, onlarda
da sükût ikrardır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bush'un, Sayın özal'a yaptığı övgüler ve kompliman
lar dışında, yapılan "görüşmelerin hiçbirinin tutanağa geçirilmediği" söylenmiştir. Burada ısrarla
— 30 —

T.B.M.M.

B : 119

21 . 5 . 1991

0:1

söylüyorum ve soruyorum : Sayın özal'ın Bush ile yapmış olduğu görüşmelerden Hükümetin
haberi var mı? iktidar Grubunun haberi var mı? Ben burada ısrar ediyorum, bu görüşmeler,
Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı arasında şahsî bir meselenin görüşülmesi değildir; 57 mil
yonluk Türkiye Cumhuriyetini ilgilendiren hem de çok hayatî anlamda ilgilendiren konular gö
rüşülmüştür. O halde, bütün bunlar bu Meclise açıklanmalıdır ve bu da geciktirilmeden yapıl
malıdır.
Yüce Meclisin dikkatini bir başka noktaya çekmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri
Savunma Bakanı Dick Cheney, Sayın özaPı övüyor, öve öve bitiremiyor ve "onun gibi cesaret
li bir lider görmedim" diyor. Evet, Dick Cheney yeni Dışişleri Bakanı, belki politikada da ye
nidir, özal kadar cesur politikacıları belki Dick Cheney görmemiştir; ama, Amerika Birleşik
Devletleri gördü; Marcos da çok cesur kararlar alıyordu, tran Şahı da çok cesur kararlar alı
yordu. Amerika Birleşik Devletleri, Marcos gibi, tran Şahı gibi çok liderler gördü; ama, belki
Dick Cheney görmedi! (DYP sıralarından alkışlar)
Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bu görüşmelerin çok ibretle izlenmesi gereken bir
başka yönü var. Sayın özal -muhtemelen ikili görüşmede- Amerika Birleşik Devletleri Başka
nından 4 milyar dolar para istiyor ve Bush bu parayı vermiyor, bu talebi geri çeviriyor.
ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Hem "haberim yok" diyorsunuz hem
de anlatıyorsunuz,
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Hemen akabinde yapılan görüşmelerde, ekonomik iş
lerden sorıfmlu Sayın Bakan, 4 milyar dolarlık yardımın Türkiye için çok gerekli olduğunu
ısrarla söylüyor.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — ANAP için, ANAP...
İRFAN DEMÎRALP (Devamla) — Sayın Bush yine bu parayı veremeyeceğini söyleyince,
hemen 2 milyar dolara iniyor; yani, Hong Kong usulü pazarlık... Bush, 2 milyar doları da ve
remeyeceğini söylüyor. Bunun üzerine, Türkiye Cumhuriyetinin Devlet Bakanı, şu sıralarda otu
ran bir Sayın Bakan diyor ki, "efendim, bu para, önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimleri ka
zanmamız için çok gerekli, çok hayatî; eğer vermezseniz, kazanamayız." iktidar Grubunun
milletvekillerine soruyorum : Şu bakanlar kurulu sıralarında oturan bir bakanın bu şekildeki
bir beyanatını siz kabul ediyor musunuz? Siz içinize sindirebiliyor musunuz?
ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — öyle bir beyanat yok, öyle bir senaryo var.
METlN GÜRDERE (Tokat) — Hani tutanaklara yazılmadıydı?..
MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — O beyanat sana aittir. O senin beyanatın efendi.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Susun be!.. Kürsüde konuşun.
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Evet, şimdi, Türkçede bir söz vardır. Amerika Birleşik
Devletleri bu paraları vermiyor...
MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — O senin beyanatın efendi.
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Benim beyanatım değil beyefendi. Ama, Türkçede gü
zel bir söz vardır; Parasını yanlış şeylere harcayanlara, yanlış yatırım yapanlara, "parasını,
sermayesini kediye yükledi" derler. Çok anlamlı bir söz.
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülke kriz noktasına gelmiştir. Merkez Bankası sürekli
para basıyor. DOviz rezervleri eriyor, piyasadan dolar toplanıyor, dış ödemeler dengesi alarm
- veriyor, turizm ve işçi döviz girdileri yeterli düzeyde değil ve işsizlik çığ gibi büyüyor, yatırımlar
durmuş, küçük esnaf ve sanatkar kan ağlıyor...
METİN GÜRDERE (Tokat)— İhracat da azalıyor de.
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Evet, ihracat da azalıyor.
ADtL ERDEM BAYAZTT (Kahramanmaraş) — Sefalet edebiyatına yeni sayfalar ekleniyor.
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Bütün bunların Türk kamuoyundan saklanmasının,
gözardı edilmesinin çaresini bu hükümetler, maalesef Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin mu
tadı olmadığı üzere, âdeti olmadığı Özere- dış politika olaylarını, iç politika olaylarına alet ede
rek, iç politikada kullanarak, Yunanistan usulü bir politika ile milletin gözünden bütün bunla
rı saklamaya çalışıyor.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çankaya, bir taraftan Talabani ve BarzaniHe diyaloga
giriyor ve "Irak'ın kuzeyinde otonom bir bölgenin kurulmasına karşı çıkmayacağını" Mosko
va'ya giderken alelacele uçakta söylüyor; herhalde hava irtifaımn etkisinden!.. Hemen akabin
de "böyle bir şeyin olamayacağını, Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulmasına rıza
göstermeyeceğini" ifade ediyor. Hangisi doğru? Hangisi politika? Kim söyledi bunları* Ku
zey Irak'ta yaşayan gruplann liderlerinden Mesut Barzani'nin temsilcisi ile Celal Talebeni An
kara'ya davet ediliyor ve Dışişleri Bakanağı temsilcileri ile görüşmeleri sağlanıyor. Bütün bun
ların sonunda, Celal Talabani "Türkiye'den anlayış gördük ve moral destek aldık" ifadesini
kullanıyor. Şimdi, soruyorum: Hangi yetkiyle, hangi moral desteği kim verdi? Nasıl verdi?
Millet bunları da merak ediyor. Millet bu konuda çok hassas. Tabiî, siz milletin arasına pek
giremediğiniz için...
METİN GÜRDERE (Tokat) — Biz Merih'te yaşıyoruz(!)
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Hükümet üyelerine söylüyorum; milletin arasına pek
giremedikleri için, milletin hassasiyetini bilmiyorlar; ama,, ben buradan söylüyorum; milletin
içinden geldiğim için söylüyorum: Millet bu konularda çok hassas Sayın Bakan.
KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir)—Cehennemin m^iaien gd... NereoVMgdolğmbeffi senin.
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Bu sözü, bu Yüce Meclisin çatısı altında size yakıştı
ramıyorum.
KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Niye yakışUramıyorsun?
tRR\N DEMtRALP (Devamla)—Aynen de size iade ediyorum. Cehennemden siz geldi
niz, memleketi de cehenneme çevirdiniz.
BAŞKAN — Kâzım Bey, lütfen... İrfan Bey, karşılıklı konuşmayalım lütfen. Kâzım Bey,
lütfen...
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Memleketi cehenneme çevirdiniz.
BAŞKAN — İrfan Bey, lütfen... Süreniz de dolmak üzere. Lütfen toparlayınız.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Akıl baliğ değil o.
KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Terbiyesizlik yapma İbrahim!
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İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) —Terbiyeli ol! Sen memleketine git bakalım, gidebiliyor
musun?
KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — İsparta'da geziyorum, senin memleketinde geziyorum.
(Gürültüler)
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — İsparta'ya karşı terbiyeli ol! Sen karışma!..
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN -r Sayın Gürdal, lütfen...
KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Kimsin lan sen?..
BAŞKAN — Kâzım Bey... Kâzım Bey...
KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Gel lan, dışarı çıkalım...
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Gel... (Gürültüler)
BAŞKAN — Kâzım Bey, Sayın Çağlayan, lütfen...
irfan Bey, süreniz dolmak üzere, lütfen...
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Sayın Başkan, çok az bir bölüm kaldı, bitireceğim.
İBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Sen Kırşehir'e git bakalım girebiliyor musun?
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Irak'ın Kuzeyinde
yaşayan ve Irak yönetimi ile uzun yıllar boyunca ihtilafı olan grupların liderleri Türkiye'ye da
vet edilmiş, Irak yönetimine karşı mücadele konusunda cesaret verilmiştir. Böylelikle, on bin
lerce insanın, masum insanın...
KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Benim Kırşehirime... (DYP sıralarından gürültüler)
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Edepsiz!
BAŞKAN — Sayın Çağlayan, lütfen... Sayın Gürdal, lütfen karşılıklı tartışmayalım.
Sayın Demiralp, süreniz doldu, lütfen toparlayın.
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Böylelikle, on binlerce masum insanın hayatlarını kay
betmesine ve yüzbinlerce inşanın da evini, ocağını terk ederek sınırlarımıza yığılmasına sebebi
yet verilmiştir.
önce, "Bush'u savaşa ben ikna ettim", daha sonra da, "Saddam'ı Bush'un elinden ben
kurtardım" diyen kişi, bu ıstırapların en büyük sorumlularından biridir.
Körfez krizinin başlaması ile, Sayın özal, Çankaya'da, âdeta savaş isteklisi bir görünüme
girdi; sağa sola telefonlar yağdırdı, masa hayal etti, masanın üstünde pasta hayal etti ve "aca
ba masanın ne tarafında durursam bu pastadan daha çok pay alırım" hesaplarını yapmaya
başladı; "bir koyup üç alacağım" dedi.
RAŞİT DALDAL (Niğde) — Bunu kim demiş, nerede söylemiş...
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanı, basın mensuplarıyla yaptığı
gizli konuşmada söyledi.
'
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Gizli konuşmada mı?..
İRFAN DEMlRALP (Devamla) — Sayın özal'ın hayal gücü, bir koyup üç almanın da
ötesine gitti...
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Hayalperest... Hayalperest...
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İRFAN DEMÎRALP (Devamla) — Bir koyup üç almayı kabul etmedi, "bir koyup yirmi
alacağım" dedi.
Şimdi, ben merak ediyorum, Türk Milleti de merak ediyor ve zannediyorum bu milletin
vekilleri de merak ediyor. Sanıyorum, Sayın Hükümet, bu konuyu da cevaplandıracak... Sayın
Özal, neyi koyup da üç alacaktı, neyi koyup da yirmi alacaktı? Sonra ne oldu; ne kondu, ne
alındı? Bu hür kürsüden, Sayın Hükümetin, bu konuları açıklayacağını ümit ediyorum.
Neticede, Türkiye'nin eline birkaç dilim kuru ekmek verildi. Türkiye'nin uğradığı zararla
rın belki yarısı, belki dörtte biri karşılandı; bilemiyorum... Çünkü, Hükümet üyelerinin açık
lamaları o kadar farklı Jci, Türkiye'nin uğradığı zarar konusunda, biri "2,5 milyar dolar", er
tesi gün başka biri "8 milyar dolar" diyor. Sonra büyüklerden bir tanesi, zannediyorum ortayı
bulmak için, "4 milyar dolar" diyor. Türkiye'nin, Körfez krizinde uğradığı zararın ne kadarı
nın karşılandığı belli değil. Eğer belli ise, hükümet bunun miktarını, kaybın ve karşılanan kıs
mın ne kadar olduğunu biliyorsa, Yüce meclisi bu konuda bilgilendirmelidir,
Sayın milletvekilleri, bu Hükümet sıralarında oturanlar, sekiz yıldır, sizleri, halkın içine,
vatandaşın arasına çıkamaz hale getirdiler.
ADİL KÜÇÜK (Konya) — O senin kanaatin.
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Ülkeyi ise, "dış itibarını artırıyorum" diye, itibarsız
hale getirdiler; altmışüç yılda 20 milyar doları ancak bulmuş olan dış borçları, sekiz yılda 50
milyar dolara çıkardılar.
Şimdi, bu Hükümet ve ona uzaktan kumanda eden Çankaya, Düyunu Umumiye benzeri
bir uygulamayla karşılaşmamak için, başka ülkelerin Türkiye'den istemeye cesaret edemedik
lerini, hiç istemeden veriyor. Millet, Çankaya'dan ve onun emirleriyle, milleti ve memleketi,
içte ve dışta görülmemiş sıkıntılara sokanlardan hesap sorulacağı günü dört gözle beklemektedir.
BAŞKAN — Sayın Demiralp, süreniz doldu, lütfen bitiriniz.
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım.
Sayın milletvekilleri, bu sese lütfen kulak veriniz : Sizleri, bu gensoru önergesine "evet"
oyu vererek, ülke ve millet adına tarihî bir görev yapmaya davet ediyorum.
Sayın milletvekilleri, Sayın İktidar Grubunun milletvekilleri, Dördüncü Yasama Yılının
sonuna gelindiği şu günde, buradan size, sizlerin vicdanlarınıza sesleniyorum : Bugün, Çanka
ya'nın ve Hükümetin talimatlarına kulak vermeyiniz, itibar etmeyiniz, temsil ettiğiniz milletin
vicdanının sesini dinleyiniz, milletin vicdanının sesine kulak vermiş olmanın bir kez olsun haz
zını duyunuz, göreceksiniz ki, bu gensoru önergesine "evet" oyu vermekle, millet nezdinde
sizlerin itibarınız da yükselecektir.
Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
ALİ TALİP ÖZDEMİR (Konya) — Sayın Başkan, bir dakikanızı istirham edeyim... Sa
yın Hatip konuşurken sözünü kesmemek için müdahale etmemiştim; ama, bir hususun düzel
tilmesini istirham ediyorum.
Bu Yüce Meclisin içerisinden çıkmış olan bir Cumhurbaşkanını, değerli konuşmacı, Marcos'a benzetemez. Bu sözleri lütfen zabıtlardan çıkartınız.
BAŞKAN — Hayır, bu sözleri zabıtlardan çıkartmaya hakkımız yok; ama, sizin söyledik
leriniz de zabıtlara geçmiş bulunuyor.
— 34 —

T.B.M.M.

B : 119

21 . 5 . 1991

0:1

-M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, bir konuyu değerlendirmenize sunmak
istiyorum...
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, lütfen...
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim, usulî bakımdan bir hususu değerlendirmeni
ze sunmak istiyorum...
BAŞKAN — Efendim, usul bakımından bir şey yoktur.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, gensoru ile ilgili Sayın Bakanın komis
yon sıralarına oturmasını sağlayınız.
BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir usul yoktur; Hükümet, nerede isterse oturabilir.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Bakan, işin ciddiyeti bakımından komisyon sıra
larına, bürokratlar da, dinleyici sıralarına oturmalıdırlar Çünkü, gensoru görüşmeleri ciddî
bir müessesedir.
Sayın Bakan, komisyon sıralarına oturunuz, sizin yeriniz orasıdır. Bürokratlar dinleyici
sıralarında oturabilirler.
BAŞKAN — SHP Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Erol Ağagil; buyurun.
SHP GRUBU ADINA EROL AĞAGtL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına hepinize saygılar sunarak sözlerime başlıyorum.
Ülkenin dış politikasını aylardır Türkiye Büyük Millet Meclisinden uzak tutan iktidara
verilmiş olan bir gensoru önergesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca öne alın
ması dolayısıyla, Meclisin bu yılki çalışma faaliyeti bitmeden, Türk dış politikası gibi ülkenin
en hayatî bir konusunu bir kere daha gözden geçirme olanağını bulduğumuz için, bu toplantı
nın sonunda, belki kendimizi birazcık suçluluktan kurtulmuş hissedeceğiz. Ama, ben, evvela,
tansiyonu yükselebilecek bazı arkadaşlardan öncelik almak ve onlardan öne geçmek için bir
konunun altını çizerek sözlerime başlamak istiyorum.
1983 yılından bu yana tek başına ülkenin ekonomik ve dış politikasını yürüten, özellikle
Anavatan Partisi Grubuna mensup arkadaşlarımızın, Körfez krizimden sonra, evvela reddet
tikleri, sonra da yine bazı etkiler altında yetki verdiği, Hükümetin kendi haklarını hukuken
devrettiği ve şu anda Cumhurbaşkanlığı makamını fiilen işgal eden Özal, dış politikada tek
yetkilidir.
Biz, Türk dış politikasının tek söz sahibinin özal olduğunun ve Türk dış politikasının,
Anayasa ve Türkiye Cumhuriyeti hukukuna aykırı olarak özal'ın hegemonyasında olduğunun
bilinci ve gerçeği ile olayları irdeleyeceğiz. Bunun altını çiziyorum ki, her olayda, neden böyle
neden şöyle demeyelim veya bazı sorulara muhatap olmayalım.
Yıllardan beri, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, başta Genel Başkanı olmak üzere, her ko
nuşmacısı, Parlamento içinde ve dışında, dış politikanın ana öğelerini, bıkmaksızın ve usanmaksızın tekrarlayagelmişlerdir.
Dış politikasında parlamentosunu ve ülkesinin kamuoyunu, dolayısıyla tüm milletini ar
kasına almayan, yalnız kalan bir politikaya itilen hükümetler, arkalarında kamuoyları ve par
lamentoları olmadığından dolayı güçsüz oldukları için, mücadelelerinde ve sıkışık durumlar
da daima yalnız ve zayıf kalırlar. Onun için, "parlamentonuzu, özellikle dış politikanızda yanı— 35 —
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niza alınız, basını beraberinizde bulundurunuz ve Türk toplumunu, önemli dış politika Jconularında, mutlaka ve mutlaka yanınızda ve arkanızda bulunduracak şekilde bilinçlendiriniz, bil
gilendiriniz, Türk toplumunu dış politikaya ilgilendiriniz" demiştik; hâlâ da diyoruz.
Uygulamaların, bugüne kadar hep kapalı kapılar ardında, adına "hızlı diplomasi, çağ at
layan diplomasi" denilen bir şekilde yapıldığını görmekle, bir kişinin hegemonyasına verilen,
bir kişinin kişisel kararlarına bırakılan bir dış politikanın yanlışları ile bugün karşı karşıyayız.
Bunun tüm vebal ve sorumluluğunu İktidar Partisine mensup milletvekili arkadaşlarım çek
mektedir. Bugün, umarım ki, bu gensorunun oylaması sırasında bu vebalden kurtulacaksınız.
Çünkü, siz yetkilerinizi Partinizin Hükümetine devrettiniz; ama, Partinizin Hükümeti de bu
yetkilerini kullanmadı ve o da, hiç yetkisi olmayan bir makama devretti.
Aylardır, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, dış politikanın dışındasınız. Dünyanın kalbi,
nabzı bölgemizde atıyor, ülkemiz, onuru kırılır bir şekilde, haysiyeti kırılır bir şekilde, egemen
liği tehdide düşer bir şekilde,yabancı ordu askerleri tarafından işgal ediliyor, kaymakamları
mız dövülüyor, askerlerimiz taşlanıyor ve Türkiye'deki bu olaylardan ne Parlamento ne kamu
oyu hatta ne de Hükümet haberdar... Neden? Her şeyi benden daha iyi bilen bir kişi var; o
yapsın, olsun... O zaman, bu rejimin adı demokratik parlamenter sistem olmaz. Çoğulcu de
mokratik parlamenter sistemin içeriğinde bu yoktur. Bu, fiilen, Türkiye'de, sizlerin, milletten
aldığınız yetkileri devrettiğiniz fiili bir başkanlık sistemine göz yummanızdır. Bunun sebepleri
de ondan kaynaklanmaktadır.
"Uluslararası ilişkilerde, büyük devletlerin, süper güçlerin menfaatları ve çıkarları uğru
na, onlarla ikili ilişkiye girmeyiniz" dedik... "Büyük devletlerle ikili ilişkiye girmek, fil ile tav
şanın izdivacına benzer" dedik... "Bunun yerine, bölgenize çokuluslu, dengeli ve çok taraflı
bir dış politika götürün" dedik... Ama, siz, bir kişinin bireysel çıkarları ve ailevî menfaatları
için, ülkenin dış politikasını ona ipotek ettiniz. Bu, çok kolay bir yoldu.
Bir kişinin, bireysel çıkar sağlaması çok kolaydır, itibar görmesi de çok kolaydır. Muhata
bınız olan ülkenin bütün dediklerine "eyvallah" derseniz, "evet" derseniz, bireysel itibar gö
rürsünüz. Ne zamana kadar?.. Onun isteklerini yerine getirdiğiniz ve ona lazım olduğunuz sü
re kadar. Bugün, Türkiye'nin içine düştüğü durum budur.
Her gün basında okuyoruz; özal'ın geleceği hakkında Amerika'da zaman biçilmeye baş
lanmış... Bunların, kendisine, bir kişinin hegemonyasına bıraktığınız politikanın sonuçları ol
duğunu hepiniz biliyorsunuz. Bunun, hepimiz vebalini, hepimiz onur kırıcılığını taşıyoruz, ta
şıyor olmalıyız.
Türk dış politikasında hep olayların arkasından gitmeyelim, "Bir şeyler oluşsun, meyda
na gelsin, sonra biz onlara karşı tavır alırız tarzına gitmeyelim; özellikle ülkemizi çok yakından
ilgilendiren bölgemizdeki Körfez olaylarında, Parlamentoyu da içine alır şekilde olayların önünde
olmaya çalışalım" dedik; siz, aksine, tüm Körfez olayının yetkilerini bir kişinin eline bıraktı
nız. Doğru Yol Partisinin sayın sözcüsünün biraz evvel söylediği gibi, "bir koyar üç alırım,
bir koyar yirmi alırım" gibi kumarcı politikasının eline düştük. Bugün, ne aldık, ne verdik,
hiç hesabını yapıp soruyor musunuz o yetki verdiğiniz Hükümete ve Hükümetin yetkiyi dev
rettiği makamlara? Ne verildi, ne alındı?
FAHlR SABUNÎŞ (Bursa) — Sinirlenmeden söyleyin efendim.
EROL AĞÂGÎL (Devamla) — Benim üslubum böyle. Sizi rahatsız ediyorsam, dışarıya
çıkmak mümkün sayın milletvekilim.
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FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Müsaade alıp, çıkarız...
EROL AĞAGtL (Devamla) — Estağfurullah efendim.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle, Körfez krizinin başından beri, "ipoteksiz,
ödünsüz, tek yanlı olmayan, birilerinin ardına takılmayan dış politika gerekir" diyorduk; "Ama,
bunların yapılabilmesi için de, bürokrasisi, teknokratları, parlamentosu ve kamuoyuyla top
lum bilinci yaratmak ve aynı doğrultuda, uzun vadede getiri ve götürülen değerlendirmeye alınmış
bir bağımsız dış politika gerekir" diyorduk... Yoksa, telefon diplomasisiyle veya uçakta aklına
geldiği zaman kardeş Bush'a, Başkan Bush'a telefon açarak Türk dış politikasını götürürseniz,
sizi bir gün gelir -şimdi olduğu gibi- yaya bırakırlar.
Şimdi, Türkiye'nin bugünkü dış politikasının içine düştüğü durumu incelemeye geçece
ğim. Evvela, konuşmamın başında da söylediğim gibi, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görü
şüne göre, bugünkü dış politika, padişahlık ve diktatörlük rejimlerini bile aşan, tek adam sul
tasına teslim edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerini -biraz evvel arz ettiğim gibigörünürde hükümete, aslında özal'a teslim ettiniz de ne oldu?.. Devre dışı kalmaktan başka,
Türk Ulusunu tümüyle ilgilendiren hayatî bir konuda, Parlamento olarak bilgi dahi verilme
tenezzülünde bulunmayan bir durumla karşılaşmaktan başka ne aldınız, ne getirdiniz? Bunun
böyle olacağı o zamandan belliydi. Bunlar çok söylendi; ama, aldırmadınız. Sorumlusunuz
arkadaşlarım.
Gelişen olaylardan bazılarını hatırlatmak ve tek tek bu konularda sizleri düşünmeye davet
etmek istiyorum. Körfez krizi başladığından bugüne kadar Türkiye'nin uğradığı belirtilen si
yasî, sosyal ve ekonomik zararları gidermek, açılan sıkıntıları aşmak için ne gibi yardımlar alındı
Batı ülkelerinden? özellikle kırılan onurumuz ve gururumuzu hangi şeylerle geri almayı düşü
nüyorsunuz?
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Nerede kırıldı?
EROL AĞAGtL (Devamla)^— Doğu ve güneydoğudaki İngiliz askerlerinin onurumuzu
kıran olaylarından bahsediyorum Sayın Dışişleri Bakanı; eğer İçişlerini değil de sizi ilgilendiri
yorsa... Yok, bu İçişlerini ilgilendiren konuysa, onlara soracağım.
Moskova'ya giderken uçakta Sayın özal'ın ortaya attığı bir "stratejik işbirliği" lafı vardı.
Bu, neyin nesi idi? Konudan, Dışişleri Bakanlığı ve yeri itibariyle Genelkurmay Başkanlığının
ilgisi ve bilgisi var mıydı? Bence, stratejik işbirliğinin Türkiye literatüründe bugüne kadar yeri
yoktu, olmasına da gerek yoktu; ama, stratejik işbirliğinin ne olduğu sonradan anlaşıldı. Sa
yın özal, Amerika'dan döndü, geldi, Avrupa'nın -bugün, Avusturya dahil-15 askeriyle Türki
ye toprakları üzerine inişleri gözlendi. Demek ki, stratejik işbirliği, bu işbirliğine giren ülkele
rin karşılıklı olarak birbirine haber dahi vermeyi düşünmeden, zaman zaman o ülke toprakla
rını, güya müşterek amaçla kullanmasına yönelen bir olay... Türkiye'nin askerlerinin, hiç Amerika
Birleşik Devletlerinin topraklarına gidip de herhangi bir şekilde bunu kullanması söz konusu
mu? Değil... O zaman, bu, tek taraflı bir olay. Ben bunun adını, stratejik işbirliğinden ziyade,
stratejik hegemonya birliği, stratejik bir razı olma, stratejik bir boyun eğme, -arkadaşlarımın
tabiriyle- bir işgal stratejisi olarak görüyorum. Buna karar verirken hangi makamlarla görü
şüldü, .hangi makamlara danışıldı, beklenen amaç neydi, ne sonuç alındı? Bunun da sonuçları
nı bilmek, bu Yüce Parlamentonun ve Türk Milletinin hakkıdır.
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Körfez krizi dolayısıyla elde etmeyi düşündüğümüz ilişkilerde, Avrupa Topluluğuyla ne
gibi gelişmeler, yararlı ilerlemeler sağlandı? Aksine, bazı gelişmeler mi oldu? Bunun da bilin
mesi lazımdır.
Kıbrıs sorununun Batı aleminde yeniden gündeme gelmesi önlendi mi, yoksa bu bölgenin
yeniden dengelenmesi ve kurulması gündemiyle beraber, Kıbrıs'ın da yeniden uluslararası are
naya, Türkiye'nin politikasına aykırı olarak çekilmesi günleri mi başladı? Yunanistan'ın git
tikçe artan tecavüzkâr olayları mı başladı? Bir yandan "Davos ruhunu geliştirdim,
geliştiriyorum" derken, bir yandan yine bir yerde, aniden gelen bir tansiyon artmasıyla, "ben
falanın yerinde olsaydım Oniki Adaları alırdım" diyerek, ne tsa'ya, ne Musa'ya yaramayacak
bir Yunanistan politikasını tek kişinin gütmesinden dolayı, bu ülke, Yunanistan'la ilişkilerinde
eskiye nazaran açmaza mı düştü?
Son zamanlarda, Türk basınında, bir iki yerde oldukça sürekli yayınlar halinde çıkan "Pikes
Raporu" nedir? Amerika Birleşik Devletlerinin istihbarat organı oları CIA'nın, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgelerinde yıllardır bir bağımsız Kürt devleti kurulmasını amaçladığını
belirten bu rapor doğru mudur, Türk yetkililerinin elinde var mıdır ve bu olayla, son Körfez
krizinden sonra, bölgedeki gelişmelerle bağlantısında, Türk Hükümetinin bilgisi, ilgisi ve iliş
kisi nedir, bunu da öğrenmek istiyoruz.
Kendi bölgemizde ve bizim için hayatî olan Kürt sorununda, Türk Milleti ve Devleti ola
rak devre dışı kaldık mı, bırakıldık mı?
Ortadoğu'da barışın tesisi için yapılan girişimlerde, hani üç masa kurulacaktı ve Türkiye
bu üç masada da baş köşede olacaktı?.. Bu masalar kurulmakta mıdır? Türkiye bu masaların
neresindedir?
Batı ülkelerinin Türkiye'deki sığınmacılara, bugüne kadar yaptığı söylenen, tonaj olarak
yardım ne kadardır? Çelişkili rakamlar vardır. Son olarak, doğu ve güneydoğudaki Olağanüs
tü Hal Bölge Valimiz, Türkiye'nin 23 bin ton, Batı ülkelerinin de 3,5-4 bin ton kadar yardım
yaptığını söylemiştir. Halbuki, Batı kaynakları, Türkiye'dekinin, Türklerin yaptığı yardımın
yarısı kadar da Batı'dan kaynak geldiğini söylemişlerdir. Bu kaynaklar gelmiş midir, doğru mu
dur, ne miktardadır, geldiyse, Batı kaynaklarının yardımları kimler tarafından o bölgeye dağı
tılmıştır; Türklerin burada kontrolü var mıdır?
Batı ülkelerinin Türk topraklarında şu anda konuşlanan birlikleri, hangi yetkiye dayandınlarak-Hükümet tarafından bulundurulmaktadır? SEÎA Anlaşmasına mı, Birleşmiş Milletle
rin son kararlarına mı, veya Uluslararası Kuzey Antlantik Antlaşması gibi anlaşmalara göre
mi? Hükümet, bu konularda, tabiî bana "insanî amaçlı" diyecek; ama insanî amaçlı, hastane
gönderilir, insanî amaçlı sağlık personeli gönderilir, yiyecek, gıda gönderilir; silahlı asker gön
derilirse, bunun adı, başka amaçlı da olabilir gerekirse. Onun için, Silahlı Kuvvetlerle ilgili so
ruyorum; Türk Hükümeti, Parlamentosuna ve kendisine bu yetkiyi veren ANAP Grubuna özel
likle hesap vermek durumundadır; bu kuvvetleri, hangi yetkiye dayandırarak Türk toprakla
rında bulundurmaktadır?
ingiliz askerlerinin bir kaymakamımızı dövmesi, Türk topraklarında bir bölgeye sokma
ması sonucunu doğuran gelişmeler, Hükümet tarafından incelendi ve Meclise hesap verildi mi?
Hiç mi merak etmiyor, hiç mi onurunuzu incinmiş hissetmiyorsunuz? Hiç kendimizi böyle his
setmiyor muyuz? Bu olay karşısında, Türkiye'nin bugün egemenlik hakları çiğnenmiştir, yara
almıştır. Sorumlusu bu Hükümettir. Bu gün, yetkilerinizi devrettiğiniz bu Hükümetten hesap
sorma günüdür.
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Türkiye içinde tırmanan terörün uluslararası bağlantıları, güneydoğudaki belirsizliklere
paralel tırmanışı göz önüne alınıp bu konuda hiç değerlendirme yapıldı mı? Terör bugün Tür
kiye'de arttı ise, bunun, en zayıf dış destek bulabileceği bir zamana rastlaması çelişkisi Hükü
metçe nasıl izah edilebiliyor?
Sayın özal'ın son Uzakdoğu gezisinde Türk Milletine yapılan onur kırıcı davranışların
hesabını Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Milletine kim verecek? Sayın özal'ın, orada
kendisine sorulan bir soru üzerine, "o askerler Türkiye'de ne arıyorlar? Biz onlara, Irak'ta tam
pon bölge kurmaları için izin vermişti; Türkiye'de ne işleri var?" sözü, Hükümet tarafından
nasıl açıklanacak, nasıl izah edilecektir?
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bunlar ve daha pek çok olaylar içinde, öncelik ve öne
mi gereği, güneydoğudaki son olaylar ve gelişmeler üzerinde tekrar durmak ve spesifik bazı
konuları arz etmek istiyorum.
Türk toplumuna, ta başından beri, Körfez yangınının tek ve mutlak sorumlusu olarak Saddam gösterildi. Biz ise, Saddam'ın Kuveyt'i işgalini kınıyor, derhal geri çekilmesini ısrarla be
lirtiyor ve tüm Birleşmiş Milletler kararlarına uymasının kaçınılmaz bir işlev olduğunu hep vurguluyorduk. Hatta, buralardan, mikrofonlardan değil, bizzat giderek yüzüne karşı aynı şeyleri
Sayın Genel Başkanımızda söylediler. Ama, bazı şeyler daha söylüyorduk ve "Birleşmiş Mil
letler bu bölgede tek hâkim ve hakem olmalı, Birleşmiş Milletler kararlarının ötesinde hiçbir
yaptırıma girişilmemeli, Türk toprakları ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinden, mev
cut Birleşmiş Milletler kararlarına göre, kullanılmamalı, Birleşmiş Milletler kararları buna olanak
vermez" diyorduk. Yetkili karar uygulayıcısı makamındaki Hükümet ve aslında özal bunları
dinlemedi. "Aktif dış politika uyguluyoruz" dendi, bizi çağdışı kalmış olmakla suçlayanlar çıktı.
Şimdi, sonuçta ortaya çıkan tabloya bakalım : Körfez kirizinden önce Bağdat'taki Ameri
ka Büyükelçisi olan hanım, geçenlerde bir beyanat veriyor, diyor ki, "biz, Saddam'ın, Ameri
ka'nın Irak'taki bölgesel çıkarlarını koruyamayacak kadar aptal biri olduğunu düşünemeye
cek deliliği işledik." Delinin kim olduğu ortaya çıkıyor.
Sayın milletvekilleri, bu olayların perde arkası hep sömürgecilik kokar. Saddam sekiz yıl
tran'la savaşırken, onu siyasal ve silahsal olarak değerlendiren, destekleyen, Amerika Birleşik
Devletleri idi ve Saddam o zaman deli değildi. Avrupa'da barış, Sovyetlerde ekonomik ve sos
yal iç kriz, Batı'ya ve özellikle Amerika Birleşik Devletlerine, bölgede rakipsiz olma olanağı
verdi Körfez'deki petrolün tek hâkimi olmak ve ilaveten, İsrail'in bozulan dengelerini de nor
malleştirmek gerekirdi ve zaman uygundu. Körfez bunalımı yaratıldı. Batı toplumunu bilgi
lendirecek telekomünikasyon sistemi de Amerika Birleşik Devletlerinin elindeydi. Kamuoyu öyle
oluşturuldu ki, her şeyin tek suçlusu Saddam'dı ama, buna rağmen bir strateji daha vardı; Sad
dam devrilmemeli; kolu, kanadı, gururu, onuru kırılmış vaziyette orada kalmalıydı ve öyle de
yapıldı. Yapıldı; ama, bizim tek seçici ve tek karar verici, burada atladı. Hep, "Saddam'sız
bir bölge" diyordu. "Saddam'sız bölge" derken, hep kendisine, "ağır ol, yavaş ol, Batı böyle
düşünmeyebilir" dendiği zaman, "siz Saddamcı mısınız?" diyordu. Bugün, Avrupa'nın tümü
ve hatta Amerika dahi, yavaş yavaş, Saddam'la beraber yaşamaya alışmaya ve onunla beraber
politikalar yürütmeye başlayınca, bizim tek seçici, bu politikada yalnız kaldı. Sıkıntısını, Dı
şişleri bürokratları ve ilgili teknisyenler çekiyorlar ve çaresini arıyorlar, "nasıl bir formül bulu
ruz da orta yola getiririz" üye. Aynı şeyi sizlerin de düşünmesini istiyorum.
—
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Amerika Birleşik Devletlerinin bu bölgedeki senaryosunda, Türkiye'ye de bir yer olmalıy
dı. Sayın özal'a göre, senaryo, hep bizim kazanacağımız, hep bizim masada olacağımız, böl
gede yeni dengeler kurulurken söz sahibi olacağımızda; ama, aksi oldu. "Stratejik işbirliği"
lafı kendini gösterdi ve derhal, bölgeye, isnasî amaçlarla (!) silah ve asker yığıldı, Türk toprak
ları da işgal edildi, tşte şimdi buna "de facto" deniyordu. Neden?.. Türkiye üzerinde, bugün,
bazı yerler vardır, tamamen yabancı askerlerin kontrolündedir. Türkiye, iç güvenliğini sağlaya
mıyor mu? Türkiye'nin onurunu, gururunu, ulusal egemenliğini bu şekilde zedeleyen, tahrip
eden, yıkan bir zihniyetin karşısına ne zaman "dur" diye çıkacak bu Türkiye Büyük Millet
Meclisi? Bu sorumluluğu ne zaman vicdanımızda duyacağız?
Şimdi, aynı BBC ve CNN televizyonları devam ediyorlar, o günkü beyin yıkama ameliyesi
gibi, bugün de diyorlar ki; Irak Kürdistanı... tran Kürdistanı... Açın, her gün, bakın. Çok ya
kında Türk Kürdistanı da dile gelirse hiç şaşmayın ve sürprize uğramayın. Olay buna götürü
lüyor yavaş yavaş.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bunlar, yeni olaylar oluşturmalarının aşamaları ve se
naryonun belli perdeleridir. Maalesef, hep beraber devrettiğiniz yetkilerden dolayı aşama aşa
ma gelişen bu olayları tribünden bile seyredemiyoruz; çünkü, seyrettirilmiyoruz. Kim yetkili,
kim sorumlu, kim kime ne zaman hesap verecek? Bunun hesabını kimden, ne zaman soracak
sınız? Hep beraber düşünmemiz lazım. Ulusça, hep birlikte, hiçbir ayırıma gitmeden ve yanaş
madan haklarımızın ve millî çıkarlarımızın bilincinde olmalı ve ona sahip çıkmalıyız, tç politi
ka malzemesi yapılmayacak kadar çok ciddidir bu sorun. Üstesinden gelinebilmesi için mutla
ka millî mutabakat gereken bir politika olmalı ve ulusça, Parlamentoca ve Hükümetçe uygu
lanmalı, bir kişinin hegemonyasından ve sultasından kurtarılmalıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; anadili Türkçe, Kürtçe, Arapça, Zazaca vesair, ne olursa
olsun, Türkiye Cumhuriyetini oluşturan halkın, toplumun her bireyinin eşit haklara sahip yurt
taşlar olduğu, dil ve başka farklılıklarının kültürel zenginlik olarak algılanması gerektiği unu
tulmamalı ve her olasılıkta böyle bir politika ortaya konmalıdır. Bunun için de öncelikle şu
gerçeği görmeliyiz :
Türkiye'de bölgeler arası gelişim dengesizliği, 1946'dan sonra Türkiye'ye yerleştirilmeye
çalışılan, sözde "liberal ekonomi" adı altındaki, dış sömürüye açık ve dayalı ekonomik politi
kalar ile birlikte artmıştır.
Doğu ve güneydoğunun ekonomik bakımdan tüm Türkiye ile eşit bir paylaşıma olanaklı
kılınması, bölücü sömürgeciliği engelleyecek en etkili faktör olacaktır. Bu ise, bu bölgede bi
linçli ve planlı bir devlet yatırımı ile olabilir. GAP'ı da biz bu alanda değerlendiriyor ve bu
şekilde bir devlet yatırımı olarak kabul ediyoruz.
BAŞKAN — Sayın Ağagil, lütfen bitiriniz.
EROL AĞAGiL (Devamla) — Çok az kaldı Sayın Başkan.
Batı dünyasının, her olayda olduğu gibi, bunda da çifte standart oluşturduğunu yüzlerine
çarpmalıyız. Örneğin, Fransa'da, bir Basklının; "ben Basklıyım; ama, Fransız kültürüyle ve
Fransızlığımla da övünüyorum, Fransız kültürüne çok şeyler borçluyum" demesi beklenir ve
öyle olur. Oradaki ilke, "alt kültür özelliklerinin korunmasına evet; ama, kültür ayırımcılığına
hayır"dır. Aynı konu, bizim ülkemizde olunca ise, aynı ülkenin yetkilileri onlar, ayırımcılığı
körüklerler; ama, onları kınamadan önce kendimize dönüp, "neden her konuda böyle bir ikileme
— 40 —

T.B.M.M.

B : 119

21 . 5 . 1991

O:1

tabi oluyoruz?" deyip, kendi demokrasi, insanlık ve hukuk eksikliklerimizi inceleyip, düzelt
memiz gerekir. Tabiî, başkaları, başka ülkeler, başka ülkelerin insanları istediği için değil, ken
di insanımız, kendi ülkemiz ve kendimiz için, kendi demokrasimiz için, gereğinin öyle olduğu
na inandığımız için yapmalıyız bunları.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir ay öncesine kadar Irak'a bomba yağdıran Ameri
ka Birleşik Devletleri askerî, sığınmacılarca Türk topraklarında alkışlanırken, onlara ekmeğini
dahi ortak edecek kadar iyi davranan, karavanasını bölüşen, yattığı çadırı veren Türk askerine
taşlama oluyor. Bunların içerisinde çeşitli kışkırtmalar olduğunu da düşünmeli, unutmamalı
ve ileriye dönük hesaplarımızı ona göre yapmalıyız. Yani, çok yakın zamana kadar birbirleri
nin düşmanı olan Saddam ve Barzani, çok kısa süre içinde birçok kere bir araya gelip, öpüşe
cek, bunu Batı televizyonları yayınlayacak ve Batı'nın bu işlerle hiç ilgisi, alakası olmamış ola
cak... Bunlar tesadüfen olacak... Ne kadar çok, ne kadar büyük tesadüfler bir araya geliyor;
hep de, maalesef, Türkiye'nin aleyhine...
Türk gümrüklerine, Amerika Birleşik Devletlerinin, gösterme gereği dahi duymadan, per
vasızca silah ve cephane yığmasını geleceğe yönelik birtakım düşüncelere matuf olduğunu her
halde düşünmemiz gerekir. Batı emperyalistlerinden bile daha kralcı olup, taraf tuttuk bugüne
kadar; ama, şimdi tam, bizi gerçekten birinci derecede ilgilendiren, Türkiye'nin ulusal bütün
lüğü için hayatî önemde olayların geliştirildiği bir zamanda, biz, maalesef, devre dışı bırakıl
dık ve devre dışıyız; Hükümet devre dışı, Parlamento devre dışı, Türk halkı devre dışı, sadece
ve sadece -o da ne kadar gerçekçi verilere dayanarak karar veriyor, bilmiyoruz; hukuksal ola
rak yetkisi dışında- özal devrede.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir ulusun geleceği, hem de çok yakın geleceği böyle
büyük tehlike ve tehditlerle karşı karşıya iken, olayların dışında, ilgisiz, gaflet ve dalalet içinde
olan, parti içi olayları, işgal ettikleri makam olanaklarıyla, çıkarlarınca kullanmaktan başka
bir şey düşünmeyen bu Hükümet hakkında verilen gensoruyu SHP Grubu olarak destekliyo
ruz. önergenin lehinde oy vermek, bu ülkeyi seven herkesin, hepimizin bugün en önemli göre
vidir. Hatta, Hükümet bile bu önergeye lehte oy vererek, içine düştüğü girdaptan bir an evvel
kurtulmanın fırsatını kaçırmamalıdır.
Bu Hükümet, diğer konularda olduğundan da ötede, dış politikada sınıfta kalmıştır, bel
ge almıştır.
önergenin kabul edileceği umut ve temennisiyle Yüce Kurula saygılar sunuyorum. (SHP
ve DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Barlas Doğu; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce
Meclisin değerli üyeleri; Anayasamızın 99 ve İçtüzüğümüzün 107 nci maddesi uyarınca Hükü
met hakkında gensoru açılması isteğiyle, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirel ve arkadaşları tarafından verilmiş bulunan önerge hakkında Anavatan Partisi Grubunun
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygı
larımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1980'li yıllarda, özellikle ikinci yarıda, hürriyetçi ye
insancıl değerlerin büyük güç kazandığı, hür teşebbüsün ekonomik dengeleri kökünden sarstı
ğı, Doğu-Batı ilişkilerinin önceden tahmin edilemeyecek düzeyde değiştiği hepimizin malum
larıdır. Türkiye'nin komşu bölgelerinde ve Avrupa genelinde, devlet ve milletlerin yapıları ye
niden şekillenmiştir.
Telekomünikasyon kolaylıkları, inanılmaz gelişmelerle, tüm insanlık âlemini, birlikte ya
şar hale getirmiştir. Türkiye, bu evreyi iktidarımızın döneminde, erken ve isabetli kararlarıyla
yakalamış, gelişmelerin arkasında değil, içinde yer almıştır. Çoğu bölgede 6 kanal, büyük şe
hirlerimizde kablolu televizyon yayınları ile 11-12 kanal televizyon seyretme imkânına ulaştığı
mız bugün, dünyanın her köşesindeki gelişmelerden Türk kamuoyu anında haberdar olmakta
ve bu fırsatı değerlendirmektedir.
Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşması, kamuoyunda dış politika konularına
daha bir canlılık getirmiştir. Bunu, memnuniyet verici bir mütalaa olarak kaydediyorum. Gü
nümüzün teknolojik gelişmesi nedeniyle, dünyamız giderek küçülmekte, buna paralel olarak
da, dünyadaki politik ilişkiler giderek içerik ve hacim olarak çok artmaktadır. Suya atılan bir
taşın yarattığı dalgalar gibi, Ülkeler arasında da birbirini etkilemeyen, birbirine tesir etmeyen
siyasal olay âdeta kalmamıştır.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Dalgalar kesişmez sayın konuşmacı.
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Evet efendim, kesişmez ve haberleri birbirine
yayar, mutlaka etkiler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu ve dışişleriyle ilgili gruplar, Meclisimi
zi temsilen, Avrupa da ve dünyada giderek etkinliklerini artırmaktadırlar. Dış politikada, 1980
öncesine göre, tarif edilemeyecek kadar büyük ilerlemeler kaydedilmektedir. Bu etkinlikler, sa
dece Anavatan Partisinin değil; fakat, Anavatan Partisi İktidarında, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin tüm üyelerinin özverileriyle gerçekleşmektedir. Müsaade edin, burada buna parmak
basayım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde eğitim düzeyinin gelişmesi, etrafında ce
reyan eden olayların demokratik bir tartışma ortamı içinde teşhis edilmesi, analizinin ve sente
zinin yapılması sonucunu doğurmaktadır ki, Anavatan iktidarı olarak toplumumuzun bu kat
kılarına memnuniyetimizi ifade etmek istiyoruz ve bu tartışmalardan, fikir ve önerilerden ya
rarlanmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla, kamuoyunun ve Yüce Meclisin dış politika konularında
aydınlatılmasında büyük önem olduğunu, altını çizerek ifade ediyoruz.
Hükümetimizin ve Dışişleri Bakanımız Sayın Alptemoçin'in bu paraleldeki çabalarına ta
nık olmaktayız. Bu noktadan haraketle, gensoru önergesinde yer alan "kapalı demokrasi" ve
"Türkiye Büyük Millet Meclisinin dışlanması" gibi ifadelerin gerçekle bağdaşmayacağını dü
şünüyoruz.
önergede, mutabık olmadığımız daha başka konular da var. Diğer konularla ilgili görüş
lerimi izninizle sıralayacağım; ancak, önce, izninizle, bir gözlemimi burada dile getirmek is
tiyorum.
Sayın Başkan, değerli, milletvekilleri; dünya değişiyor; yeni bir yüzyıla girmemize dokuz
yıl kaldı, 21 inci Asrın eşiğindeyiz ve değişen dünyanın değişen şartlarına uymak zorunluluğun— 42 —
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dayız. Değişen şartlar ve durumlar, her alanda olduğu gibi, dış politikada da yeni çözümler
ve yeni yöntemler getirilmesini gerektirdi. Muhalefet partilerine baktığımızda, kendilerini, klasik
diplomasinin dar kalıplarından, birtakım klişe ve sloganlardan kurtaramadıklarını görüyoruz.
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Size göre... Bir de millete soralım.
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Evet, bize göre.
Sayın irfan Demiralp'in ve Sayın Erol Ağagil'in, gazete haberlerine dayalı, gerçekten dar
objektifle baktıkları konuşmalarını, tezlerini burada dinlediniz. Bazı araştırmaların gereğini
ifade ediyorum ve bir iki dokümanı biraz sonra sizlere arz edeceğim.
Muhalefet partilerinin değerli mensupları, değişen dünya şartları doğrultusunda, ülkemi
zin geleceğine ilişkin projeksiyonlarda bulunsalar, entelektüel bazı katkılar getirseler... Mese
la, bir parçası olduğumuzu söylediğimiz Avrupa nereye gidiyor? Kıtadaki değişiklikler Türki
ye'yi nasıl etkileyebilir? Biz, Türkiye'yi bu gelişmelerin içerisinde millî menfaatlarımız doğrul
tusunda nasıl yönlendirebiliriz? "Doğu-Batı" kavramının tarihe karışmak üzere olduğu günü
müzde, Avrupa'da entegrasyon, siyasî ve ekonomik birlik, AT, NATO, Batı Avrupa Birliği, AGÎK
gibi konularda neler yapılmalıdır? Mesela, "Asya-Pasifik" olgusu ülkemiz için ne denli önem
lidir?.. Bu konularda nasıl bir politika izlenmelidir?..
Değerli milletvekilleri; biz, sizlerle bu konuları tartışmak istiyoruz. Oysa, burada daha
önemli...
VEFA TANIR (Konya) — Buraya getirirsiniz, tartışırız. Bizimki bir iddiadır. Cevap iste
riz. Gensoru bir iddiadır. Onu ayrıca getirirsiniz, tartışırız. Tabiî, girişte mesnet bulmak zordur.
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Müdahalenize teşekkür ederim. Münazara şek
linde değil, müsaade buyurursanız, ben de hazırlığımı size sunayım. Dilerseniz, münazaraya
da gayet tabiî açığız; ama, göreceksiniz ki, bu sunuştan sonra, suallerinize yahut mesnetsiz öner
genize de cevabı bulacaksınız. Lütfen sabırlı olunuz efendim.
tşte biz bu konuların tartışılmasını istiyoruz değerli milletvekilleri. Oysa, burada daha ön
celeri de muhtelif vesilede şahit olduğumuz üzere, muhalefet partilerinin sayın sözcüleri, viz
yondan uzak, dar açılı görüşü yansıtan ve dar kalıplar içerisinde, yanlış teşhislere dayalı, ger
çeklerden uzak, sadece gazete havadislerine dayanan beyanlarından vazgeçmiyorlar. Bugün,
gündeme alınıp alınmamasını tartıştığımız ve biraz sonra oylayacağımız gensorunun metni de,
maalesef, bundan istisna değildir değerli kardeşim.
' 'ANAP Hükümetinin, dış politikada Türkiye'yi yalnızlığa ve çaresizliğe ittiği ve hatta et
rafında bir düşman halkası yaratılmasına sebep olduğu" iddia edilmektedir. Bilemiyorum, id
dia sahipleri buna gerçekten inanıyorlar mı?.
Değerli arkadaşlarım, kendimizi küçük görmeyelim. Bu kompleksten mutlaka vazgeçelim...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Komplekse siz kendinizi kaptırmışsınız.
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Türkiye, bugün içinde bulunduğu bunalımlı
bölgenin en güçlü ülkesidir; bunun aksini kimse söyleyemez.
Türkiye, bugün, istikrarlı siyasî yapısı ve ekonomik alanda son yıllarda kaydettiği ilerle
melerle, bölgenin en büyük devletidir. Fikri sorulan, tepkisinden çekinilen ülkemiz için niçin
gururlanmıyoruz, niçin gururlanmıyorsunuz? Ama bu, ülkemizde her şeyin mükemmel oldu
ğu intibaını da yaratmasın; onu da iddia etmiyorum.
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Amerika'nın güdümüne girmiş bir hükümetten ne bekli
yorsunuz?
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — izniniz olursa devam edeceğim.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Amerika, getirip, bizim ülkede karakollara bayrak asarsa...
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen müdahale etmeyin.
Sayın Doğu, devam edin lütfen.
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Değerli Başkan, sayın milletvekilleri; etrafı
mızda düşman halkası yaratıldığı iddiası doğru değildir, önerge sahipleri, Iraktaki yönetimin
2 Ağustos 1990 tarihinde Kuveyt'e saldırma macerasını ve bunu izleyen savaştan sonra patlak
veren sığınmacı sorununu kastediyorlarsa, yanlış örnek seçtikleri kanaatindeyim. Irak'ın kar
şısında, bütün Birleşmiş Milletler camiasının katıldığı bu politikaların, nasıl olup da Türkiye'
yi bir hasmane çember içine soktuğunu anlamak, doğrusu mümkün değildir.
Türkiye'nin, komşularının her biriyle, zaman içerisinde çeşitli ağırlıklarda ve vahametler
de sorunları olmuştur; Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri de bu böyledir. Bu sorunların hiç
birisini biz yaratmadık. İyi komşuluk ilişkilerininin tesis ve idamesi için, Cumhuriyet dönemi
Hükümetinin temel politikası oluşturulmuştu. Bu-politikayı titizlikle uyguladık; Hiçbir kom
şumuzdan toprak talebimiz yoktur. Bize dostluk elini uzatan, fazlasıyla karşılık görür; ama,
düşmanlığa yelteneni caydırmaya ülke olarak gücümüz, İktidar olarak da azim ve kararımız
vardır.
"İyi komşuluk" demek, etrafınızda olup biteni ve aleyhinize tecelli edeni hesaplayamayacaksınız, gelişmeler karşısında pasif ve sessiz kalacaksınız... Biz bunu kabul etmiyoruz. İşte
bu kararlı politika sayesindedir ki, etrafımızda düşman halkası yaratılmasının tam tersine, kom
şularımızın ve yakın çevremizdeki ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesinde önemli mesafeler
alındığını burada ifade etmek isterim.
Kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile ilişkilerimiz, Cumhuriyet tarihindeki en iyi dönemi
ni yaşamaktadır. İran ve Bulgaristan ile olan ilişkilerimizde de yeni bir döneme girdik. İran
Cumhurbaşkanı -hatırlayacaksınız çok kısa bir süre önce ülkemizde idi- GAP'ı gezdi; kendile
ri, ülkemiz hakkındaki çok olumlu görüşlerini, ülkesine döndüğünde "muhteşem" 'sıfatı ile
değerlendirdi.
Birazdan tekrar değineceğim ama, Bulgaristan ile aramızda yakın geçmişte yaşanan ger
ginliğin nasıl ortaya çıktığı ve nelerden kaynaklandığı Yüce Heyetlerinin malumlarıdır. Bugün,
sorunları yaratan kişi gitmiş, rejim çökmüştür. Burada, Anavatan Partisinin kararlı ve dirayet
li politikasının payını lütfen gözardı etmeyiniz.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz ona inanıyor musunuz; Bulgaristan'dan gelen İnsanların
sefaletini biliyor musunuz?
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Sayın Genç, direkt olarak size bilgi vermek
istemiyorum.
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, hatibi biraz rahat bırakalım... Bunu, sonra dışarıda so
rarsınız.
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HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Size direkt bilgi vermek istemiyorum; ama,
bu kürsüden, bu konuda üç dört defa Yüce Meclise bilgi vermiş bir arkadaşınız olarak ifade
ediyorum. Doğrudur, Türkiye Cumhuriyetinin bu konuda çok ciddî payı vardır.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz de dinliyoruz; bize saygılı olsun, doğru şeyler söylesin.
BAŞKAN — Sayın Doğu, siz, lütfen devam ediniz.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu söylediklerine kendisi inanıyorsa, biz de dinleyelim.
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Sayın Başkan, devam ediyorum efendim.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bulgaristan'a bir de yağmur yağdırsana!
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Efendim, Bulgaristan konusuna biraz daha
detaylı olarak tekrar değineceğim.
Etrafımızda düşman halkası yaratıldığı iddiasıyla, acaba Yunanistan mı kastediliyor; ya
ni, önerge sahipleri, bu ülke ile aramızdaki sorunları bizim yarattığımızı mı ima etmek ister
ler? Böyle bir iddiayı -sayın önerge sahiplerini tenzih ederim- kabul etmemiz mümkün değil
dir. Aynı husus, Irak ile olan ilişkilerimiz İçin de söz konusudur. 2 Ağustos 1990 günü, Irak,
Kuveyt'i işgal ettiğinde ne söylediysek, bugün de aynı şeyleri söylüyoruz. Sayın Ağagil az önce
buyurdular; ama, ben, Ağagil'in 2 Ağustos 1990 günkü ifadesiyle, bugün bu kürsüdeki ifadesi
arasında pek uyum tespit edemedim.
EROL AĞAGİL (Ankara) — Nedir o?
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — 2 Ağustos 1990 günü, Irak, Kuveyt'i işgal etti
ğinde ne söylediysek, bugün de aynı şeyleri söylüyoruz ve "bu bir vahim hataydı" diyoruz.
Maalesef, Irak lideri bu vahim hatayı idrak edemedi ve yenilerini ekledi. Sonuçta gelinen nok
ta, gayet tabiî, malumları...
Sonuç itibariyle, bu ülkeyle ilişkilerimiz sarsıldıysa, sorumlusu herhalde Hükümetimiz de
ğildir. Her seferinde söylediğimiz gibi, sorun, Irak halkıyla değil; fakat, Irak aktüel yönetimiy
le ilgilidir.
Bugün, Türkiye'nin inisiyatifiyle geliştirilen ve tatbik aşamasına hızla yaklaşılan Karade
niz Ekonomik İşbirliği Projesi, Karadenize kıyısı olmayan ülkelerin dahi ilgisini çekmektedir.
Yine Türkiye'nin aktif roy oynadığı Balkan İşbirliği inisiyatifi, bölgesel planda düşman halka
ları değil, dostluk halkaları yolundaki gayret ve başarılarımızın belirgin örnekleridir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gensoru önergesinde bazı spesifik dış politika konu
ları sıralanmaktaydı. Bunlara ilişkin politikalarımızın yanlış ve tutarsız olduğu iddia edilmek
teydi. önergede, Bulgar göçmenleri olayı, Yunanistan'la ilgili aramızdaki sayısız ihtilaflar, AT
eşiğinde bekleme, Azerbaycan olayları, Körfezde sıcak savaş sonrası, Iraklı sığınmacıların dün
yaya akisleri gibi konular sıralanmıştı.
Sayın Erol Ağagil konuşmasında, bunların dışında da bir iki konuya değindi, Kıbrıs ko
nusunda, artık Avrupa'da sokaktaki insanın, çocuğun dahi bildiği, Birleşmiş Milletler Güven
lik Konseyinin 649 sayılı kararını tamamen desteklediğimizi, daha ne kadar tekrarlayacağız?
Yani, Kıbrıs konusunda bu kadar rijit, bu kadar muntazam, bu kadar olgun bir kararı benim
semiş olmamızı, politikasızlık olarak mı ifade ediyorlar, anlamak mümkün değildir.
Yine, bunun dışında, Sayın Ağagil'in değindiği bir başka konu da şudur : Ülkemizde in
sanlarımızın anadilini ve kültürünü yaşamasına sanki biz karşıymışız gibi bir ifade kullandılar.
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Anladığım kadarıyla, bu bir dış politika değil; dış politikadan dönüp, iç politikaya manevra
yapmaktı. Yani, bu yasayı biz çıkarmadık mı, acaba kendileri mi önerdiler? Bu ne garip bir
politika?
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Evet, biz önermiştik.
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, önergeyle ilgili konu
lardaki görüşlerimi özet olarak arz etmek istiyorum.
Değerli milletvekilleri, Bulgaristan konusunda, Türk azınlığa karşı uygulanan zorla asi
milasyon (eritme) politikasının kimlerin hesabını hüsrana uğrattığı hep birlikte yaşandı. Bizim
hesaplarımızda yanlışlık ve tutarsızlık değil; tam tersine, akılcılık, dirayet ve uzakgörüşlülük
rol oynamıştır. Eski Bulgar rejimini dünya kamuoyunda izole ettik, defalarca kınanmasını sağ
ladık; bu Meclisteki her sırayı süsleyen arkadaşlarımızın yüksek katkılarıyla.
Barınma ve beslenme imkânları sağlanmıştır. Kapılarımızı açtık, Bulgaristan'dan gelen
soydaşlarımıza, kısıtlı imkânlarımızla elimizden gelen bütün yardımı gösterdik. Hükümetimi
zin, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da aynı inançla ve kararlılıkla, Bulgaristan'daki
soydaşlarımızın meşru haklarının yanında ve yakın takipçisi olacağına inancımız tamdır.
Değerli milletvekilleri, "Yunanistan'la aramızda sayısız ihtilaflar" ifadesi doğrudur; ama,
bu sorunlar ANAP döneminde ortaya çıkmadı ki.
Başka ayrıntılara girmeden ifade etmek isterim ki, sorunların çözümü için tek yol, mutla
ka diyalogdan geçer. Mesnetsiz iddialarla eleştirilen zeytin dalı ve Davos politikasının esasında
da, aslında diyalog yatmaktadır. Başta Batı Trakya Türk azınlığı konusu olmak üzere, Yuna
nistan'la çözmemiz gereken bütün sorunları her iki ulusu ilgilendirdiği için, iki ulus karşılıklı
konuşarak, anlaşarak çözmek mecburiyetindedir ve çözeceğiz.
Gelelim, önergedeki, "AT eşiğinde beklenmesi" deyimine. Bildiğiniz gibi, AT'a tam üye
lik başvurusunu, 1987 yılında, Anavatan Hükümeti yaptı. Yani, daha önceleri böyle bir olaya
kalkışmak, belki o günkü şartlar altında mümkün değildi; ama, gelişen Türkiye'de, mutlaka
1987'deki şartlar böyle bir imkânı yaratmıştır.
Avrupa Topluluğuna tam üyelik, Türkiye için temel ve nihaî bir hedeftir. 1963 Ankara Ant
laşması da esasen bu hedefi içermektedir, öte yandan, tam üyelik başvurumuza karşılık, AT
Komisyonunun hazırladığı raporda da, Türkiye'nin, tam üyeliğe ehil olduğu tescil edilmiştir;
Sayın Demiralp'in ifade ettikleri gibi değildir.
Bilindiği gibi, AT, tek pazar hedefine yönelik bir iç entegrasyon süreci içerisindedir. 1992
sonunda tamamlanacak olan bu entegrasyon öncesi, Topluluğu, yeni üye kabul etmeme açısın
dan bir karar bağlamaktadır. Bu kayıt sadece Türkiye için değildir, Avrupa'nın başka ülkeleri
için de geçerlidir. Mesela, Avusturya'yı size örnekleyebilirim. Bunları ifade etmekle, "AT ile
olan ilişkilerimizde hiçbir sıkıntımız yok" demiyorum. Yunanistan, Topluluk içinde ilişkileri
mizi gerçekten önleyen bir engeldir; ama, biz biliyoruz ki, bu engeli aşacağız ve bu konudaki
kanaatimizi açık seçik, her yerde ifade ediyoruz; Türkiye, nihaî Avrupa bütünleşmesi içindeki
yerini, çok uzak olmayan bir sürede mutlaka elde edecektir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergede Azerbaycan olaylarına da değinilmiştir. Bu
nunla ne kastedildiğini -açık ;a ifade ediyorum- ben anlayamadım. Yalnız, arkadaşımın Şiîlikle
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ilgili bir iki deyimi oldu, eğer öyleyse, tabiî, basına dayalı olarak verdikleri bu haberle, Yüce
Meclisi bağlamaları, Yüce Meclisi töhmet altında bırakmaları hiç doğru değildir; ama, bu ko
nu açılmışken, bu yöndeki görüşlerimizi de arz edeceğim.
Bildiğiniz gibi, Azerbaycan, Sovyetler Birliğinin 15 Cumhuriyetinden birisidir ve yine bil
diğiniz gibi, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de bir konsolosluğumuz geçenlerde faaliyete geç
miştir ve ilişkilerimiz çok iyi düzeydedir. Yine bildiğiniz gibi, Azerbaycan'ın, komşusu Erme
nistan'la, Ermenistan'ın toprak talebi gibi haksız bir talebi karşısında ihtilafı vardır. Yine çok
iyi hatırlayacağınız gibi, bu konuda sesini dünya forasında duyaran ilk ulus Türkiye olmuştur.
Azerbaycan halkının meşru davasına, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin sesi cevap vermiştir.
Yani, bu konuda Anavatan Partisi Hükümetini eleştirmenin, herhangi bir insaf ölçeğine sığa
cağını düşünemiyoruz.
Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; gensoru önergesindeki, "Körfezdeki sıcak savaş
sonrası ve Iraklı sığınmacıların dünyaya akisleri" konusuna gelince : Türkiye, Körfez bunalı
mının başından beri, kararlı, tutarlı, uluslararası hukuk ve adalet ölçüsüne uygun bir politika
izlemiştir. Ülkemizin ekonomik ve ticarî çıkarları aleyhine olduğunu bilmemize rağmen, ken
dimize olan saygımız ve uluslararası camiaya karşı sorumluluklarımız, bizi bu konuda bu tutu
ma sevk etmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, uluslararası hu
kuk ilkelerinin sonuca ulaştırılmasında Türkiye'nin büyük payı vardır. Evet, bunu da bir belge
ile şimdi size arz edeceğim.
Türkiye, gerek Arap ve islam âleminde, gerek Batı da itibar kazanmıştır. Ülkemizin böl
gedeki etkinliği ve ağırlığı pekişmiştir. Körfez'deki trajik savaşın bir sonucu da, yüzbinlerce
Iraklının sınırlarımıza yığılması olmuştu. Bu acıklı tablo basınımızda ve televizyonlarımızda
izlendi; ecnebi basın aracılığı ile de bütün dünyaya yayımlandı. Bazı yabancı basın-yayın or
ganlarının, kısmen art niyetli ve kısmen de meslek sansasyonu içerisinde, gerçekleri saptıran
birkaç münferit olayı dışında, dünya kamuoyu, Hükümetimi»! izlediği politikayı daima tak
dirle karşılamıştır.
Gerçek olan şudur ki, biz bu insanlara kucak açtık. Bir tek kişiyi bile arzusu hilafına geri
göndermedik. Türk Milletinin yüce asaletine ve âlicenap vasıflarına uygun biçimde, asırlarca,
zulümden kaçan insanlara yardım sağlamış bir toplumun geleneğinin devamını insanlık tarihi
ne bir kez daha kaydettirdik sayın milletvekilleri.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sabrınızı taşırmadan, Amerika Birleşik Devletleri Tem
silcileri Meclisinin ve Senatosunun, 18 Nisan 1991 tarihinde Türkiye'nin, Avrupa Topluluğu
na, -Batı Avrupa Birliği dahil- Avrupa'nın tüm siyasî, iktisadî ve askerî kurumlarına dahil edil
mesini destekleyen ortak kararını, bu gensoruya atfen tetkiklerinize arz etmek istiyorum.
3 Nisan 1991 tarihinde verilmiş olan gensorudan hemen pek az sonra, 18 Nisan 1991 tari
hinde, sanki böyle bir gensorunun bu Mecliste tartışılacağı düşünülmüş gibi, Amerika Birleşik
Devletleri, yani bugünün siyasî ve ekonomik devi, dünyanın tek süper gücü, bir sayfalık bir
kararname çıkarmıştır; izniniz olursa, şimdi onu sizlere okumak istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Doğu, süreniz doldu; elinizdeki yazı da çok uzun, lütfen, onu kısalta
rak okuyunuz.
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Yalnız bir sayfa Sayın Başkan. Arkadaşlarıma
ışık tutacağı ve gazete haberlerinin dışında bilgi vereceği mütalaasıyla okumak isterim.
—
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M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — özal'dan bahset, özal'dan.
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Evet, bahsedecek efendim.
Amerika Birleşik Devletleri Senato ve Temsilciler Meclisinin ortak kararı. Sayı 132...
Okumuş muydunuz değerli meslektaşım?..
KAMER GENÇ (Tunceli) — Neyse, biz öğrenelim, hele oku.
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — "Türkiye, kırk yıldan daha fazla bir süredir
Birleşik Devletlerin değerli dostu ve müttefiki olmakla,
1952 yılında NATO'ya iltihakından itibaren, Türkiye, NATO İttifakının güney kanadının
savunmasında bir anahtar olmakla,
Kuveyt'in Irak tarafından 1990 Ağustosunda işgalinden itibaren, Türkiye, bu tecavüze gös
terdiği cesaretli muhalefet ile bütün dünyaya bir örnek teşkil etmekle,
Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler yaptırımlarını Irak'a derhal uygulaması; Irak'ın tecavü
züne karşı geniş bir koalisyon oluşturmasında çok müessir olmakla,
Türkiye, topraklarından geçen Irak petrol borularının kapatılması konusunda gönülsüz
davranmış olsaydı, iktisadî yaptırımların Irak'a başarı ile tatbiki imkânsız olacağı cihetle,
Türkiye'nin, Irak sınırında 100 binden fazla asker yığması ile koalisyon kuvvetlerine karşı
kullanılabilecek en az 10 Irak tümenini bağlamış olmakla,
Irak'ın, Scud füzeleri ile mukabelebilmisilde bulunabilme tehlikesine rağmen, Türkiye, Ame
rika Birleşik Devletlerine, Çöl Fırtınası Harekâtında desteklemek üzere, Türkiye'deki askerî
tesisleri kullanma izni vermekle,
Türkiye, Batı toplumları ile Müslüman toplumlar arasında bir köprü olarak çok önemli
bir rol oynayabilecek benzersiz bir konumda bulunmakla,
Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna üye olmak için başvurmuş olduğu ve Batı Avrupa Birli
ği gibi diğer Avrupa kurumlarına da üye olmak için ilgilendiği cihetle,
Avrupa Topluluğu -geçen sene Türkiye'ninki de dahil- tüm üyelik başvuruları üzerinde
herhangi işlemde bulunmayı birkaç yıl geri atmayı kararlaştırmış olmakla,
Başkan Bush, 1990 Eylül ayında Türkiye Cumhurbaşkanı özal ile yaptığı görüşmede, Tür
kiye'nin Avrupa Topluluğuna kabul edilme isteğini aynen desteklediğini bildirmekle..."
Şimdi, Senatonun da mutabakatı ve intikali ile Temsilciler Meclisi tarafından kararlaştı
rılmış sayılan Kongrenin kastı şudur : Başkan, Türkiye'nin, Avrupa Topluluğu ve Batı Avrupa
Birliğide dahil, Avrupanın tüm siyasî, iktisadî ve askerî kurumlarına dahil edilmesini destekle
mesi için, mümkün olan her şeyi yapacaktır.
Değerli milletvekilleri, şimdi, bu belgeyi belki de bu gensoruya karşıt olarak okumak ye
terlidir. Hani Türkiye yalnızlığa itilmişti, hani Türkiye'nin etrafında, dostluk çemberi yerine
düşmanlık çemberi oluşmuştu, hani Türkiye dünyada tek başına kalmıştı, hani Türkiye her
türlü destekten yoksundu? Bütün bunların karşılığında belki de şu belgeyi okumuş olsaydınız,
gensoru önergenizi geri çekerdiniz diye düşünüyorum.
EROL AĞAGİL (Ankara) — Biz de size bunu söylüyoruz, "Amerika'nın müstemlekesi
olmayalım da bağımsız olalım" diyoruz; siz de bunu tescil ettiniz.
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Sayın Ağagil, bu belgeyi size takdim edece
ğim; gözünüzden kaçmış, size okutacağım efendim.
EROL AĞAGİL (Ankara) — Teşekkür ederim, bizde de var o belge; okuduk; ama, bu
şekilde, bizim savımıza yardım ettiniz.
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BAŞKAN — Sayın Doğu, lütfen bitiriniz efendim.
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — Biz, ANAP Grubu olarak, Hükümetimizin
izlediği politikanın Yüce Meclisin bilgisinin haricinde ve Dışişleri bürokrasisinin dışlanarak yü
rütüldüğü iddialarına katılamıyoruz. Meclis çoğunluğunun güvenini haiz dış politikalarımı
zın, Hükümet programında ifadesini bulan hedefler doğrultusunda, en etkin biçimde yürütül
düğü inanandayız.
Sayın Demirel ve arkadaşlarının gensoru önergesinin gündeme alınmasına parti grubu olarak
olumsuz oy vereceğiz. Dış siyasetimizin takibinde gösterdiği kararlılıktan ötürü, Hükümetimi
zi, değil tenkit etmek, takdir etmek ve alkışlamak istiyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar)
Şahsım ve Grubum adına, hepinize saygılar arz ederim efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, zatı filinize ve Sayın Bakana teşekkür
etmek istiyorum. Sayın Bakan, görüşme sırasında bir süre önce yerlerini aldılar. Bunu, zabıt
lara geçmesi bakımından, emsal teşkil etmesi bakımından arz etmek istiyorum efendim.
BAŞKAN — Biraz önceki ifadeniz çok sertti Sayın Bayazıt; ama, biz hiçbir zaman bir
bakanı zorlayamayız.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — "İstirham ederim" dedim; amacım, tutanaklara geç
sin, emsal teşkil etsin içindi Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşacak mısınız efendim?
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Evet Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Sayın Bakan; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Başkan,
Yüce Meclisin değerli üyeleri; huzurlarınıza, Sayın Süleyman Demirel ve arkadaşlarının, Doğ
ru Yol Partisi adına vermiş bulundukları gensoru önergesinde yer alan iddiaları ve gensoru öner
gesinin gündeme alınıp, alınmaması hususuna ilişkin olarak Yüce Mecliste bugün yapılan mü
zakerelerde belirtilen görüşleri, Hükümetimiz adına cevaplandırmak için gelmiş bulunuyorum.
Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; sözlerimin başında hemen bir hususu ifade et
mek istiyorum ve bunu bir polemik başlatmak için arz etmeyeceğim, bir tespitimi ifade etmek
istiyorum. Bu önergede hakikaten geçerli bir teşhis var; ama, tek geçerli teşhis... O da, çevre
mizde Türkiye'yi yakından ilgilendiren son derece önemli gelişmelerin olduğu hususudur. Onun
dışındaki tespitlerin geçersiz olduklarını, müsaade ederseniz, hemen, devlet adamı olma ciddi
yet ve bilinci içinde, bilgilerinize arz edeceğim.
önerge biraz acele hazırlanmış besbelli, öylesi acele hazırlanmış ki, Sayın Genel Başkana
son anda imza ettirmişler. Sayın Genel Başkan imzayı atmış; ama, sonra okuduğunda, herhal
de Önergenin pek acele hazırlandığını görmüş ki, bir genç arkadaşını, bu konuyla ilgili konuş
ma yapmak için görevlendirmiştir.
ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Siz çok mu yaşlısınız?
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Tabiî ki, bel
ki bu karan almasında, bir genç arkadaşımın ileriye yönelik yetiştirilmesi arzusu bulunabilir;

— 49 —

T.B.M.M.

B : 119

21 . 5 . 1991

0:1

bunu da takdirle karşılama* lazım; ama, tabiî, bazen genç ve heyecanlı olunca, esasları yaka
lamak zor oluyor. Çünkü, ben, arkadaşımın konuşmasını dikkatle izledim. Konuşmasının he
men hemen üçte ikilik bölümü önergeyle ilgili şeyler değil; birtakım iddialar, birtakım dediko
dular, basından özetler mahiyetinde geçti konuşması. Dolayısıyla, ben şahsen -genç arkadaşım
bana gücenmesin ama- Sayın Genel Başkanın, hepimizi heyecanlandıran akıcı konuşmaların
dan birisini burada yapmasını, inanınız tercih ederdim. Şahsî kanaatim olarak arz ediyorum.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen de özledin bizim iktidarımızı ya...
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; ikinci ve Üçüncü bölümlerde, "konular kapalı diplomasiyle ve
kişisel ilişkiler düzeyinde ele alınmaktadır" deniliyor ve önerge sahipleri, bundan fevkalade
endişe duyduklarını ifade ediyorlar.
Şimdi, sizler nasıl anlıyorsunuz bilemiyorum; ama, bazı hususları arz etmek istiyorum :
Diplomasi, prensipleri, hedefleri açık; ancak, uygulama metotları bu prensip ve hedeflerin ger
çekleştirilmesini mümkün kılacak ölçüde mahremiyet unsurunu da içeren bir temas ve ilişkiler
örgüsü demektir. Hükümetimizin dış politikaya ve bu politika çerçevesinde beher somut konu
ve meseleye hangi prensiplerden hareket ederek yaklaştığı ve hangi hedefler doğrultusunda so
nuç almaya öncelik verdiği, Yüce Meclisinizin ve Türk kamuoyunun malumudur. Zira, bütün
bu konu ve meseleler hakkında gerek Umumî Heyette, gerekse Dışişleri Komisyonunda ve ge
rekse sayın milletvekillerinin yazılı ve sözlü önergelerine cevap verirken, her vesileyle bilgi su
nulmuş; ayrıca, bütün bu kcnu ve meselelerin ayrıntıları hakkında, Parlamento heyetlerine üye
milletvekillerimize Bakanlığımca brifingler verilmiş, dosyalar tanzim edilmiş ve kendilerinin
her yönden bilgilendirilmesine özen ve ihtimam gösterilmiştir.
Ben şahsen, önergede bahsedilen beş aylık dönem zarfında, Yüce Meclise, çeşitli dış poli
tika konularında 7 kere, Dışişleri Komisyonuna 2 kere, sayın muhalefet liderlerine de 2 kere
bilgi verdim. Aynı dönem zarfında, sayın milletvekillerimizin muhtelif sorularına 14 kere ce
vap verdim.
VEFA TANIR (Konya) — Yani, gündem dışı cevaplarınızı kastettiniz değil mi Sayın Bakan?
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; bahsettiğimiz dönem içerisinde yabancı devlet adamları ve meslek
taşlarımla, 51 resmî görüşme ve teması kapsayan 16 seyahat yaptım; Ankara'da, beni ziyaret
eden 8 meslektaşımla görüştüm. Bu temas ve ziyaretlerimin tümü hakkında, her aşamada, ka
muoyuna, aylık basın toplantıları ve mülakatlarla, durum değerlendirmeleri arz ettim, huzur
larınızda bilgi verdim ve ayrıca, Bakanlığım sözcüsü -talimatım çerçevesinde- kamuoyuna 16
kere açıklamalarda bulundu.
Sayın Başkan, çok değerli milletvekileri; dış politikada kişisel ilişkiler hakikaten büyük
önem taşımaktadır. Diplomatlar, politikacılar, dış politikayla ilgili herkes, muhataplarıyla ki
şisel ilişkileri en iyi seviyede tutmak mecburiyetindedirler. Bugün, Avrupa'da, Amerika'da po
litikacılar birbirlerine küçük simleriyle*hitap etmektedirler. Biz, bir zamanlar bu ilişkileri uzaktan
bazen büyük bir hasetle, bî :en özenle seyreder, "yahu, bak, adamlar ne güzel birbirleriyle te
mas ediyorlar, keşke biz de bu işi becerebilseydik" derdik. Ama, bugün, şimdi, biz de muha
taplarımıza küçük isimleriyle hitap edecek kadar yakın görüşüyoruz.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Böyle dışişleri olur mu?
ÖNAL SAKAR (Manisa) — Yeni hariciyeci böyle olur...
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın Cum
hurbaşkanı, Sayın Başbakan, ben ve değerli bakanlarım, hükümet programında yer alan, Yü
ce Meclisin tasvibini almış hükümet programında yer alan esas ve çerçeveler dahilinde, muha
taplarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz.
Kişisel ilişkiler, diplomatik faaliyetlerin ayrılmaz bir cüzüdür. Bunu böyle kabul etmek lazımdır.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Memurlar bile utandı böyle konuşmandan.
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DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Utanma duy
gunuzun var olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahade ediyorum- Ne mutlu size. Bazı utan
mazlar var da...
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Senin gibi.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Dışişleri politikasına bakın.
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; eğer Türkiye'nin dış politikası aktif bir devrede ise, eğer Türki
ye eskiden olduğu gibi köşede kalmış, bir kenara itilmiş bir kabuk içinde büzülmüş kalmış bir
durumdan çıkmış, kabuğunu kırmış, sadece seyreden değil; ama, zamanında senaryolar ya
zan, tespit edilen politikalarda etkileyici ve yönlendirici rol alan bir duruma gelmiş ise ve bu
seviyeye gelmekte uygulanan politikalar başarılı oluyor ise, bunu kıskançlıkla ve hasetle tenkit
etmemek lazım; bunu, içimize sindirebilmemiz lazım, bundan memnun olmamız lazım. (ANAP
sıralarından alkışlar)
KAMER GENÇ (Tunceli) — Alman Başbakanı, özal'ın sözlerini kınayan mektup yazdı
mı yazmadı mı, cevap versene. Çok ağır laflar var orada.'
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, beş aylık bir dönemden bahsediliyor. Ben size bazı bilgiler vereceğim. Bakınız, 1980
öncesindeki iki yıl zarfında, programlı, olağan uluslararası temaslar dışında, iki yıl içinde Türk
iye'ye ve Türkiye'den yapılan Devlet ve Hükümet Başkanları ve Dışişleri Bakanları düzeyinde
ki karşılıklı temasların toplamı sadece 18. Hükümetimizin hizmet döneminin son iki yılı, yani
Mayıs 1989 ve Mayıs 1991 tarihleri itibariyle gerçekleşen aynı mahiyetteki ziyaretler, Türkiye'
ye gelenler, Türkiye'den gidenler, Cumhurbaşkanları, Hükümet Başkanları ve Dışişleri Bakan
ları seviyesinde yapılan ziyaretler toplam 98.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Körfez Savaşı çıktı da onun için, acil durum vardı... Bunun
la ne ilgisi var?..
EROL AĞAGİL (Ankara) — Ve ANAP il başkanları...
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bu 98'in sa
dece 38'i geçen beş aylık döneme münhasır kalıyor. Hani, denilebilir, "Efendim, dönemdir,
Körfez krizidir, şudur budur da." Eğer iki yıllık bir döneme yayarsanız, bu dönemde 98'e karşı
bir zamanlar sadece 18 toplantı yapılabilmiş ise, o zaman, acaba o dönemde Türkiye'nin dış
politikasının daha aktif, bugünkü dış politikanın ise daha pasif olduğunu mu söylemek gere
kir? Ben bunu sizin takdirlerinize bırakıyorum. Tabii ki, siz daha iyisini bilirsiniz; çünkü, biz
yeni politikacıyız, siz eski politikacısınız.
BEYTULLAH MEHI JÎT GAZİOĞLU (Bursa) — Çok temas edince hep bize yüklendiniz.
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Tabiî, cena
ze törenleri gibi yapılmış ; iyaretleri biz burada hesaba katmıyoruz. Geçelim.
Sizin önergenizde var olduğu için konuşuyoruz. Ben, sorulan suallere aynı ciddiyetle ce
vap vermeye çalışıyorum. Eğer önerge hafifse ben ne yapayım? Bir dahaki sefere, hazırlayan
lar, muhakkak daha ciddî bir hazırlık içinde gelirler. (ANAP sıralarından alkışlar)
NABt SABUNCU (Aydın) — Bir bakan önergeye "hafif" diyebiliyorsa, o iş bitmiştir.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani, bazılarına da davul zurna çok az geliyor...
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DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Haklısınız,
hakikaten...
Sayın Başkan, ben| Sayın Milletvekilline katılıyorum; bazılarına davul zurna hakikaten
az geliyor efendim.
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmadan müzakereleri devam ettirelim...
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Ben karşılık
lı konuşmak istemiyorum...
KAMER GENÇ (Tunceli) — İşte, bu önergeyi küçümsemek, davul zurna az geliyor de
mektir.
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen...
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; eğer, Türkiye'nin etrafında bir çember varsa, eğer Türkiye'nin
etrafındaki bu çember bir çaresizlik çemberi ise; acaba, bu çemberin oluşmasında Hükümeti
miz mi sorumludur, yoksa bu gerçek değil midir; isterseniz bir de ona bakalım.
Türkiye'nin etrafında, hakikaten, kolay kolay her ülkenin sahip olamayacağı kadar çok
ülke var. Bu ülkelerin sayısı, Sovyetler Birliği'nde meydana gden değişikliklerle biraz daha ar
tıyor; ama, Türkiye, komşu ülkeleriyle, maalesef alışılagelmiş olan gerginlik politikasını orta
dan kaldırmak, dostane ilişkiler kurmak, onlarla iyi geçinmek politikalarını, Hükümetimiz dö
neminde hep sürdüregelmiştir.
Bu manzumeden olarak, en azından İran'la olan ilişkilerimiz dikkate alındığında; İran'la
başarısız paktlar ve anlaşmalar döneminden geçilmiş, ikili bazda hakikaten dostane münase
betler teessüs ettirilmiştir/Benim İran'a ziyaretim, daha sonra İran Cumhurbaşkanının Türki
ye'yi ziyareti, Sayın Rafsancani'nin Türkiyemizde yaptığı ziyaretler, temaslar, zannediyorum,
İran'la olan münasebetlerimizin müspet bir şekilde ve doruk noktada olduğunun bir güzel ifa
desidir.
Sovyetler Birliği ile münasebetlerimizin geçmişini; soğuk harp dönemleri vesaire gibi bir
takım mazeretlerle, belki arkadaşlarımız müdahale eder diye uzun uzun anlatmak istemiyo
rum; ama bugün Sovyetler Birliği ile olan münasebetlerimiz, hakikaten herkesin iftihar edece
ği müspet bir seviyeye gelmiştir.
Bir zamanlar, 1984 yılında, Sovyetler Birliği'ne, Sovyetler Birliği - Türkiye Karma Ekono
mik Kurulu Eşbaşkanı olarak gittiğimde, bana, devrin Bakanı şöyle demişti: "Türkiye ile Sov
yetler Birliğinin ilişkilerini artıralım diyorsunuz... Nasıl artıralım? Siz gelmeden baküm, Türkiye
ile münasebetlerimiz nasıl oldu, ne aldık, ne sattık?* diye sordum, bana dedikleri; 'aldığımız
sattığımız fındık, fındık, fındık' oldu. Ne yapabiliriz biz fındığın ötesinde?" Bunu bana, o
sıralarda Eşbaşkan olan Sovyetler Birliği Bakanı soruyordu. Şimdi, bugün, Sovyetler Birliğine
ne satıp, Sovyetler Birliğinden ne aldığımızı bana sorarsanız, belki en azından 15-20 dakikayı
ona tahsis etmem gerekir. Sadece aldığımız sattığımız mal değil; Sovyetler Birliğinde yaptığı
mız anahtar teslimi tesisler, hastaneler, okullar, rekreasyon merkezleri ve daha nice oteller, da
ha nice binalar, nice inşaatlar, Türk müteahhitinin, Türk iş adamının başarılı faaliyetlerinin
güzel örnekleridir.
Eğer biz, Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizi daha da çok artırırsak, Sovyetler Birliği ile ve
oradaki cumhuriyetlerle ilişkilerimiz mutlaka çok fazla gelişecektir.
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İşte, Cumhurbaşkanımızla Sovyetler Birliğine yaptığımız ziyaret ve değişik Sovyet cum
huriyetlerine yaptığımız ziyaretler, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki münasebetlerin geliştiril
mesi istikametindeki politikaların ve çabaların güzel örnekleridir. Yapılan alışveriş, bugün mil
yar dolarlarla ifade edilme seviyelerindedir ve kısa bir zaman içinde varılmak istenen hedef,
5-6 milyar dolar mertebelerindedir.
^
Bulgaristan'la ilgili konuda, şahsen çok fazla bir peyler söylemek istemiyorum. Sayın Mil
letvekilimiz, konuşmasında, bu konuda enteresan bir yaklaşım içinde oldu; ama, ben, belki
meseleye bir başka açıdan bakmak istiyorum.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmeye zorlanan Türk asıllı Bulgar vatandaşlarıyla ilgili
olarak, politikalarımızı, hep, bir şekilde kınamaya çalıştığınızı hatırlıyorum. Bir zamanlar, "on
ları sakın ha içeriye almayınız, onları sınırlarımızdan içeriye sokmayınız, politikalarımıza
aykırıdır" dediler. Onlara sınırlarımızı açtık, yüzbinlercesi Türkiye'ye geldi. Bir gün geldi, po
litikamızın doruk noktasına ulaştığımızda, politikamızı biraz değiştirdik; "onları artık vizeli
alacağız" diyerek, o çılgınca akışı, bir insanlık trajedisine dönüşen göçü kısıtladık. O zaman,
"bakın ha bunları Türkiye'ye sokmayınız" derken, "siz nasıl olur kapıları kapatırsınız? Bü
yük yanlışlar yaptınız" diye bizi tenkit ettiniz... Ne yapsak, tenkit etmeye devam edeceksiniz.
Belki diyebilirsiniz, "görevimiz bu, biz muhalefetiz." Evet, ebediyen muhalefet olmak hakika
ten zor bir şey olsa gerek... (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, bugün bu,nu, yarın bunun tam tersini tenkit etmek mecburiyetinde kalacaksınız, kalıyorsunuz da; ama,
ne yapalım, kader böyle!
Efendim, bu göç, Bulgaristan'dan bu göç, acaba 1984'te mi başladı; acaba, Anavatan Partisi
Hükümetlerinin politikaları icabı rnı oldu? Hatırlayacaksınız, bu konuda, o dönemlerde, o za
manki Sayın Başbakanımız çok enteresan bir konuşma yapmış ve her türlü tartışmayı o tarih
te, zannediyorum, bitirmişti. Ama, belki zaman geçti diyerekten, bu gensoru önergesine ithal
etmiş arkadaşlar; belki de aceleyle.
Aslında, 1984'te o mesele başlamadı. Aslında, Anavatan Partisinin politikaları nedeniyle
de başlamadı. O hadise, uzun yıllar ekonomik güçsüzlüklerle kıvranan ve korku belası, "aman,
dokunmayın! Ekonomik nedenlerle başımız belaya girer. Bulgaristan, Allah göstermesin, elek
triğimizi kesiverir. Zaten 70 sente muhtacız. Biz bu işlere dokunmayalım; Bulgaristan'la ilişki
lerimiz iyi devam etsin" diyen zihniyetlerin sürdürdüğü politikaların sonucunda meydana gel
miş bir olaydır. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar)
VEFA TANIR (Konya) — Hiç alkışlamayın. Mesut Yılmaz'ın, "1984'e kadar Bulgaris
tan'la aramız iyi gitmiştir" diye, bu kürsüden beyanı vardır.
DIŞİŞLERİ BAKANİ AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Evet, evet...
Biz, Bulgaristan'a öylesine muhtaç kalmışız ki, 1 milyar 980 milyon kilovat/saat elektrik ener", jisi almışız ve bunu alabilmek için, bazen gerçeklere göz yummak mecburiyetinde kalmışız.
Değerli milletvekilleri, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımıza, önce, "kapıları kapatalım"
diye, sonra da, "kapıları niye kapattık?" diye bizi tenkit edenler, Irak'tan gelen göçmenlerle
ilgili konuda, "kapıları açalım, onların hepsini Türkiye'ye alıverelim" diyerekten, Hükümeti
mizin politikasını tenkit etmişlerdir.
Sayın milletvekilleri, Körfez krizi dönemi boyunca sürdürdüğümüz^olitikalar ve bunun
neticeleri, elhak, bütün herkes tarafından takdirle takip edilmiştir. Eğer, siz sayın muhalefet
partilerinin tavsiye ettiği gibi hareket etseydik, eğer biz, gidip, Bağdat'ta -sizin yaptığınız ve
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o tarihlerde tavsiye ettiğiniz gibi- Saddam'la görüşseydik, eğer biz, sizin bize tavsiye ettiğiniz
gibi, aldığımız bazı önlemleri almasaydık, bugün, belki, Türkiye olarak, Irak gibi, köşesine
sıkışmış, izole edilmiş ve uluslararası platformda yeri olmayan bir ülke haline gelirdik.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Neden dolayı yani? Niye biz bu duruma düşelim? Kuveyt'i
biz mi işgal ettik de böyle mantıksızca konuşuyorsunuz?
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Irak'ı des
tekleyen ve Irak'ın politikalarından yana olan ülkelerin düştüğü duruma düşer ve "keşke bu
politikaları izlemeseydik" dîye bugün üzülürdük; ama, çok şükür, Hükümetimiz, kararlı poli
tikaları sayesinde, bu, yersiz ve isnatsız, temellere dayanmayan tavsiye ve tenkitlere kulak as
mamış ve politikalarını sürdürmüştür.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani, politikanız var mı?Jîir politikanız varsa onu açıklayın.
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bugün, Tür
kiye, böylesi bir büyük badireyi, devletini, milletini harbe sokmadan; ama, Türk haysiyet ve
onurunu da hiçbir şekilde zedelemeden bitirmiş ve politikalarının doğruluğu sonucunda, böl
gede istikrar sahibi, güçlü bir ülke olma hüviyetini bütün dünyaya bir kere daha ispat etmiştir.
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Yunanistan'la olan meselelerimiz, birçok sayın milletvekilimizin dediği gibi, Anavatan Partisi
devrinde başlamış olan meseleler değildir; bunların pek çoğu ta 1950'li yıllara giden meseleler
dir; ama, bunların olagelmesine göz yumanlar, bazen oldubittilere yeterince güçlü bir şekilde
ses çıkaramayanlar, tavır koyamayanlar, bugün, sanki Anavatan Partisi döneminde Türkiye ile
Yunanistan arasında meseleler varmış gibi, bu gensoru önergesine böyle bir hususu ithal ede
bilmektedirler.
Sayın milletvekilleri, insafınıza sığınıyorum. İnsafınıza ve takdirlerinize müraccat ediyo
rum; değerlendirmeyi lütfen siz yapınız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu, lütfen toparlayınız.
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; Türkiye, Avrupa Topluluğuna girmek için Ankara Antlaşması
nı 1963'te yaptı. Anavatan Partisi, 1983 sonundaki seçimlerde işbaşına geldi, Yüce Milletin tak
dirine mazhar oldu ve o tarihten sonra da Avrupa Topluluğu ile ilişkilerimizi geliştirmek için
büyük bir çaba gösterdi. Bu çabalara, o tarihlerde bu Meclisin çatısı altında bulunan çok de
ğerli muhalefet ve iktidar milletvekilleri de fevkalade büyük katkıda bulundular; ama, ben so
ruyorum; 1963'ten 1987'ye kadar; hadi bırakınız onu, 1980'e kadar; yani 1963-1980 dönemin
de hükümetler kendilerini acaba böylesi bir müracaatı yapmak için hiç mi hazır hissedemedi
ler? Ben merak ediyorum... Herhalde edemediler.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — O dosyayı bir oku.
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bu müraca
at, menfi bir cevap almak için yapılmış bir deneme olarak kabul edilmemelidir; bu müracaat,
kendinden emin, yarınından emin, gücünden emin bir ülkenin yaptığı bir aktivite olarak de
ğerlendirilmelidir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Türkiye, ancak aktif bir dış
politika devam ettirdiği takdirde ülkeler arasındaki layık olduğu yeri alacaktır. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar)
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Sayın milletvekilleri; burada, çok talihsiz ifadeleri üzülerek dinledim. "Çankaya'daki adam",
"Çankaya'yı işgal eden adam" sözleri acaba kime, ne kazandırıyor?
Sayın milletvekilleri; o Cumhurbaşkanı, bu Yüce Meclisin çatısı altından çıkmış bir de
ğerli milletvekili, milletinin oylarıyla buraya gelmiş bir değerli devlet adamıdır. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri alkışlar) Onu siz seçtiniz, kendi yaptığınızı, kendi meşruiyetinizi nasıl
inkâr ediyorsunuz?. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Kendi kendinizi inkâr et
meye hakkınız yoktun
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Halk var mı arkasında?
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Türkiye, ilk
defa, uzun yıllardan beri demokratik bir şekilde Cumhurbaşkanını seçebilmiştir. Biz, Cum
hurbaşkanının aylarca seçilemediği, maalesef seçilemediği dönemlere de tanık olduk.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Çok iyisini seçtiniz!..
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — İyisi, kötü
sü; bunu tartışamayız; ama, demokratik olduğunu, anayasal olduğunu, yasal olduğunu her
zaman söylemek mecburiyetindeyiz. Tersini söylerseniz, kendi yasallığınızı da tartışılır hale ge
tirmiş olursunuz sayın milletvekilim.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sende mi adaylığını koydun ANAP Genel Başkanlığına?
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın Baş
kan, çok değerli milletvekilleri; sözlerimin sonuna geliyorum. (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler)
Hükümetimizce yürütülen dış politika, Türkiye'nin uluslararası çıkarlarının, çok duyarlı
olduğu ve dinamik bir zaman dilimi içerisinde en etkin bir biçimde gözetilmesini ve korunma
sını sağlamıştır. Dış politikadaki gelişmeleri, yanlış birtakım noktalardan hareket ederek ten
kit etmek, ulaşılan noktaları ve başarıları hazmedememek, inanınız, sizlere hiçbir şey kazan
dırmaz.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Zırvalık hazmedilir mi yahu? DIŞİŞLERİ BAKANİ AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bu politika
nın yürütülmesi, anayasal çerçeve ve usuller içinde olmakta ve Yüce Meclis, atılan her adım
dan ve alınan her karardan malumattar kılınmaktadır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dış politikamızda, bugüne kadar, Yüce Heyetinizin
her zaman desteğine mazhar olduk. Ben, bu gensoru önergesinin gündeme alınmaması husu
sunda arzda bulunuyor ve bugüne kadar göstermiş olduğunuz desteği bugün de aynı şekilde
göstereceğinize olan inancımı ifade ederek saygılarımı sunuyor, huzurunuzdan ayrılıyorum
efendim.
Sağ olun. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
EROL AĞAGİL (Ankara) — 19 tane soru sorduk, hiç cevap alamadık.
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri..'.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Bakan, Alman Başbakanının gönderdiği mektubu
açıklayın.
BAŞKAN — Sayın Genç... Lütfen, Sayın Genç...
— 55 —

*

T.B.M.M.

B : 119

21.5.1991

0:1

KAMER GENÇ (Tunceli) — özal'ın konuşmaları nedeniyle Alman Başbakanı Türkiye'
ye iki tane mektup gönderdi, o mektupları açıklayın. (ANAP sıralarından "Otur, otur" sesleri)
BAŞKAN — Sayın Genç...
Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Vefa Tanır'ın, Grubunuz kana
atinin aksine olarak Sayın Dışişleri Bakanı tarafından Bulgar meselesinin saptırıldığı hakkın
da iddiası ve söz istemi vardır; kendilerine söz veriyor, bu istemi yerine getiriyorum.
Buyurun Sayın Tanır. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler)
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Veremezsiniz efendim!
BAŞKAN — Efendim, grup, hükümet ve şahıslar, fikirlerinin saptırılması halinde, tashih
bakımından söz isteyebilirler.
Buyurun Sayın Tanır; gayet kısa olsun lütfen.
DYP GRUBU ADINA VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
larım; Sayın Bakan, konuşmasına başlarken, "beş ayda yedi defa bu Meclise bilgi verdim"
dedi. Eğer beş ayda yedi defa değil, iki defa bilgi verilmiş olsaydı, bu gensoruya lüzum kalmaz
dı; çünkü, siz bize 20 dakikadan başka hak vermiyorsunuz, o cevap hakkı dolayısıyla 20 daki
ka konuşurduk. (ANAP sıralarından "İçtüzük gereği, içtüzük vermiyor" sesleri) O cevâp sü
resi içerisinde, 20 dakika içerisinde cevaplarımızı verirdik.
ALİ PINARBAŞI (Konya) — Meclise gelmiyorsunuz ki...
VEFA TANIR (Devamla) — Galiba, Sayın Bakan, burada, direkt gündem dışı bilgi ver
meyi değil de, gündem dışı konuşan arkadaşlarımıza bilgi vermeyi birbirine karıştırdı gibi geli
yor bana; çünkü, Meclisin zabıtları da buradadır. Eğer, Hükümet, gündem dışı bilgi verseydi,
bu zabıtlarda olurdu, biz de hakkımızı kullanırdık.
Muhterem arkadaşlarım, hükümetlerin devamı vardır; bakanlıkların da bir devamlılığı var
dır. Sayın bakanların, birbirlerinden politikaları devralırken, bir önceki bakanın ne dediğini
nasıl davrandığını da bilmesi gerekir. Bulgar konusunu üç. parti müşterek olarak bu kürsüye
getirdiğimiz zaman, zamanın Dışişleri Bakanı bu kürsüden...
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Gizli oturum
dan mı bahsediyorsunuz? (DYP sıralarından "Dinle, dinle" sesleri)
VEFA TANIR (Devamla) — "Bulgarlarla olan ilişkilerimiz -aynen böyledir- 1984 yılına
kadar gayet güzel gitmişti" demişti.
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Gizli oturumdan
bahsediyorsunuz herhalde.
VEFA TANIR (Devamla) — "Bulgarlarla olan ilişkilerimiz, 1984 yılına kadar gayet güzel
gitmişti, trent gitmişti." Oradan... Yani, bu, sizden evvelki bakanlardan bir tanesinin bu zabıt
lara geçirdiği ifadedir. Sayın Bakan, döndü, burada, "Bulgar ilişkilerinin ta geriden, acaba
elektriğimizi keserler mi gibi korkak bir politikayla geldiğini" söyledi. (ANAP sıralarından
"Doğru, doğru" sesleri) Bu, tamamen tahriktir.
O zaman, sizi temsil eden yekiliniz yanlış söylemiş burada. Zabıtları bir okuyun. (ANAP
sıralarından gürültüler)
DEVLET BAKANI R,İCEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Cümleyi tersine
çevirdin.
HİLMİ BİÇER (Sinop) — Zaptı getirelim Sayın Tanır.
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BAŞKAN — Sayın Tanır... Sayın Tanır, lütfen konuşmanıza devam ediniz.
VEFA TANIR (Devamla) — Bu zabıtları size çoğaltıp da göndereceğim'; demek ki, siz hem
dinlemiyor, hem okumuyorsunuz. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar)
Yine Bulgar konusu başa geldiği zaman, "üç dilim ekmeğimizden bir dilimini de bu göç
men kardeşlere verelim" diyen, Sayın Genel Başkanımdır. Aynen tabir budur : "üç dilim ek
meğimizden bir dilimini de onlarla paylaşalım."
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Demagojiydi...
VEFA TANIR (Devamla) — "Niye açtınız kapıları, niye kapadınız?" sözü, bizim tarafı
mızdan söylenmemiştir.
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Aaa (!)
VEFA TANIR (Devamla) — Bizim tarafımızdan ne söylenmiştir, biliyor musunuz? "Ge
lin, Türkiye 2 milyon daha insan alır; biz 55 milyonuz, 2 milyon daha gelsin, 57 milyon olalım.
Jivkov, sen de gel" dedikten sonra "rap" diye kapıyı kapadığınız zaman, biz ne dedik size?
"2 milyon insanı hududa kadar getirdikten sonra niye kapadınız?" dedik.
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Kapanmadı.
VEFA TANIR (Devamla) — Hatta, bu kürsüden dış politika konuşurken elfaz galize cin
sinden lafların geçmemesi için, Jivkov'a neler dediğinizi burada tekrar etmek istemedim. Onun
için, Bulgar politikanız zikzak çizmiştir; biz, bu zikzaklara konuşmuşuzdur.
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Doğrudur; zabıt
lar var!..
VEFA TANIR (Devamla) — 300 bin insanı buraya getirdikten sonra, içeride tertibat ala
madığınız için 140 bin kişi geri gitmiştir. Bu mudur başarılı politikanız? Bu zavallılar niye gel
miştir, niye gitmiştir; bunu hiç düşündüğünüz yok mu? Onun için, bu kürsüden bu düzeltmeyi
yapmaya mecbur kaldım.
Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır.
Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususundaki ön görüşmeler tamamlan
mıştır.
Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususunu oylarınıza suna
cağım : Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Genso
ru önergesinin gündeme alınması kabul edilmemiştir.
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, tıp fakültelerinden mezun olan öğrencil
gerekli bilgi ve beceriye sahip obnadtklart iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek
la Meclis araştırması açûmastna ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/64
Sayısı : 566) (1)
(1) 566 S. Saydı Basmaydzı tutanağa eklidir.
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BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, alınan karar gereğince, Hatay Milletvekili Sayın
Ali Uyar ve 40 arkadaşının, tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceri
ye sahip olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi üzerine kurulan (10/64) Esâs Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
üzerindeki genel görüşmelere başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
içtüzüğümüze göre, Meclis Araştırması önergesindeki birinci imza sahibi milletvekiline
veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi milletvekiline aittir. Daha sonra, içtüzüğümüzün
73 üncü maddesine göre, siyasî parti grupları, şahsı adına iki üye ve -isterse- Komisyon veya
Hükümet konuşacaktır.
Konuşma süreleri, Komisyon, Hükümet ve siyasî parti grupları adına yirmişer dakika, öner
gedeki imza sahibi ve şahıslar için de onar dakikadır.
Bu suretle, Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme tamamlan
mış olacaktır.
' Komisyon raporu, 566 sıra sayısıyla bastırılıp dağıtılmıştır.
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun
okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir.
önergedeki birinci İmza sahibi olarak, Sayın Ali Uyar; buyurun efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar)
ALt UYAR (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli oylarınızla kabul edi
len önerge üzerine, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, Genel
Kurulun 30.1.1990 tarihli 70 inci Birleşiminde kurulan Meclis Araştırması Komisyonu... (ANAP
sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Uyar, bir dakika durur musunuz?
Pek muhterem milletvekilleri, lütfen, konuşmalarımızı kulislerde yapalım, salonda kalan
lar hatibi dinlesin, istirham ediyorum...
Sayın Demir taş... Orhan Bey...
Göksel Hanımefendi, lütfen...
GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Sadece ben mi?...
BAŞKAN — Efendim, çok konuşuyorsunuz.
Buyurun Sayın Uyar.
ALI UYAR (Devamla) — Teşekkür ederim.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli oylarınızla kabul edilen önerge üzerine, Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 30.1.1990 ta
rihli 70 inci Birleşiminde kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, 15 ay süren çalışmaları neti
cesinde topladığı verileri üç ciltlik bir kitap şeklinde sunmuş, yanı sıra, bir özet raporu da tak
dim etmiştir, önerge sahibi olarak bu çalışmalar hakkında görüşlerimi belirtmek üzere, söz
almış bulunuyorum. Sözlerimin başında, hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
(SHP sıralarından alkışlar)
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Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisin onayı ile kurulan Komisyon, uzun yorucu; fakat,
son derece titiz, tarafsız ve partilerüstü bir anlayışla çalışmalarını tamamlayarak araştırma ne
ticelerini üç ciltlik kitapta toplamış ve bir rapor sunmuştur.
Komisyonumuz, fakültelerinden mezun olan öğrencilerimizin gerekli bilgi ve beceriye sa
hip olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini araştırmak,için, çok yönlü çalış
ma yapmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, YÖK, Türk
Tabipler Birliği Merkez Konseyi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi yetkilileri tarafından brifing
yapılarak, Komisyon üyelerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, tıp fakültelerinden görüş istenilmiş, on
lardan da çok yüklü bilgiler gönderilmiş ve en son olarak da fakültelere giderek, öğretim üye
leri, öğretim üye yardımcıları ve öğrenciler dinlenilmiştir.
Çalışmalarımız sürerken, iddialarımıza mesnet teşkil eden konuşmaları ve verileri görmek,
bende değişik duygulann doğmasına neden olmuştur. Buruk bir sevinç ve üzüntü duydum. Buruk
sevinç duydum; çünkü, iddialarımın doğruluğunu gördüm. Yanılmayı isterdim; ama, iddiala
rımın doğruluğunu müşahade ettim; bu da sevinmeme neden oldu. Haklılığımın teyit edilme
si, elbette sevindiricidir. Üzüntümün sebebi, halkımızın sağlığını ellerine teslim ettiğimiz genç
hekimlerin tüm fakültelerde standart bir eğitime tabi tutulmadıklarını müşahede etmektir. Yalnız
öğrenciler değil, öğretim üyeleri de durumdan yakınıyorlardı. Köklü, isim yapmış bir fakülte
nin bir değerli öğretim üyesinin, "son on yılda yetişen hekimlere Allah çoluk çocuğumu muh
taç etmesin" sözü, oldukça düşündürücü ve üzücüdür. Bu yakınmalar, tıp fakültelerine yetkili
makamların bir an önce eğilmesi gereğini gündeme getirmektedir.
*
Sayın milletvekilleri, çalışmalarımız sürerken, dikkatimizi, önemli ve üzerinde durulması
lazım gelen birçok gerçek çekti, örneğin, tıp eğitiminin sahibi kimdir? Sağlık Bakanlığı mı,
Millî Eğitim Bakanlığı mı, YÖK mü, Devlet Planlama Teşkilatı mı? Kimdir? Belli değil. Öğ
renci sayısını bir kuruluş öneriyor, bir diğer kuruluş diplomayı onaylıyor, bir başka kuruluş
ise, eğitim programını tespit ediyor. Tıp ile ilgili kurumlar arasında bir anlaşma, bir görüş bir
liği yoktur, örneğin, kimileri "yılda 5 000 öğrenci alınsın" derken, bazıları "3 500" diğerleri
de "2 500 öğrenci alınsın" diyor.
Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri örnek alınarak hekim sayısının saptanması düşün
cesi, bizce geçerli değildir; çünkü, orada 1 hekime, yılda 400 ilâ 600 kişi düşmektedir; ama,
bir kişi yılda 4-5 defa muayene olmaktadır. Bu da, 1 600 ilâ 3 bin kişi arasında bir oynama
gösterir.
Bizde muayene katsayısı, sosyal güvenlik şemsiyesi altında olanlarda bile l'dir. Bizde, şu
an, 50 784 hekim bulunmaktadır. Nüfusumuz 57 milyondur ve 1 hekime 1 140 kişi düşmekte
dir. Demek ki, hekim sayımız yeterlidir; ama, organizasyonda bir bozukluk olduğundan,' sağ
lık hizmetleri, tüm yurda eşit, dengeli ve yeterli götürülememektedir.
Bu gaye ile, tüm sağlık hizmetleri tek elde toplanmalıdır. Bölgeler, şehirler ve toplum kat*
manian arasında gelir dağılımı yönünde görülen fark, ayrıca, coğrafik ve iklim şartları gibi
sebepler göz önünde bulundurularak, hasta sevk zinciri bir an önce oluşturulmalıdır.
6 bin kişiye 1 sağlık ocağı ve her sağlık ocağına 2 pratisyen hekim hesabı ile, Türkiye'nin,
9 500 sağlık ocağına ve 19 bin pratisyen hekime gereksinimi vardır. Bu sayı ülkemizde fazlasıy
la mevcuttur; şu an, Türkiye'de, 22 958 pratisyen hekim vardır.
İkinci basamak olarak, Türkiye'de hastanelerimizin 140 bin yatak kapasitesi vardır. Her
10 yatağa 1 uzman hekim hesabı ile, 14 bin uzman hekime gereksinim görülmektedir. Bu sayı
da Türkiye'de fazlasıyla mevcuttur; halen, 23 750 uzman hekimimiz vardır.
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Üçüncü basamak olarak da, uzman ve kariyer sahibi, aşağı yukarı 7 bin hekime ihtiyaç
vardır. Akademisyen sayısı oldukça yetersizdir. Gelişmiş ülkelerde bir öğretim üyesine, 5,8 öğ
renci düşerken, bizde 12,4 öğrenci düşmektedir. Bu açığın giderilmesine çalışılmalı, bu aksak
lık giderilinceye kadar da, yeni tıp fakülteleri açılmamalıdır; açılanlardan bazıları da kadro,
araç, gereç ve fizik mekân yönünden yeterli düzeye gelene kadar, oralar öğrenci alınmamalıdır.
Yardımcı doçontlik müessesesi kaldırılmalı, yerine başasistanlık yeniden ihdas edilmelidir.
Mezuniyet sonrası eğitim gündeme getirilerek, hayata geçirilmelidir. Bu konunun üzerine
ciddiyetle gidilmeli ve önemle üzerinde durulmalıdır.
Ülkemizin iyi yetişmiş pratisyene ihtiyacı vardır. Bu nedenle, pratisyenlerin eğitimine önem
verilmelidir. Bugünkü koşullarda, hekim eğitimi, pratisyen hekim değil, yataklı tedavi kurum
larında istihdam edilecek uzman hekim yetiştirmeye yöneliktir. Bu nedenle, ülkemiz koşulları
na uygun pratisyen hekim yetiştirmek için, tıp eğitimi yeniden düzenlenmelidir.
Hekim, hasta karşısında çaresiz kalmamak için, bilgi ve beceri yönünden görülen yeter
sizliğini telafi etmek amacıyla ihtisaslaşmaya yönelmektedir. Nitekim, Türkiye'de mevcut he
kimlerin yarısından fazlası uzmandır. Bu da, hiçbir yerde görülmeyen bir çarpıklıktır.
Tıp eğitiminin iki önemli özelliği vardır; bunların ikisi de gözardı edilemez; Bunlardan
bir tanesi, usta-çırak eğitimi özelliğini taşıması; bir diğeri de, uygulamalı eğitim olmasıdır. Bu
iki özelliği gözardı ederseniz, ne yaparsanız yapın, bilgi ve beceri yönünden yeterli hekim yetiş
tiremezsiniz. Bir insanı ustalık payesi almadan usta yaparsanız ve bu acemi ustaya sağlığı elle
rine teslim edeceğimiz hekimleri yetiştirme yetkisi verirseniz, eğitim-öğretim düzeyi düşer, he
kimler iyi yetişmez.
Hasta başı eğitim, işin nirengi noktasını teşkil etmektedir. Bu da, ustaların nezaretinde
ve mümkün olduğu kadar az öğrenci ile, hasta başında yapılmalıdır, öğrenciler, tek tek hastayı
sorgulamalı, muayene ederek bulguları bizzat değerlendirmelidirler.
Tababet uzmanlık sınavında öğrencilerin aldıkları puanlar arasındaki büyük fark, fakültderdeki eğitimin niteliği hakkında yeterli bilgi vermektedir. Fakülteler arasındaki öğretim üyesi,
öğretim üyesi yardımcısı sayısı ile, pratik, ders araç ve gereçleri bakımından doğan farklılık,
süratle giderilmelidir. TUS sınavında, 100 üzerinden 43 puan alanların başarılı gösterilmeleri
sakıncalıdır; en yüksek puanın yüzde 50'lerde seyretmesi de oldukça düşündürücüdür.
TUS sınavı, Bakanlığın inisiyatifinden çıkarılarak bir sağlık şûrası tarafından yapılmalı
dır. Son zamanlarda bu sınava siyasî tercihlerin alet edildiği iddiası üzerine ciddiyetle eğilinmelidir.
öğrenci sayısı mutlaka azaltılmalıdır. Başta da belirttiğim gibi, hekim sayısı yeterlidir. Ye
tersizlik, organizasyon, eğitim ye finansmandan kaynaklanmaktadır.
YÖK'Ie beraber özellikle tıp fakültelerinde olmak üzere, bütün yükseköğretim kurumla
rında eğitim, öğretim ve akademik çalışmalar gerilemiştir.
Hekimlerin mahrumiyet bölgelerine gitmeleri, zorla değil özendirici tedbirlerle sağlanılmalıdır.
Hekimin sicil amiri hekim olmalı; hekimler, kanun karşısında güvenceye kavuşturulmalıdır.
Hasta - hekim arasında para alışverişi önlenmeli, tamgün çalışma usulü ciddî bir şekilde
hayata geçirilmelidir. Bu husus, aynı zamanda, hekimlerin -özellikle akademisyenlerin- kendi
lerini hastalarına, öğrencilerine ve bilimsel çalışmalara adamalarına yol açacaktır.
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Bir millî sağlık politikası saptanmalıdır, thmale ve şakaya gelecek yanı hiç olmayan halk
sağlığı, gelip geçici hükümetlerin veya bakanların keyfî uygulamalarına teslim edilemez.
Ulusal bütçenin en az yüzde 10'u sağlık hizmetlerine ayrılmalı, koruyucu ve tedavi edici
sağlık hizmetleri, devlet tarafından vatandaşa ücretsiz götürülmelidir.
Toplumun sahip olduğu bilgi, değerler, insan ve kaynaklar, mezun olacak öğrencinin ye
terliğini belirlemektedir; bu, bir sebep-sonuç ilişkisidir. Bilgi yetersizliği var ise, yüzde 43 alan
başarılı görülüyor ise, yeni teknolojiler sağlanmıyorsa, yeterli öğretim üyesi yok ise, öğrenci
yeterliği 400 ilâ 750 fen puanı arasında değişiyorsa, finansman ve fizikî kaynaklar yetersiz ise,
yetişen hekimlerin bazılarının, bazı niteliklerinde yetersizlikler olması, doğal karşılanmalıdır.
Bu çalışmalarımıza emeği geçen Komisyon üyeleri ile araştırma grubuna sonsuz teşekkür
lerimi sunarken, Yüce Kurulu en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyar.
Başkanlığımıza şimdiye kadar gönderilen konuşma taleplerini arz ediyorum :
SHP Grubu adına Sayın Türkân Akyol, ANAP Grubu adına Sayın Yaşar Eryılmaz, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Beytullah Mehmet Gazioğlu; şahısları adına Sayın Reşit Ül
ker ve Sayın Ülkü Güney.
Şimdi, SHP Grubu adına Sayın Türkân AkyoPa söz veriyorum.
Buyurun Sayın Akyol. (SHP sıralarından alkışlar)
SHP GRUBU ADINA TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; Türkiye'de tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin, tıp eğitimi konusunda gerekli
bilgi ve beceriye sahip olmadıkları iddiasını araştıran bir komisyon üyesi olarak huzurlarınız
dayım ve Partimin görüşlerini sunmaya çalışacağım. Konuşmama başlarken, siz ve Yüce Kuru
lu saygılarımla selamlıyorum.
Sayın Başkan ve saygıdeğer üyeler; konuya geçmeden önce, 9 kişiden oluşan ve Sayın Kalemli'nih Başkanlığını yaptığı bu komisyonumuza, gerçekten ve içtenlikle teşekkürlerimi sun
makla sözlerime başlamak istiyorum. Son derece yararlı, disiplinli ve sistemli bir çalışma sür
dürüldü. Bunu da, doğrusu Sayın Komisyon Başkanımızın yönetimine ve hoşgörüsüne borçlu
olduğumuzu tekrarlamakta yarar vardır. Sayın Ali Uyar'ı da -konuyu gündeme getirmekte son
derece haklı olduğu için- kutlayarak, kısa bir bilgi arz etmek istiyorum.
Bu Komisyonun toplantısında önce seçtiği yöntemden bilgi sunacağım, tlgi alanı nede
niyle, bu Komisyon, çalışmalarına, önce Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarlığı, Yükseköğretim Kurulu ve bu kurul aracılığı ile tüm tıp fakültesi yönetici kadroları, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Tabibler Birliği
Merkez Konseyi Başkanlığına, konuyla ilgili bilgi ve öneri sunmaları için başvuru yapmakla
başladı. Bundan sonra, bir alan çalışmasıyla, üç üniversitemiz tıp fakültesi yerinde ziyaret edildi;
ama, en önemli araştırmalardan biri de şu oldu : Millî Eğitim Bakanlığı Sayın Müsteşarının
başkanlığında oluşturulan bir inceleme ve araştırma komisyonuna, üç alanda ilgililerin bilgile
ri gönderildi. Anket türünde bir araştırma yapıldı, "lntern" dediğimiz son sınıf öğrencileri,
öğretim üyeleri ve tıp fakülteleri, dekanlarından oluşan üç ayrı kadroya anket formları gönde
rilerek, bunların sonuçları değerlendirildi.
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Bütün bu uğraşların sonuçları bugün huzurlarınızda bulunuyor. Bu konu için söz aldım
ve kişisel olarak şu duygumu belirtmek istiyorum; Türkiye'deki tıp eğitiminin içinde bulundu
ğu hazin durumun boyutlarını, bu raporlar olmasaydı, hayal etmem bile mümkün olmayacak
tı. Bunu "etmem bile" demekle, kişisel olduğunu, bağışlamanızı dileyerek söylüyorum, çün
kü, otuzyedi yıllık tıp mesleği mensubuyum.
Sayın milletvekilleri, bu raporun sonunda çeşitli kurullardan aldığımız cevaplara değin
mek istiyorum. 24 tıp fakültesi içindeki eğitim standardı incelenirken Sağlık Bakanlığının ver
diği yanıt, aşağı yukarı bir cümlede özetlenebilir : "Bu fakülteler açılırken bize sorulmuyor."
DPT Müsteşarlığı sadece şöyle bir yanıt veriyor : "Biz, plan hedefleri içerisinde ne kadar
hekim yetiştirilmesi gerektiği ilkesinden hareketle, ne kadar.öğrenci alınması gerektiğini saptı
yoruz."
Yükseköğretim Kurulu, tüm bu olaylardan sorumlu; Türkiye'de istihdam, eğitim ve işgü
cü planlaması doğrultusunda planlama yapmakla yükümlü bir kuruldur. Onların bilgileri ise,
ilgili dekanlıklar aracılığı ile kendilerinde toplananların özeti biçimindedir, tzin verirseniz, bu
nu en sona bırakmak istiyorum; yoruma açık olması nedeniyle.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan gelen yanıt da çok ilginç. O da aynen şöyle
diyor : "Bize -aşağı yukarı 10 eğitim hastanemize- zaman zaman birer aylık sürelerle tıp öğ
rencileri gelir, eğitim yapar." Oradan alman bilgi de budur.
Aslında, bu konudaki bilgilerin meslek ve uygulama açısından en değerli olması gerekeni
kuşkusuz, Türk Tabipler Merkez Konseyinin kararıdır veya sundukları bilgidir. Bunlara göre,
"ulusal sağlık politikası ve master planda bir uygulama yapılmadan, Türkiye'de hekim soru
nu, hekim eğitiminin ne kadar lazım olduğu ve nasıl eğitilmesi gerektiğine yanıt bulmak güç
tür." böyle deniyor.
Bütün bunların içinde tespit edebildiğimiz ortak noktalar sadece bir tespit veya bir veri
olarak sunulduğu zaman, ancak o takdirde Türkiye'deki tıp eğitiminin yürekler acısı, hazin
gerçeği ortaya çıkmaktadır.
VEFA TANIR (Konya) — Acaba bütün yüksek tahsil öyle değil mi?
TÜRKÂN AK YOL (Devamla) — Doğru efendim; kuşkusuz...
özür dilerim Sayın Başkanım, ikili konuşma gibi olmasın.
Ancak, onlar üzerinde böylesi bir araştırma yapılmadığı için, bütün veriler üç büyük cilt
lik bir kitapta toplanmadığı için, ilgili tüm kurumların gayretleri, destekleri ve yardımlarıyla
böyle bir sonuç çıkmadığı için, öbürlerinde bu kadar ciddî ve açık konuşma imkânına sahip
değilim efendim; ama, bu raporun gösterdiği sonuç şu ki, -üstelik tıp eğitimi .gibi, hekimlik
mesleğinin insan yaşamıyla direkt bağlantısı dikkate alınırsa- bu konudaki düzey kaybı, stan
dart düşüklüğü, bu farklılıklar affedilir gibi görünmemektedir.
Her şeyden önce tıp fakültelerine alınan.öğrenci sayısının çok fazla olduğu, her üç kesi
min de ortak kararıdır, öğrencilerin iyi yetiştirilememeleri dolayısıyla -yöneticiler ve tünj öğre
tim üyelerinin ortak kanısı budur- öğrenci sayısı arttıkça, eğitimin düzeyi de doğal olarak düş
mektedir; çünkü, beraberinde bunlara iyi yanıt verecek bir ortam hazırlanamadan kontenjan
artırılmaktadır. "Türkiye'de doktor azdır, en azından 1 200 kişiye -şimdiki standartta- bir he
kim düşmektedir; falanca ülkede böyledir, filanca ülkede bize göre üç mislidir" diyerek, sınır
sız bir biçimde tıp kontenjanını artırmanın, bu vahim sonuçta çok önemli bîr etken olduğu
ortadadır.
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Hemen burada altını çizerek, bir bilgiyi, Yüce Kurulun huzurülanna sunmak istiyorum.
1975'lî yıllarda da aynı sakıncayla, aynı eksik hekim kadrosu mevcudiyetiyle olay tartışılırken,
o dönemde, bir takım yeni planlar öne sürülürdü, üniversitelerime yeni programlar sunulurdu.
Bunların bir tanesi de, o dönemin Kuzey Çin'deki "Çıplak ayaklı doktor" örnekleriydi. Orada
3 ya da 4 yılda hızlı bir eğitimle tıp doktoru yetiştirilir ve halk sağlığı bunların hizmetine Veri
lirdi. Bunlar, hekimle sağlık hizmetlisi arasında bir kadro olup, çıplak ayakla meşhur oldukla
rı dönem, 20 nci yüzyılın üçüncü 25 yılının eşiğinde teknolojinin, özellikle tıptaki en hızlı kal
kınması dönemine rastlar. Yeni teknolojilerin, yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin, erken teşhis
yöntemlerinin tıbba girdiği bu dönemde, çıplak ayaklı doktorlarla bir ülkenin sağlığının kont
rol edilemeyeceği gerçekti ye o dönem bile bu kadar vahim bir hatanın önlenmesi için önlemler
alınmıştı. Alınan önlemler arasında, "önce altyapısı yapılmalı; klinik öncesi tıp eğitimi, önce
büyük merkezlerin yerleşik tıp fakültelerinde başlatılmalı; ancak, klinik seneler geldiğinde, on
ların klinik hocalarının, öğretim üyesi açığının yetiştirilmesine başlanmalı ve öylesi tıp fakülte
leri açılmalı" kavramları o yılların ürünüdür. Bu yılların ürünüyledir ki, Çukurova Üniversite
sinin Tıp Fakültesi açılmıştır, Antalya'da tıp fakültesi açılmıştır; alman kadroları, önce yerle
şik üniversitelerde, asistan, uzman, öğretim üyesi aşamasına kadar getirilmiş ve üniversiteler
kuruluncaya kadar da, onların klinik öncesi öğrencileri, Ankara Hacettepe ve İstanbul Üni
versiteleri Tıp Fakültelerinde olduğu gibi, yerleşik üniversitelerde eğitilmişti. Bugün bunu yap
madık. Hızla ve birdenbire 24 tıp fakültesi kuruldu ülkede. Bunların pek çoğunun yataklı tesi
si, hemen tümünün klinik öncesi için aracı, gereci, laboratuvarı ve her şeyden önce öğretim
üyesi yoktu. Buna karşın, hızlı bir biçimde kontenjan artırımına gidildi.
öğretim üyesi yetersizliğinin somut örneklerini, elimdeki bir belgeden sunmak istiyorum;
fakat, önce, bu rapora kaynak olan, YÖK'ün bir belgesini huzurlarınıza sunmak istiyorum.
Yükseköğretim Kurulunun bir rapora kaynak olan verilerine öğretim üyesi hesaplanırken, do
çent, profesör, yardımcı doçent, uzman ve öğretim görevlileri alınmıştır. Bunların içerisinde,
bir tıp eğitiminde öğretim yapabilecek üç temel kesim vardır, profesör, doçent ve bir ölçüde
yardımcı doçent. Bir ölçüde diyorum; çünkü, yardımcı doçentin bile, bir usta-çırak eğitimi olan
tıp fakültesi eğitiminde ne kadar yeterli olabileceği tartışılabilir; uzman olduğunun hemen ayında
yardımcı doçent olması orası bulunduğu için. Buna rağmen, bu üç kesimin öğretim üyesi ola
rak kabul edildiğini varsaysanız bile, bu üç kesimin toplamıyla, öğretim görevlisi, uzman dedi
ğimiz, örneğin Türkçe eğitmeni ya da bir dalın özel uzmanı, dil uzmanı ya da öğretim görevlisi
dediğiniz belli laboratuvar ve klinik dışı bölümlerin uzmanlık alanlarına giren, yani bir fizik
aletinin, bir ultrasonografi, bir baldytomografi tekniğinin uzmanlık dalının da tıp eğitimine
direkt katılamayacağını kolayca takdir edersiniz.
Bu aşamada, bu dediğim 6 kesimin toplamının dikkate alındığı öğretim üyesi sayısında,
bir öğretim üyesine kaç-öğrenci düştüğü irdelendiğinde; raporda, 8 ilâ 18, ortalama 12.4 tıp
öğrencisine 1 eğitici düştüğü ortaya çıkıyor; ama söylediğim bölümler çıkarıldığında, bunları
iki misliyle çarpmak zorundasınız; en azından 25 öğrenciye gerçek bir tıp öğretim üyesinin düş
tüğü ortaya çıkar. Dış ülkelerde bu ortalama sayı 5-5,5 arasındadır. Yani, Türkiye'deki gerçek
rakam budur.
"Niçin böyle verilmiş?" diye düşündüğümüzde, gerçeği anlamak çok kolaydır. Çünkü,
mütemadiyen kontenjan artırılırken, öğretim üyesi sayısı da verilirken, hep, bunlar, dengesiz
dağılıma bağlanmıştır; Yükseköğretim Kurulu, öğretim üyesi yetiştirme programı yerine, rahat
ve kısa yoldan öğrenci doldurma yolunu seçmiştir. Bugün içinde bulunduğumuz hazin
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dönemin 11 yılda eriştiği -10 yıl diyelim, 1981'den itibaren bu noktaya gelişinin temel nedenle
rinden ikincisi de budur; sayıca yetersiz, nitelikçe yeterliliğinden kuşku duyulan öğretim üyesi;
artı, 4 misli, 5 misli kapasitede öğrenci sayısı.
Bunun yanında, altyapı da yetersizdir; araç, gereç, laboratuvar, kitaplık, periyodik ve tıp
eğitimi için en önemli gereç olan hastane yatağı; tıp eğitimi yapacak hastaneler yetersizdir. 'Ya
ni, tıpta her zaman tekrarladığımız gibi, hasta, bir eğitim materyali olduğuna göre, hasta üze
rinde eğitim yapmadan, pratiğini geliştirmeden, en az üç senesini hastane içindeki kliniklere
geçirmeden bir hekimin yetişemeyeceği, yüzde yüz gerçeğini, tartışılmaz gerçeğini dikkate alır
sanız, bu altyapı eksikliğinin de eğitimin üzerindeki olumsuz etkisini anlamak zor değildir.
, Bu arada, Türkiye'de yardımcı sağlık personeli sayısı da ileri derecede düşüktür. Hatta,
doktorla mukayese ederseniz, doktor sayısından 5 misli daha fazla açığı, hemşire, teknisyen,
laborant ve sağlık memurunda görürsünüz.
. öğretim üyesinin dengesiz dağılımı da çok itham edilen bir konu olmuştur. Bugün -eksik
olmasınlar- sayın teknik arkadaşlarımın, saygıdeğer bürokratların bana verdikleri son bilgi,
tıp fakülteleri öğretim üyelerinin, profesör boyutunda yüzde 54,8'i, doçent boyutunda yüzde
36'sı, 4 büyük fakültede yığılmıştır; Hacettepe Tıp Fakültesi, Ankara Tıp Fakültesi, İstanbul
Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Buna karşın, bu 4 fakültenin öğrenci oranı; yüzdesi,
33 bolü 2'dir. Hakikaten burada bir ölçüde dengesiz dağılımın mevcudiyetini görmek müm
kün; ama o da, bütün tıp eğitimindeki eğitim düzeyinin veya standardının bu boyuta düşme
sinde tek etken olarak değerlendirilebilir mi? Çünkü, Komisyon olarak yaptığımız araştırma
larda, Ankaramızın çok maruf iki üniversitesinin tıp fakültelerini de ziyaret ettik. Onlarda da,
yerleşik üniversitelerde de en büyük sıkıntı, öğretim üyelerine düşen öğrenci sayısının artma
sından doğan pratik - uygulamalı tababet eğitiminin yetersizliği veya eskiye oranla olumsuz
bir yönde etkilendiği yakınmasıydı. Demekki, hem yeni kurulanlarda, hem yerleşik üniversite
lerde aynı olay söz konusudur.
Bütün bunların dışında, pratik eğitim hemen hiç yoktur. Elimizdeki 'raporlar tüm saygı
değer milletvekillerine ayrı ayrı sunulacaktır. Bütün öğrencilerin ortak yakınması, bu pratik
eğitimin eksikliğindedir. Biraz evvel elimize geçen, hazırlayanlara çok müteşekkir olduğum,
Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında oluşturulan kadrolarca hazırlanıp bize su
nulan rapordaki sonuca göre, bakınız, son sınıf öğrencilerinin -her yerde oluşan ortak kanı
bu- boğulan hastanın şurasına bir tüp sokmasını bilemiyor, hayatında görmemiş ve yapamaya
cağını söylüyor. Oysa, bu prosedür, son derece sade biçimde, elinizde ne varsa, bir jilet, bir
bıçakla bile yapılması gerekli hayat kurtarıcı bir yöntemdir. Yüzde 65'i, göğse bir tüp koymasını* göğüsteki bir suyu, bir sıvıyı bir iğneyle almasını görmemiş ya da bu pratikte kendini yeter
siz görüyor. Bunların içerisinde birçokları varki, örneğin, cat down dediğimiz, bir damarı açıp
da içine bir iğne koymasını bilemeyen öğrenci oranı yüzde 37 dolayında. Bunları sınırsız bir
biçimde çoğaltabilirsiniz; ama, sonuç şunu gösteriyor ki, tıp eğitimi gibi, hem bilimsel hem
uygulamaya dayalı hem de usta-çırak eğitimi olma niteliği taşıyan bir eğilim alanında Türkiye,
20 nci Yüzyılın sonunda, bunca birikimine karşın, bugün çok hazin bir noktadadır. Bu nokta
nın artık tartışılması bile fazla. Çünkü, size arz ettiğimiz bu konu, bir ortak araştırma grubu
raporudur.
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Türkiye Büyük Millet Meclisimiz son derece saygıdeğer bir iş yaptı. Üç ayrı partimiz or
tak bir amaçta birleştiler : "Türkiye'deki tıp eğitiminin standardı ne oluyor?" Çünkü, sınırsız
yakınmalar vardı. Doktoru bir nevi kitle eğitimi halinde yetiştirip, doktora verip, Anadolu'ya
zorunlu hizmete göndermek, hiçbir şeyi kanıtlamadı, hiçbir şeye yardım etmedi. Son yedi sekiz
yılda oraya giden genç doktorlar ya pratik bilgi eksikliğinden ya kendine güvensizlikten ya da
bütün bilgilerine, güvenine, pratik eğitimine rağmen, araç-gereç eksikliğinden oralarda unu
tuldular. Birkaç kere de Yüce Meclise arza çalışmıştım bütçe konuşmalarında; bu çocuklarımı
zın getirdiği bilgiler bizi uyardı. Bu çocuklarımızın bedbinlikleri; kimi psikolojik depresyonda,
kimisi alkol müptelası, kimisi oyuna bulaşmış, büyük bir çoğunluğu dehşetli bir biçimde mut
suz. Çünkü, her girdikleri sınavı kazanamama tehlikesiyle karşı karşıyalar. Zorunlu hizmeti
bitirmişler. Zaten yeterli olmayan eğitimlerini bütünüyle yitirmişler. Girdikleri TUS (Tıpta Uz
manlık Sınavı) sınavı bunu çok güzel kanıtlıyor. Bunlar uyardı ve Yüce Meclisimiz bunu ince
leme gereği duydu. Bu size arza çalıştıklarım, bu gerçeklerin sunulmasıdır. Hiçbir katkı yap
madan bu üç rapordaki gerçekleri arza çalışıyorum. Onun için, bunda bir parti politikası, par
ti eleştirisi ya da bir muhalefet tavrı ve üslubu bulmamanızı yürekten diliyorum Sayın Başka
nım ve sayın milletvekilleri.
Bunun sonucundaki öneriler, tüm raporların arkasında ayrıntılı bir biçimde verilecektir;
ancak, bir de bütçe olanaklarıyla bugün bir tıp öğrencisinin eğitimine bir yılda ne kadar para
harcadığımızı bilgilerinize arz etmek istiyorum.
1979 yılında bir tıp öğrencisi için 3,5 milyonluk bir ödenek ayrılırken, 1989'da bunun miktarı
1,9 milyondur.
Tıp öğrencisinin eğitilmesinde -yine tekrarlamak zorundayım- hastane ve hasta yatağı en
Önemli faktör ve en önemli eğitim aracı olduğuna ve bir hastane hizmetinin, otelciliğinden ila
cına, hekim veya personel ücretinden ısıtmasına kadar nasıl giderek artan pahada bir hizmet
ürettiğine dikkatinizi çekerek, bu parayla bir tıp eğitiminin hangi periyodiği alacağı, hangi ni
telikli bir uygulamayı sağlayabileceği, hangi kitaba erişebileceğini Yüce Kurulun takdirlerine
bırakmak istiyorum. Diliyorum ki, bu mukayese bedelleri, enflasyon düzeltmesi yapılarak çık
mış bedellerdir. Onu da bu arada Komisyona sormak istiyorum. Hele de eğer, 1979 hesabıyla
3,5 milyonu, 1989 hesabıyla 1.9 milyonla mukayese ediyorsanız, hakikaten söyleyecek hiçbir
şey kalmıyor; hocalarımızın da, öğrencilerimizin de bir mucize yarattığını düşünüyorum.
Bir başka eleştiri de şuydu : Bu eleştiri, Yükseköğretim Kurulumuzun hiç dilinden düşür
mediği bir eleştiridir. "Üniversitelerdeki başarısızlığın nedenlerinden biri de, temel ve ortaöğ
retimdeki başarısızlıktır. Bir başka deyimle, temel ve ortaöğretimin eğitim düzeyi düştüğü için,
doğal olarak bu eğitimsizlik yükseköğretime de yansımakta, bunun bir boyutunu da tıp gös
termektedir." Buna katılmak mümkün değil. Çünkü, yine bu raporlarda bir gerçek ortaya çık
tı : Bir kere, her şeyden önce, tıbba giren öğrencilerin merkezî sistemdeki puan durumu en yük
sektir, 450 ilâ 700 arasındadır. Nereden gelirse gelsin, en olağanüstü eğitim kurumlarında ye
tişmiş çocuklardır. Genelinde, temel ve ortaöğretimden en az etkilenen kadrolardır; ama, bu
çocukların bütününün başarı oranı çeşitli kıstaslarla şunu göstermektedir : Türkiye'de, bugün,
tıp eğitimi, ortaya yakın bir düzeydedir, orta bile değildir. Nasıl böyledir? Bu rakamları kul
landıkları ölçütler de başarı oranlarıyla tespit edilmiştir. Bugün, tıp fakültelerimizde geçer not,
100 üzerinden 40, 50 ve 60'tır. 100 üzerinden 80*in altında bir Tıp başarısını, dünyanın hiçbir
yerinde başarı kabul etmezler, çünkü İ00 üzerinden 50 ile geçen bir hekim adayı, bilmesi lazım
gelenin yarısını bilmeden diploma almış bir yarım doktordur. Buna rağmen, bu çocukların
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neden bu halde olduklarını, en güzel, bu rapor meydana çıkarıyor. Şimdi, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin önünde çok ciddî bir sorun var.
Sayın Başkan ve saygıdeğer milletvekilleri; tıp eğitimi standardının şiddetle düştüğü, tar
tışılmaz, bir gerçek. Bu standardın, yeni kurulan ve yerleşik üniversitelerde -ikisinde de beraber1980 öncesinin altında olduğu da bir gerçek. Ayrıca, bu düşüşün, yeni kurulan üniversitelerle
yerleşik üniversitelerde farklı olduğu, öyle üniversitelerimizin mevcut olduğu ki, oradan çıkan
ve aynı diplomaya sahip hiç günahsız o parlak gençlerin istikballeriyle nasıl oynadığımız da
bu arada ortaya çıkıyor. Hiçbir iç ve dış sınavda başarı gösteremeyecekleri de bir gerçektir.
Bütün bunların yanında, Türkiye'de 1 200 veya 1100 kişiye bir hekim düşerken, tıp fakül
tesi kontenjanları nasıl artırılacak? ihtiyacımız olan kaliteli hekime nasıl ulaşacağız? Bunun
yolları vardır. Bunun çareleri de vardır. Yüce Meclise bugün bu gerçekleri arz etmek durumun
dayız Komisyon olarak; ama, çareleri birlikte bulacağız. Pekâla, daha 1970'li, 1975'Ii yıllarda
uygulanan yöntem kullanılabilir. Tam altyapısı ve eğitici kadroları oluşuncaya kadar, alınan
öğrenciler, yerleşik üniversitelerin temel bilimlerinde eğitilebilir, tik üç sene, tıbbın klinikten
biraz daha farklı bir eğitime olanak veren döneminde, pekâla, üniversitelerimizde bir çifte eği
tim uygulanabilir. Aynı öğreticilerle, aynı laboratuvarların yılda iki defa kullanılması bir yol
olabilir. Biz bunları hep konuştuk; ama, buraya sunamadık. Bunları biraz da kişisel inancım
ve imanım ve bir gün böyle olur da, tıp eğitiminin standardı yükselir ya da düzeyi asgarîde
belli bir noktayı aşabilir mi diye umudumdan kaynaklanıyor.
İzin verirseniz, şimdi, karşı oy yazısına bir miktarcık değinmek istiyorum ve ondan sonra
da sözümü bitireceğim.
Komisyon üyelerimizden bir saygıdeğer milletvekilimiz, -çok saygı duyduğum- bir karşı
öneri sundular. Ben, o önerinin belli bölümlerine katılmakta çok zorluk çektiğimi Yüce Kuru
la arz etmek istiyorum. Karşı oy sahibi sayın milletvekili, özellikle burada her iki taraftaki gö
rüşün yer almasının gerektiğini vurgulamışlardı haklı olarak ve bizi uyarmışlardı. Kendilerine,
Komisyonda bütün gayretimize rağmen, benim en azından, fırsat bulup anlatmakta zorluk çek
tiğim bir noktaya değinmek istiyorum.
Eğer raporların ölçütleri tek bir kurumdan alınıyorsa ve bu kurum da Yükseköğretim Ku
rulu olursa, her şeyi anlamakta fevkalade zorluk çekiyorsunuz. Bu sayıları alabileceğiniz bir
kaç ayrı kaynaktan en emin ve sağlıklı kaynak da, Devlet istatistik Enstitüsünün 1989 - 1990'a
ilişkin yeni yorumlarıdır. Bunlar daha yayımlanmadı; ama, hangi milletvekilimiz bir telefon
ederse, hem Yükseköğretim Kurulu veriyor hem de Devlet istatistik Enstitüsü veriyor. Oradan
da görülecektir ki, bütün saklanmak istenmesine, bütün kamufle edilmesine, bütün gayrete
rağmen, YÖK'ten gelen verileri dört kere kontrol etmeden kullanmayınız diye öneririm. Kula
nınız, eğer yine aynı sonuçlar çıkarsa, özür dilemeye de hazırım. En somut örneği, çok basit,
çok sade bir deyimle, enternasyonal bir tanım olan öğretim üyesi sayısındaki örneğidir. Bırakı
nız bunu, bunun dışındaki bütün başarı ölçütleri, başarı olayı, kendilerinin talimatıyla geçer
notu yarıya indiren bir kurumun başarı değerlendirmesi, hep bunların içine girer. Bu noktayı
vurguladıktan sonra, bir noktadaki ısrarımı da tekrarlayıp huzurlarınızdan ayrılacağım.
Dünyada bir tek meslekte kalite eksikliğine tahammül edilemez. Her mesleğin belli ölçü
lerde ve belli zamanlarda eksikliğini telafi etme şansı vardır; ama, yarım bir doktor, eksik bir
doktor bilgi ve deneyimini tamamlayıncaya kadar, bu eksikliği, yüzlerce insanın hayatına mal
olur.
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Onun için, sayın milletvekilleri, lütfen, Türk halkının sağlığıyla hayatıyla ödeyeceği bir
meslek dalının eksikliklerini, hiç müsamaha etmeden ve hızla çözmek için, bugünden itibaren,
saygıdeğer oylarınızla, öne- ilerinizle ve girişimlerinizle birlikte çalışma yapalım. Bu konu öyle
bir konu ki, Yüce Parlamento, nasıl, bir çevre konusunda birleşti; çocuklarımızdan ödünç al
dığımız çevrenin kurtarılması için; unutmayalım ki, o çevrenin en önemli etkeni de insandır.
İnsan, çevreden etkilendiği gibi, insanın o çevreyi nasıl kötü etkilediğini, bir sağlıksız insanın
bağırsaklarındaki parazitleriyle, idrarındaki enfeksiyonlarıyla, balgamında çıkardığı mikroplarıyla nasıl etkilendiğini düşünürsek, çevreyi korumak için de gelecekten borç aldığımızı ya
da çocuklarımızı kollamak için de hekimlerimizden işe başlamak gerektiğine inanıyorum.
Beni sabırla dinlediğiniz için yürekten teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, saygılarımı su
nuyor, sevgiyle selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yaşar Eryılmaz; buyurun. (ANAP sıralarından al
kışlar)
ANAP GRUBU ADINA YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Türkiye Büyük Millet Meclisince, tıp fakültelerinden yetişen öğrencilerin gerekli bilgi ve
beceriye sahip olamadıkları iddiası ve bu yetersizliklerin nedenlerini tespit etmek amacıyla ku
rulan 10/64 esas sayılı Meclis Araştırması Komisyon raporu üzerine Anavatan Partisi adına
söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına, Yüce Heyetinize saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar)
Değerli milletvekilleri, sözlerimin hemen başında, hazırlanan raporun son derece siste
matik, gerçek bir emek mahsulü, siyasî duygusallıktan uzak, objektivite yönünden de oldukça
doyurucu olduğunu belirtmek ve bunun altını çizmek istiyorum.
Tıp fakültelerinde Üretilen hizmeti dört ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar,
öncelik ve önem sırasına göre; öğrenci eğitimi ve öğretimi, araştırma, mezuniyet sonrası eğitim
ve öğretim, topluma yüksek kalitede sağlık hizmeti götürmedir.
Yine, çok iyi bilindiği gibi, bir kurum veya işletme, ister hizmet üretsin, ister eğitim üret
sin, üretilenin kalitesi;
1. Üretimi yapan personel,
2. Üretimde kullanılan makine ve teçhizat,
3. Üretimin yapıldığı mekân şartlarıyla doğrudan ilgilidir.
Konu, akademik kuruluş olan tıp fakültemiz olunca, doğal olarak, öncelikle, kaliteli he
kim yetiştirme amacında, bu kurum için, dünyanın diğer ülkelerinde üretilmiş ve üretilen bilgi
ye ulaşım yöntemleri, kütüphane hizmetleri, eğitim ve öğretim için uygulanacak, sistem, akta
rılan bilgi ve becerinin muhtevası, sosyal ve kültürel sportif imkânlar gibi faktörler hayatî önem
arz ederler.
Değerli milletvekilleri, hazırlanan raporda, ülkemizde tıp eğitiminin durumu, karşılaşılan
sorunlar ve bunları aşmak için alınması gereken tedbir veya görüşler ele alınmaktadır.
Ülkemizde, son yirmi yılda, hekim sayısı çoğaltılarak sağlık hizmetleri seviyesinin düzelti
leceği ileri sürülmüş, tıp fakülteleri açılmış veya açılmaya devam edilmiştir. Bu fakültelerin açı
lışları öncesinde de, Fizikî imkân, personel, öğretim elemanı, araç-gereç planlamaları çok defa
yapılamamış ve daha sonra da bu eksikliklerin tamamlanması mümkün olamamıştır.
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Tıp fakültelerinin bulunduğu şehrin, öğrenciyi sosyal yönden eğitici olup olmadığı da göz
önüne alınmamıştır. Bunun tam tersi, üniversitelerin bu şehri kalkındıracağı düşüncesi hâkim
olmuştur. Yeni açılan fakültelere öğrenci alınmış; ancak, hazırlıksız olunduğu için de bu fakül
telere, bina, araç-gereç ve öğretim üyesi temininde büyük zorluklarla karşı karşıya kalınmıştır,
hatta dekan dışında bir iki öğretim üyesinin bulunduğu fakülteler gözlenmiştir.
Gelişmiş tıp fakültelerinin öğrenci sayılarının gerekenin iki - ikibuçuk katı fazla olması,
bu fakültelerde eğitim yapmakta büyük güçlükler getirmiştir. Aşırı sayıda öğrenci fazlalığı, öğ
retim üyeleri üzerinde olumsuz etki yapmakta ve öğretim üyesi - öğrenci ilişkilerinde de yakın
lık doğmasına meydan vermemektedir. Gelişmekte olan fakültelerde ise, öğretim elemanı azlı
ğından, yine gereken düzeyde eğitim yapılamamaktadır. Bütün bu faktörler, tıp eğitiminin ni
teliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Yükseköğrenime ve dolayısıyla tıp fakültelerine bütçe
den ayrılan para, son iki yıldır iki katına çıkmasına rağmen, kifayetli olmamaktadır.
- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok Önemli bir konu; ülkemizin hekim ihtiyacının ne
olması gerektiği artışmasıdır. Alınan örneklerin iyi incelenmesi şarttır, örnek alınan Avrupa
ülkelerindeki doktor - nüfus oranları incelenirken, bu ülkelerdeki işsiz doktor yüzdelerinin kor
kutucu yüksekliğine dikkat edilmelidir. Bir tıp fakültesinde 100 - 150'den fazla öğrenci alın
ması, o fakültedeki tüm imkânlar ve hatta öğretim üyesi sayısı ne olursa olsun, eğitim seviyesi
nin düşmesine neden olmaktadır. Dünyada artık didaktik eğitimden genellikle uzaklaşılmakta
ve eğitim on kişilik gruplar halinde yapılmaktadır. Kırk yataklı bir anabilim dalına kırk-elli
stajyer öğrenci gitmekte ve stajlar, koridor stajına dönüşmektedir.
Yeni tıp fakültelerinin açılması veya gelişmiş kabul edilen fakültelerin kontenjanlarının ar
tırılması, sağlık hizmetlerinin niteliğini olumsuz yönde etkilemekte ve bu olumsuzluk, sağlık
hizmetini alan halkımıza yansımaktadır.
Halen tıp fakültelerinde bulunan öğretim üye ve elemanlarının tıp fakülteleri arasındaki
dağılımında da önemli farklılıklar vardır. Bu farklılığın düzeltilmesi de çok büyük bir önem
taşımaktadır. Mevcut öğretim üyesi sayılarıyla henüz ideal öğretim üyesi - öğrenci oranında
ulaşılmamışken, aynı fakültelere daha fazla öğrenci alınması halinde, beklenen oranların çok
fazla üzerine çıkılmış ve nitelikli hekim yetiştirilmesi daha da güçleşmiş olacaktır.
Değerli milletvekilleri, tıp fakültelerine belirli yeteneklere ve motivasyona sahip öğretim
elemanı yetiştirilmesi, yaklaşık on yıllık bir süre almaktadır, öğretim üyesi sayısının artırılma
sı imkânları oldukça sınırlıdır ve halen faaliyette bulunan tıp fakültelerinde önemli miktarlar
da öğretim üyesi açığı bulunmaktadır. Bu nedenlerle, hekim sayısını artırmak için tıp fakülte
lerine alınan öğrenci sayılarında yapılacak artışlar ile belirli sayıda ve yetenekte yetiştirilecek
olan öğretim elemanı .sayısı arasında çok belirgin bir açık oluşacak, tıp eğitiminin üstün nite
likli hekim yetiştirme amacına ters düşen ve arzu edilmeyen bir tablo gelişecektir.
Türkiye'deki durumu inceledikten sonra, kısaca, gelişmiş ülkelerdeki tıp fakültelerinin du
rumu, öğretim üyesi - öğrenci oranları, harcamaları ve destek kurumlarını gözden geçirmekte
yarar vardır. Bütün gelişmiş ülkelerdeki tıp fakültelerinde ilk planda ele alınan konu, eğitimin
kalitesidir. Bu nedenle, öğretim üyesi - öğrenci oranı, en önemli parametrelerden birisi olarak
kabul edilmektedir. Bu konuda en iyi örnek Amerika Birleşik Devletlerinden veriletilir. Adı
geçen ülkede 1988 -1989 verilerine göre, tıp fakültelerinde görevli, toplam 70 308 full-time öğ
retim üyesi ve 65 150 öğrenci bulunmaktadır. Full-time öğretim üyesi - öğrenci oranı 1.08'dir.
Eğer Öğretim üyesi sayısına part-time ve gönüllü çalışan öğretim üyeleri de eklenirse, bu oran
3.18'e yükselmektedir.
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Yine adı geçen ülkede bir tıp fakültesinin eğitim verebilmesi için konulan şartlardan biri
si, öğrencilerin uygulamalı eğitim yapacakları genel yatak sayısıdır. Bu sayı, her sınıftaki beher
öğrenci için 10 yatak olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, eğitim sorumluluğu ve eğitimci süpervizyonu, fakültede olmak şartı ile üniversite dışı yataklı kurumlardan da yararlanılmaktadır.
Bu ve buna benzer rakamlar ve uygulamalar, tüm gelişmiş ülkelerde ve çoğu Avrupa Top
luluğu ülkelerinde de görülmektedir. Hekim - nüfus oranları örnek olarak alınan bu ülkelerde
ki tıp fakültesi eğitiminin de aynı paralelde örnek gösterilmesi ve alınması daha gerçekçi olacaktır.
Raporda belirtildiği gibi, ülkemizde hekim ihtiyacının hesaplanmasında ve tıp fakülteleri
ne alınacak öğrenci sayılarının tespitinde, sadece, hekim başına düşen nüfusun alınmasının son
derecede yetersiz ve yanıltıcı bir parametre olduğu açıkça görülmektedir. Bu sayının, ülkenin
ulusal sağlık politikası ve master planı çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Türkiye'de bugün, bir yılda hekime başvuru ortalaması, kişi başına L5'tir. Bu sayının 3'e
çıkması halinde bile, YÖK ve DPT önerilerine göre, tıp fakültelerine öğrenci alımına devam
edilirse, 2000'Ii yıllarda 13 bin ilâ 22 bin arasında hekim fazlası olacağı, işsiz hekim projekte
edilmiştir.
Ülkemizdeki hekim dağılımında halen yüzde SO'ye yakın olan pratisyen hekimlerin TUS
ile yılda yaklaşık yüzde 20'si uzmanlık eğitimine alınabileceğine göre, önümüzdeki yıllarda pra
tisyen hekim oranı giderek artacaktır, Bu artış ile ileride pratisyen hekimler için önemli bir
gizli veya açık işsizlik ortaya çıkacaktır. Bu hekimlerin nerede ve ne şekilde istihdam edilecek
leri önemle düşünülmelidir.
Yukarıda ifade ettiğim ve olumsuz görünen bütün bu tabloya rağmen, hepiniz de takdir
ederseniz ki, her başlangıç zordur. Amacımız, bundan böyle, bütün gücümüzle, devletin im
kânlarının elverdiği nispette, büyük bir gayretle bu fakültelerin eğitim ve öğretim düzeyini yük
seltmek olmalıdır.
Anavatan Partisi Programında da belirttiğimiz gibi, insan sağlığına son derece önem ver
mekteyiz. Nüfusu yılda yüzde 2.5 gibi çok hızlı artan bir ülkede yapılacak şey, mevcut tıp fa
kültelerinin kalitelerini artırmak için bütün siyasî partilerin birlikte gayret göstererek bu millî
sorunu bir noktaya getirebilmektir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eryılmaz.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Gazioğlu; buyurun efendim. (Alkışlar)
DYP GRUBU ADINA BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar ve 40 arkadaşının, tıp fakültelerinden
mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip olamadıkları ve bu yetersizliklerinin ne
denlerini tespit etmek amacıyla verdikleri Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzeri
ne, Genel Kurulun 30.1.1990 tarihli, 70 inci Birleşiminde kurulan 10/64 esas numaralı Meclis
Araştırması Komisyonu raporu üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek
üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisin sayın üyelerine saygıları
mı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, XVIII. Dönemde -Meclisten aldığım resmî belgelere göre- 149 tane
Meclis araştırması önergesi verilmiş; ama, ne hazindir ki, bunlardan sadece 9 tanesi kabulle
neticelenmiş ve bunların da sadece 2 tanesinin komisyon raporu -ki, bu ikincisidir, diğeri de
terlik konusundadır- Meclise intikal etmiş durumdadır.
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Burada, arkadaşlarımızın verdiği bilgilerden çıkan netice odur ki, bu araştırmalar fevka
lade faydalı neticeler teessüs ettirmektedir. Gönül isterdi ki, bu araştırma önergelerine Meclis
daha dikkatli davransın, daha teyakkuz durumunda olsun ve daha iyi bilgiler almamız sağla
nabilsin.
Sayın milletvekilleri, çağımızda, insanın yaşama hakkı mukaddes sayılmış ve güvence al
tına alınmıştır. Hatta, bugün sadece yaşama hakkıyla yetinilmemiş ve İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesine göre, sağlıklı, yaşama konumuna gelinmiştir ve birçok medenî ülkelerde bu da
kanunla korunur duruma gelmiştir. Devlet, herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama
hakkına sahip olduğunu kabullenmiş ve bunu koruma yollarını da arama aşamasına gelmiştir.
Sayın milletvekilleri, 10/64 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkan ve üye
lerine, ben de, diğer konuşmacı arkadaşlarım gibi, çok teşekkür ediyorum, hepsine saygılar
sunuyorum. Son derece titiz, iyi niyetle, büyük zaman ve emek harcayarak, konuyla ilgili bü
tün kurum, kurul ve teşekküllerle irtibat kurularak bir rapor ortaya çıkarılmıştır. Arzumuz
odur ki, tespit edilen bu eksiklikler kâğıt üzerinde kalmasın.
Hemen hemen bütün arkadaşlarım rapordan pasajlar okudular, ben çok mufassal bilgi
vermekten imtina edeceğim; fakat çok önemli birkaç konuyu da burada arz etmeden geçeme
yeceğim. Raporda deniyor ki: "Sağlık Bakanlığının görüşüne müracaat edilmiş..." Çok üzü
lerek belirtmek zorundayım ki, tıp fakülteleri açılırken Sağlık Bakanlığının görüşleri alınma
mış. Bunu hiçbir şeye sığdıramadım, hiçbir şeye sindiremedim. Sağlık Bakanlığının tıp fakülte
leriyle hiç ilgisi yok mudur, olmayacak mıdır? Hiçbir görüş alınmadığına göre, Sağlık Bakanlı
ğını bu konuda herhangi bir şekilde sorumlu tutma imkânı söz konusu olabilir mi?
Bundan sonra, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanının görüşüne müracaat edil
miş, gelen cevap da son derece üzücü ve ürkütücü. Derler ki, "tıp fakülteleri, çağdaş yenilikle
ri hayal bile edemezler. Zaten, mevcut durumlarını korumaktan dahi acizdirler."
Bunun yanında, tıp fakültelerinin görüşü de hiç iç açıcı değil; tıp adamlarının uygun bilgi
ve beceri içinde yetiştirilemediği, kalitenin düştüğü kaygısı içinde olduklarını bildirmişler, özel
likle de öğrenci sayısının fazlalığından, öğretim üyesi sayısının azlığından yakınmışlar ve ra
kamlar vererek diğer Avrupa ükeleriyle birtakım kıyaslamalarda bulunmuşlardır. Demişlerdir
ki, "Avrupa ülkelerinde bir öğretim üyesine 5.8 talebe isabet ederken, Türkiye'de, maalesef,
bunun 3 katına yakındır; 12.4. oranındadır."
Değerli arkadaşlarım, 1979 - 1989 yıllarında yükseköğrenim kurumlarına tahsis edilen öde
nek aynıdır. Sayın Türkân Akyol'un burada bilhassa üstüne basarak arz ettiği gibi, 1979 rakamalarıyla bugünkü rakamlar kıyaslandığında 1979 yılında bir tıp öğrencisi için bütçeden 3,5
milyon lira harcanırken, bugün, bir tıp öğrencisine bu kadar erozyona uğramış bir Türk para
sıyla, sadece 1 milyon 900 bin lira harcanması fevkalade acayiptir. Sayın Türkân Akyol'un de
diği gibi, hakikaten, bu imkânlarla, bu rakamlarla yetişen tıp fakültesi öğrencilerini tebrik et
mekten başka söyleyecek bir şey bulamıyorum.
Türkiye'de 24 tıp fakültesi vardır. Bu tıp fakültelerinde aynı standartta eğitim verilmediği
de gene bu komisyon raporunda dere edilmiştir ve bu da en çok tıp uzmanlık sınavlarında be
lirgin hale gelmektedir. Çünkü, bir yılda 5 bin talebe tıp fakültesi mezunu olurken, bunun an
cak lOOO'i uzmanlık için imkân bulabilmekte; bunların da hemen hemen 800-900'ü her sene
aynı fakültelerdendir, yani Ankara'daki Hacettepe Tıp Fakültesinden ve İstanbul'daki Cerrah
paşa Tıp Fakültesinden mezun olan talebelerce kazanabilmektedir, diğerleri mecburen pratis
yen hekim olarak kalmak zorundadırlar.
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• Yardımcı sağlık personeli sayısının fevkalade kifayetsiz olduğu her kurumca hep belirtil
miştir. Bu sebeple de yapılan tahminlere ulaşılmadığı ve ulaşılamayacağı da yine komisyon ra
poruna dere edilmiştir.
Burada birtakım önerilerde bulunulmuş ve "öğretim üyesi tüm mesaisini kurum ve hasta
ne içinde vermelidir" denilmiştir; biz de buna iştirak ediyoruz. Yeni Up fakültelerinin açılma
ması gerektiği ve mevcutlarının ıslah olunması cihetine gidilmesi ye bu zaman içerisinde yeni
öğrenci alınmaması gerektiği de yine bu rapor içerisinde vardır.
Pratisyen hekimler, maalesef, ikinci sınıf tabip mesabesinde görülmektedir; bunlara da
değer verilmeli, itibar edilmeli; ikinci sınıf doktor mesabesinden çıkarılmalıdır.
Türkiye bölgelere bölünmeli, bölgelere malî farklılıklar tanınmalı, hekimlerin buralara talip
olarak gitmeleri Özendirilmelidir.
'
Ayrı bir sağlık personel yasası çıkarılmalıdır. Hekimin sicil amiri mutlaka yine hekim ol
malıdır.
Hekimin yetişmesinde kantite değil, kalite öncelik kazanmalıdır.
Tıp eğitimine ayrılan bütçe yeterli değildir.
I

Doktprlara verilen maaş gülünç rakamlara düşmüştür ve bugün temas kurduğumuz veya
tanıdığımız doktorların birçoğunun, çok uzun ve meşakkatli olan tıp eğitimini yaptığına piş
man olduğuna maalesef şahit olmaktayız.
Planlama yapılmadan, mekân, araç, gereç, öğretim ve sosyal şartlar tamamlanmadan açı
lan tıp fakülteleri sebebiyle eğitimin gerilediği tespit olunmuştur. Talebeler de durumlarından
fevkalade müştekidirler; anfilerin soğuk olduğunu, eğitimin ağırlığı sebebiyle sosyal faaliyet
lerde bulunamadıklarını, Öğretim üyelerine, çok talebe olması sebebiyle ulaşamadıklarını, yurt
ların yetersiz olduğu, rehber öğretim üyesi bulunmadığını, şikâyet olarak belirtmektedirler.
înternler, bize göre, kliniklerde yalnız hastalarla uğraşmalıdır. Kendilerinin en büyük şi
kâyeti, sekreterlik ve personel işleri gibi angaryalar yüklenmesidir. Bu, bu sıfata hiçbir şekilde
yakışmamaktadır.
Yabancı uyruklu öğrencilere çok büyük kontenjanlar tanınmakta ve kendilerinin yeteneği- *
ne, bilgisine bakılmadan en güzel yerlere girebilme imkânları doğmakta, dolayısıyla, kendi talebelerimizi kıskandırma durumu zuhur etmektedir.
Değerli arkadaşlarım, komisyon raporuna -burada konuşan arkadaşlarımızın ifadelerin
den anlaşıldığı üzere- müttefiken itibar etmiş bulunuyoruz. Tabiî, sağlık konusunun zaten mil
lî bir sorun olarak ele alınmadığını her zaman bu zeminde şikâyet konusu olarak dile getirdik.
Bugün böyle bir durumun meydana gelmesinden dolayı son derece mütehassis olduk. Zaten,
Komisyon da, bu şikâyetleri tek tek saymış ve bir noktasında demiştir ki, "Komisyonumuz,
yukarıdan beri sayılan nedenlerden, yurt düzeyinde tıp eğitimi alanında standart bir eğitim
verilmediği ve eğitimde kalitenin düştüğü görüşündedir."
Değerli arkadaşlarım, tıp eğitiminin amacı, kaliteli hekimdir. Bilgi üretebilen, kendine gü
venen, sürekli kendini yetiştirebilen hekim yetiştirmek olmalıdır. Kaliteli eğitim, iyi yetişmiş
eleman mezun edilmesi, hedef olmalıdır. Hele bu eleman hekimse ve uğraşı da insansa, tabiî
ki, çok daha önem kespetmektedir.
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Sağlık hizmetlerinin niteliğini, onu olumsuz yönde etkileyen hususları bu Hükümetin kav
rayabileceğine ve kaldırabileceğine de maalesef ihtimal vermemekteyiz, iktidar, artık esas sahi
bi olan millete bu görevi tevdi etmeli ve o iş de ehil ellere verilmelidir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Doğru Yol Grubu ve şahsım adına, saygılarımı sunuyorum. (DYP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gazioğlu.
Gruplar adına yapılan konuşmalar sona ermiştir.
Şahsı âdına, Sayın Reşit Ülker; buyurun efendim.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ben de diğer konuşma
cılar gibi, benim de içinde bulunduğum, çalışmalarını yakından izlediğim Komisyona, gerçek
ten çok önemli bir memleket meselesini -belgelere de bağlamak suretiyle- diğer komisyonlar
dan farklı olarak kısa zamanda huzurunuza getirmiş olmasından dolayı teşekkür ediyorum.
Buraya getirilen rapor iki bölümden ibarettir. Birinci bölümde, dinlenilen konular çok özet
olarak, can alıcı noktaları ifade edilmiş; sonunda da "Sonuç" denilen bir kısım var, o kısımda
da gayet doğru olarak, bütün raporda ve dosyada tespit edilen konuların, ilgili bakanlık, Millî
Eğitim Bakanlığı, YÖK, Devlet Planlama, Türk Tabipler Birliği gibi ilgili kuruluşlarla beraber
değerlendirilmesini içermektedir. Zaten, Anayasamıza ve İçtüzüğümüze göre, Meclis araştır
ması, Meclisin bilgi elde etmesi için yapılan bir çalışmadır. Meclis, bundan, ileride istifade eder;
sonunda bir oylama da bahis mevzuu defğildir, bir genel görüşme yapılır, herkes fikrini söyler,
o fikirlerle beraber oluşan düşünceleri, ileride, Parlamento başta olmak üzere, ilgililer değer
lendirir. Onun için, benim buradaki karşı oy yazım, esasa taalluk eden bir şey değildir. Orada
diğer müesseseler sayılırken, YÖK gibi bu işle doğrudan meşgul bir birim ile Devlet Planlama
nın fikirlerinin tam olarak geçmemesinden dolayı -kendi fikrini beklemeden- dosyada mevcut
bilgilerden özetleri koydum. Bana göre, ileride bunu okuyacaklar, raporun tamamlayıcısı ola
rak değerlendireceklerdir.
Bunların dışında, bir iki noktada fikrimi söylemek istiyorum. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma
Planı, 1989 yılında hekim sayısının gerçekleşme tahmininin 45 200 ve 1994 yılı hedefinin ise,
60 604 olduğunu belirtmiştir. Sözü edilen plana göre, 1989 yılı için 1 213 kişiye bir hekim düş
tüğü ve 1994 yılında da 1 011 kişiye bir hekim düşmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Verilen bilgilere şöyle bir bakıyoruz; mesela Bulgaristan'da 420 kişiye bir hekim -bazılarını
atlıyorum- Doğu Almanya'da 493 kişiye bir hekim, Batı Almanya'da 512 kişiye bir hekim ve
Mısır'da 1 089 kişiye bir hekim düşmekte iken, bizde 1 213 kişiye bir hekim düşmektedir. Ta
biî, bu planın tartışması yapılmış ve Yüce Meclisimizden geçmiştir. Gerçeklere dayanan veriler
verildiği zaman, elbette ki planlar değişir... Planlar değişmez değildir; ancak, benim bir politi
kacı olarak takıldığım noktalardan birisi, doktor sayısının nasıl hesap edildiğinin tartışılma
şeklidir. O tartışmada yapılan hesabın değişik yaklaşımları var. Türkiye'de, doktora gitme, baş
vurma katsayısı, başka ülkelerde 5-6 olduğu halde, 1-1,5 civarında olarak belirlenmiş ve bura
dan hareket edilmiş. Şimdi, Planlama da, buna karşı, "biz 1-1,5 rakamını almadık, 3 rakamı
nı aldık" diyor. Sonra kendimizin yaşadığı bir konu var; ben, Meclis doktorunun bile, sabah,
kapısında 30 - 40 kişiyi gördüğümde, gidiş nedenim ufak tefek bir iş ise uğramayıp geçiyorum;
vatandaş da hastane kapılarındaki bekleme, sıra vesaire nedenlerle buralara gidemiyor. Onun
için, bu rakamı değerendirmek lazımdır, bunu Türk Tabipler Birliği söyleyebilir, değerli bir ku
ruluştur ve "5 000 değil, 2 500 alınması lazım gelir" diyor.
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ilerideki yıllarda Türkiye'nin durumu ne olacak bunu belirlemek durumundayız. Bu he
saplar böyle'çıkarıldı; ama, milletin ekonomisinin geliştiği bir kertede, kazandığı paraların önemli
bir kısmını akıllı bir millet olarak sağlığına harcamak isteyecek ve doktora koşacaktır. O za
man ne olacağı konusunda benim ciddî tereddütlerim vardır.
önemli bir başka nokta da, son zamanlarda insangücü planlamasında sosyal talep esası
nın kullanılmaya başlanılmasıdır. Bu bakımdan, yükseköğretim kurumlarına olan talep, hangi
sektörde insan gücü ihtiyacı olduğunu bir yerde ortaya koymaktadır. Bu nedenle, 1989. yılı üni
versite giriş sınavında 37 123 kişi tıp fakültesini birinci tercih olarak göstermiştir. Yani, çocuk
larımız, torunlarımız, ilkokuldan başlayarak "ben doktor olacağım" diyerek tıp fakültelerine
girmek istiyor. Bu nedenle, sosyal talep anlamının içinde bu da var ve birinci tercih olarak böy
le bir tercih şekli var.
*
Tabiî, bu konunun ciddî olarak üzerinde durmak lazım. Yükseköğretime olan talebin her
yıl çığ gibi büyüdüğü bir dönemde, 2 000 yılında 1 milyon 600 bin çocuğumuz üniversite giriş
sınavlarına müracaat edecek. Bunu da sosyal talep olarak bir ölçü içerisinde tutmak lazım geliyor.
Diğer ülkelerle ilgili rakamlara girmiyorum; ama, onlara baktığımızda, diğer ülkelere na
zaran bizim doktor durumumuz, tabip durumumuz, belli ölçülere göre, iyi bir oranda değil.
t.

Bu arada, şunu ifade etmek istiyorum : Doktorlar, Türkiye'de son yıllarda en büyük hak
sızlığa uğramış zümredir; kesin olarak bu böyledir. Bupun ayrıntısına girmiyorum; yetişmele
ri, mecburî hizmetleri, askerlikleri vesairesiyle, geriye itilmiş durumdadırlar. Onun için, hangi
kesimde olursa olsun, Türk doktorlarına layık oldukları yeri vermek mecburiyetindeyiz. Eğer
bu ülkede yaşayacaksak, sağlığımızı onların ellerine tevdi edeceksek ve onların bıçaklarının
altına yatacaksak, bu hakkı tanımak lazımdır.
öyleyse, bu konuyla ilgili olarak üç şehirde toplanmış olan ve tıp fakültelerinde görev ya
pan profesörlerin yüzde 54'ü, doçentlerin yüzde 36'sı, yardımcı doçentlerin yüzde 18'i, öğre
tim görevlilerinin yüzde 47'si Hacettepe Tıp, İstanbul Tıp, Cerrahpaşa Tıp ve Ankara Tıp fa
kültelerinde bulunmaktadır.
Şimdi, bu doktorların tam gün veya -halk tabiriyle- yarım gün çalışma durumu vardır.
Benden evvel konuşan bir değerli arkadaşın da, raporunda söylediği gibi, bunların tam gün
çalıştırılmaları zorunluluğu vardır. Hakkı neyse verip, orada tam gün çalıştırmak mecburiye
tindeyiz. Dolambaçlı yollardan, öğrencilerin yetişmesini engelliyoruz. Yarım gün çalışan bir
kimsenin, başka bir işi varsa, o aklı işinde olur; ben mesleğimden biliyorum; onun içindir, ki
avukatlık yapmıyorum; çünkü ya parlamenterliği yapıyorsunuz ya avukatlığı yapıyorsunuz; davayı
düşünmeye başlıyorsunuz... Halbuki, burada önce memleket davası düşünülecek. Yani, yapanlara
"yapmasınlar" diye söylemiyorum. Serbest olması gerekir; ama, bu, böyle...
VEFA TANIR (Konya) — Full-time olmadığı zaman talabeler daha güçlü diyorsunuz, ters
düşüyorsunuz.
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Efendim, ters düşüp düşmediğimi, zaman içinde, bunu oku
yanlar değerlendirecekler.
Bunun yanında, 1980'den sonra, YÖK vasıtasıyla, tıp öğrencilerinin internliği, yani son
sınıf öğrencilerinin uygulamada, tatbikatta çalışmaları hususu bütün yurda yayılmış bulunu
yor. Daha evvel bazılarında vardı bu. Bu, tabiî, ileri bir adımdır.
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Onun yanında, belli merkezlerde toplanmış olan öğretim üyelerinin bulunduğu yerlerde
veya onlara yakın yerlerde tıp fakülteleri açılmak suretiyle seyrekleştirme yapmak mümkün
dür. Bunu YÖK de söylüyor. Yani, yalnız kendi başına bulduğum bir fikir değil.' Bunun da
üzerinde ciddî olarak durulmalıdır.
BAŞKAN — Sayın Ülker, süreniz doldu, lütfen toparlayınız.
REŞİT ÜLKER (Devamla) —- Bitiriyorum efendim.
Bunun yanında, devlet hastanelerinin belirli nitelikte olanlarının, bu doktorların yetişme
si için kullanılması zorunluluğu vardır. En son çıkan yazıları getirttim, YÖK Dokümantasyon
Merkezinden istifade ederek; Avrupa'dan hemen faksla aldılar, verdiler. Yalnız bize ait mesele
ler değil; bugün, Avrupa'nın birçok ülkesinde de, Amerika'da da bu meseleler tartışılmaktadır.
Bunların üzerinde de durmak lazım.
Sayın Komisyon Başkanına ve bütün üye arkadaşlarıma tekrar tekrar teşekkürlerimi su
nuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker.
Komisyon adına, Komisyon Başkanı Sayın Doktor Mustafa Kalemli'ye söz veriyorum.
Buyurun efendim.
10/64 ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamın başında, he
pinizi saygıyla selamlıyorum ve bu ilerlemiş vakitte, konumuza ilgi duyup Yüce Meclisin çatısı
altında bizi dinleyen bütün arkadaşlarıma, peşinen, teşekkürlerimi ifade ediyorum.
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30.1.1990 tarihli 70 inci Birleşiminde, 10/64
Esac Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun raporu ile ilgili olarak ve bu raporda yer
almayan; fakat, ek kitaplarımızda, çok geniş olarak inceleyip sizlere arz ettiğimiz önemli bazı
hususların altını çizmek ve dikkatlerinize sunmak istiyorum.
Yüce Meclisin Komisyonumuza verdiği görev, 1980 yılından sonra kurulan tıp fakültele
rinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları iddiasını ve yetersiz
liklerinin nedenlerini tespit idi. Hatırlıyacaksınız, önergenin oylanması esnasında, verilen ek
bir önerge ile, amacın 1980 öncesi bütün tıp fakültelerini de kapsaması Yüce Meclisin oylarıyla
benimsenmişti.
Bu kararlar ışığında, Komisyonumuzun misyonu, bütün tıp eğitim kurumlarından mezun
olan öğrencileri kapsar şekilde genişledi; fakat, burada bir zorluk karşımıza çıktı; önergede
"öğrenci" tabiri olduğu için, araştırmanın tıp fakültelerinde yapılması keyfiyeti; "yetersizlik"
tabiri olduğu için de, doktor formasyonu kastedildiği için araştırmanın tatbikat alanında ya
pılması zorunluluğu belirdi. Komisyonumuz, bu durumda, konunun, hem tıp fakültelerinde
hem de tatbikat sahasında araştırılmasının doğru olacağı kararına vardı. Ayrıca, raporda ek
olarak Yüce Meclise sunduğumuz ve bugün bütün milletvekillerinin odalarına bıraktırdığımız
üç büyük ciltlik kitap ve nihayet, yarın sizlere arz edeceğim bu üç cilt kitabın karşılaştırmalı
bir özetini ihtiva eden dördüncü bir cilt kitapla, sizlere çok titiz ve çok iddialı bir araştırmanın
sunulduğunu söylemek istiyorum.
Raporumuzda çalışmamızın bir ayrıntısı var : Bize verdiğiniz görev, 24 tıp fakültesini, bun
ların üst kuruluşlarını, bu fakültelerden mezun olan hekimlerin çalışma alanlarını, bu hekim
lerin üst kuruluşlarını, bağlı bulundukları bakanlıklar ile devletin bu konuyla ilgili üst kuru
luşlarını kapsamaktadır veya biz olaya böyle yaklaştık. O nedenle, Sağlık Bakanlığı, Gülhane
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Tıp Akademisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, YÖK ve -katkılarım şükranla belirt
mek isterim- Millî Eğitim Bakanlığı ile çok sıkı bir işbirliği yapma ihtiyacı duyduk. Bu işbirli
ğini de, Başkanlığını Millî Eğitim Bakanlığımızın Değerli Müsteşarı Doçent Doktor Sayın Ni
hat Bilge'nin yaptığı bir araştırma grubuyla somu tlaş tır dik. tşte önemle aynntı olarak altını
çizdiğim husus budur.
Komisyonumuzun konuya bütün politik mülahazaların ve tartışmaların dışında, insan sağ
lığına verdiği önemin bir kanıtı olarak, tamamen bilimsel bir disiplinle yaklaştığını ve çalışma
larını böyle yürüttüğünü de, altını çizerek söylemek isterim. Bu nedenle, hem komisyonun de
ğerli üyelerine, hem araştırma grubunun değerli üyelerine, özellikle, teşekkür ediyorum. Ayrı
ca, Sayın Millî Eğitim Bakanımız ve yukarıda saydığım kuruşların, bağlı bulundukları bakan
lıkların sayın bakanları başta olmak üzere bu çalışmaya katkısı olan bütün personele; saha
ve anket çalışmalarına katılan bütün idareci, öğretim üyesi ve öğrencilere de, en içten teşekkür
lerimi ve saygılarımı, Yüce Meclisten ifadeyi bir borç biliyorum.
Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 30.1.1990 tarihli birleşiminde kurulan ve çalışması
yaklaşık birbuçuk yıl süren Komisyonumuz, raporda sırasıyla tarih ve yerleri belirtilen 11 top
lantı yaptı. Bu toplantıların 8'i Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altında, 3*ü de sahada,
yani tıp fakültelerinde gerçekleştirildi.
Burada bir hususu tekrar bilgilerinize sunmak istiyorum : 1961 yılından bu yana Meclisi
mizde 70'e yakın araştırma komisyonu kurulmuştur. Bu araştırma komisyonlarından, bizimle
beraber, 21 tanesi raporunu Yüce Meclise verebilmiş ve bugün okunanla beraber, ancak 12 ta
nesi de raporunu Yüce Meclise sunma imkânına sahip olmuş. Araştırma komisyonları kurar
ken, araştırma komisyonlarına üye seçerken, zaman zaman onların çalışma sürelerini uzatır
ken karşılaştığımız bir güçlüğü de hepimiz biliyoruz. İtirazlar vaki oldu; sayın milletvekilleri
nin komisyonların çalışmalarını zamanında bitirmediği yolunda haklı itirazları gündeme gel
di. Bunların hepsine katılıyorum.
Sayın milletvekilleri, eğer araştırma komisyonları bu statüde çalışmaya devam edecekse, he
le hele sonuçta ortaya çıkan ürünün bir yaptırım değeri olmayacaksa, arz ve rica ediyorum,
Sayın Başkanlık Divanı bu konuyu lütfen bir daha gözden geçirsin; ne Yüce Meclisin vaktini
boşuna alalım ne de sayın üyelerin vakitlerini boşa harcayalım. O bakımdan, bu konuyu, altı
nı bir kere daha çizerek, dikkatlerinize sunmak istiyorum. (Alkışlar)
VEFA TANIR (Konya) — İçtüzük konusu...
10/64 ESAS NUMARALI MECLÎS ARAŞTIRMASI KOMÎSYONU BAŞKANI MUS
TAFA KALEMLt (Devamla) — İçtüzük konusudur, biliyorum efendim, onun için Yüce Baş
kanlığa arz ediyorum.
Belki uygun kaçmayacak; ama, bir noktayı daha, söylemekte fayda görüyorum : Bu Ko
misyonun ne Başkanı ne de bir üyesi, bu çalışması boyunca, hiçbir yolluk talep etmedi, hiçbir
harcırah almadı, kendilerine araba tahsis edilmedi, telefon tahsis edilmedi, oda tahsis edilme
di... Bir başka manada, Yüce Meclise en ucuza mal olan komisyondur; dikkatlerinize sunmak
istiyorum. (Alkışlar)
ALÎ ESER (Samsun) — Terlikle ilgili komisyon da aynı şekilde çalıştı.
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10/64 ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 98 inci ve içtüzüğümüzün
102 ve 103 üncü maddeleri gereği, Meclis araştırması komisyonu, benden önceki arkadaşları
mın da belirttiği gibi, belli bir konuda bilgi edinmek için, genel hükümlere göre seçilecek özel
bir komisyondur. Komisyonun yaptığı inceleme sonunda hazırladığı rapor Genel Kurula sunu
lur, görüşülür; yani, bir oylama bahis konusu değildir.
Bu araştırma, Türkiye'deki tıp eğitimi-konusunda, bilim dünyasının bugünkü kesitine yan
sıyan tıp ve eğitimi ile ilgili bulguları çerçevesinde, bugünün gerçeğini bulmayı amaçlamıştır.
Tıp biliminin tarihsel gelişimini uzun uzadıya anlatarak vaktinizi almayacağım; ilkçağdan
eski Çin'e; eski Yunan'dan Ortaçağa ve 13 üncü Yüzyıldan itibaren Razi, tbni Sina, tbni Rüşd
gibi bilim adamları ile Bağdat, Kahire, Kordoba tıp okulları ve tbni Sina'nın büyük eseri
"Kanun" a kadar uzun ve görkemli bir tarih...
Selçuklular ve Osmanlı dönemi, nihayet, medrese, yüksekokul ve fakülte dönemleri...
Altını çizebileceklerim : Fatih Sultan Mehmet döneminde Darüşşifa, Sultan II. Mahmut
döneminde Tıp Okulu (14 Mart 1827). 1847'den itibaren Askerî Tıp Okulu (Mekteb-i Tıbbiye-i
Şahane), ve Sivil Tıp Okulu (Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye) 1909'da ise, bu ikisinin birleştirilmesi
ile İstanbul Tıp Fakültesi...
Sonraki gelişmeler :
Yüce Atatürk'ün 1934 hamlesiyle Frank'lar, Schwarts'lar, Melhior'lar...
Daha sonra kendi insanımız; Sedat Tavaflar, Ekrem Şerifler, Mim Kemal'ler, Ömer trdelp'ler...
Nihayet Gülhane devri, Abdulkadir Noyan Paşalar, Karasu Hocalar, Kazançıgiller, ibra
him Veli Hocalar ve nihayet Kâmile Şevki Mutlu'lar, irfan Titiz Hocalar...
Nihayet, 1970'li yılların sonu, 1980'ler ve" de 24 tıp fakültesi...
Nasıl olmuş tıp eğitiminin planlaması, nasıl bu noktaya gelmişiz?.. Kusura bakmayın, bir
cümleyi tekrar kullanacağım -ben bunu yıllar önce de kullanmıştım- tıp eğitiminin planlama
sıyla görevlendirdiğimiz kişilerin tıp eğitimiyle ilgisi, masa başında oturup, eczaneden aspirin
almaktan öteye geçmiyor. Sıkıntımız burada başlıyor.
Bakınız, benden önceki değerli konuşmacılar da ifade ettiler, Sağlık Bakanlığımıza, "bu
araştırmanın kapsamı içerisinde, tıp eğitiminde insan planlamasıyla ilginiz nedir, tıp fakültele
rinin kurulmasında katkınız nedir?" diye sormuşuz, Sağlık Bakanlığı da bir cümle ile, "bana
sorulmadı" diye cevap vermiş. Raporlarımızda, eklerinde var, evrakı müspitemiz içerisinde yer
aldı. Tetkik buyurursanız göreceksiniz.
Sayın Millî Eğitim Bakanımızın da, bu araştırmanın açılmasına dair oylamanın yapıldığı
günde, bu Meclis kürsüsünden çok açık bir şekilde ifade ettiği gibi, "yükseköğretimde planla
manın yapılmasında kullanılan tek parametre insan gücüdür" vurgulaması... Sayın Bakanımı
zın konuşması zabıtlarda var. Bunlar çok açık ifadeler, çok net ifadeler.
O zaman, bu yanlışların düzeltilmesi bakımından, geliniz şu çarpıcı gerçekleri hemen gö
rüp konuşmamı bitireyim.
Bakınız, bugüne kadar farklı iktidarların ve pek çok hükümetlerin, samimî olduğuna inan
dığım; ama, doğru olduğuna kani olmadığım planlamaları, bizi bu 24 tıp fakültesi ile hangi
noktaya getirmiş: hep birlikte görelim.
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Problemimiz ne idi? Neyi sormuştuk?
1. — Ülkenin ihtiyacı olan sayıda hekim bulunmamaktadır.
2. — Hekimlerin sahip oldukları nitelikler, görevlerini başarıyla yapmaya yeterli değildir,
yapmaya yetmemektedir.
Şimdi, bu iki problemi ortaya koyduk, Araştırma Komisyonunuz olarak, bunları, sorduk,
yazdık, çizdik, değerlendirdik ve sonuçta; bakınız, ilk basamaktan başlarsak enteresan bir tes
pit var : Giriş fen puanları bakımından, fakülteler arasında anlamlı /arklar var. Kendimden
hiçbir katkıda bulunmuyorum, sadece bana gelen bilgileri şu anda size aktarıyorum. Nedir
bu giriş fen puanları bakımından fakülteler arasındaki anlamlı farklar? Genel liselerden en
çok öğrenci alan fakülte, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi; en az öğrenci alan fakülte, Hacet
tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Anadolu liseleri mezunları, en çok Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesine, Fen Lisesi mezunları da en çok Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine gidiyorlar.
tmam hatip lisesi mezunları, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine, teknik lise ve endüstri meslek
lisesi mezunları, Anadolu ve Dicle Üniversitesi Tip Fakültesine giriyorlar.
1984'te tıp fakültelerine girenlerin ancak yüzde 74'ü mezun olabilmiş; yüzde 26'sı ise bazı
sınıflan ikişer üçer sene okuyarak mezun olabilmişler.
Eğitimin sürecine baktığımızda; anatomi dersi -doktorun ilk öğreneceği şey; insan vücu
dunu öğrenecek- ortanın biraz üzerinde bir derecede öğrenilebilmiş. Bilgisayar bilimi ise, hiç
ile az derecelerinde öğrenilmiş. Dünyanın bugünkü gidişiyle oldukça tezat teşkil eden bir du
rum ortaya çıkıyor.
Hemen, klinik branşlara geçiyorum : Genel cerrahi, orta ile çok düzeyde öğrenilmiş. Far
makoloji (ilaç bilimi) orta derecede, iç hastalıkları orta ile çok arasında, onkoloji (tümör bili
mi) az ile orta düzeyde öğrenilmiş. Kanser konusunda hepimizin bu kadar hassas olduğu, top
lumun bu kadar hassas olduğu bir ortamda, bakınız bu ders ne kadar az oranda öğreniliyor.
Akciğer hastalıkları orta derecede, kadın hastalıkları orta ile çok derecelerde, pediatri (ço
cuk hastalıkları) de ortanın biraz üzerinde öğrenilebilmiş ve ülkemizde çocuk ölümleri oranı
nın ne kadar çok olduğunun bilindiği bir gerçek iken.
Bu liste uzar gider sayın milletvekilleri; vaktinizi almayacağım. Sonuçta, genelde orta de
recede bir öğrenim tablosu önümüze geliyor.
Beceriler konusuna geliyorum : Araştırmaya dahil ettiğimiz grubun yüzde 40'ı, otopsi ko
nusunu hiç izlemediğini ifade ediyor. Yüzde 39'u -biraz önce hocalar da söylediler- trakeostomiyi hiç izlememiş; ama, hemen karşıt görüşü burada söyleyeyim : öğretim üyelerinin yüzde
48 ilâ yüzde 52'si de, "Trekeostomiyi bilmeleri şart değildir" diyor. Bakınız, orada da bir fikir
birliği ve görüş birliği yok.
Mide lavajını, yüzde 12'si hiç görmemiş. Yüzde 19'u rahim içi araç tatbik etmemiş ve ka
dın doğumda önleyici metotları hiç görmemişler. Daha enteresan bir rakam var : Bu öğrencile
rin yüzde lTlik bir grubu, sağlık ocağı hekimliği ve yanık tedavisini hiç izlemediklerini söylü
yorlar.
Hemen karşıt görüşleri alıyorum. Bu grubun yüzde 50 - 90 arası, bu ve benzeri uygulama
ları hiç yapmadıklarını ifade ediyorlar; ama sorulduğunda bazıları bunları yapabileceklerini
-özgüvenleri bakımından- ifade ediyorlar; ancak, güven kavramı gündeme gelip, istatistik ola
rak ortaya konduğunda, orta ile çok arasında bir çizgi izleniyor. Yani, burada istikrarlı bir çiz
gi göremiyoruz. Tıp öğrencilerinin bazıları kendilerine çok güveniyor, bazıları da orta derecede
güveniyor; tezatlar arası bir bilgi var.
*
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Diğer tarafta; yani, idare ve öğretim üyesi tarafında durum da söyle : öğretim üyelerin
den, profesörlerin yüzde 54,8'i, doçentlerin yüzde 36'sı, yardımcı doçentlerin yüzde 18'i, öğre
tim görevlilerinin yüzde 42'si, Hacettepe, İstanbul - Cerrahpaşa ve Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesinde; geri kalanların hepsi, diğer 19 tıp fakültesinde.
Efendim, çarpıcı rakamlar... Bunları sayın milletvekillerinin bilmesinde çok büyük fayda
lar mülahaza ediyorum. Bunları hepimiz ezbere bilmeliyiz ki, bu kürsüye, sağlık alanında ko
nuşmaya çıktığımız zaman, gerçek rakamları kullanabilelim, gerçek şeyleri söyleyelim.
Bakınız, öğretim üyelerinin yüzde 47,2'si profesör, yüzde 28,9'u doçent, yüzde 17,8'i yar
dımcı doçent, yüzde 6,1'i öğretim görevlisi. Yani piramit tersine dönmüş. Döner de; sistemin
gereği. Niye; tıp fakültelerinde, sistem, başasistanlık müessesesini ortadan kaldırınca, hem öğ
retim üyeliğine heves azaldı hem de öğretim üyesi yetiştirmenin şekli değişti. Yetişmiyor... Eğer
tedbir almazsak, ileride bu piramit daha da bozulacak ve sistem daha da tersine çalışacaktır.
Çok ciddî tedbirler alınması lazımdır bu konuda.
Sayın milletvekilleri, bir önemli ve çarpıcı nokta da, şudur : Bütün öğretim elemanlarının
sadece yüzde 33,4'ü tam zamanlı profesör, yüzde 28,7'si tam zamanlı doçent, yüzde 13,8'i tam
zamanlı öğretim üyesi yardımcısıdır. O halde, şunu söyleyebiliriz : öğretim elemanını, kurum
da ve hastanede tutmak için yeterli düzenlemeleri yapmamışız ve öğretim elemanı dışarı kaç
maktadır. Tabiî, o zaman, hastanelerin önünde kuyruklar, tedavide ve hasta yatırmada aksa
malar oluyor. Bir an önce, öğretim elemanını içeride tutmanın, içeride çalıştırmanın yollarını
bulmak zorundayız.
Size daha çarpıcı örnekler vereceğim. Bakınız, Cumhuriyet, Fırat, tnönü ve Karadeniz Üni
versitesi Tıp Fakültelerinde anatomi dalında 1 tane tam zamanlı çalışan yardımcı doçent var
dır; profesör ve doçent ise yoktur. Şimdi, biz bu fakültelerde öğrenci yetiştireceğiz ve yetiştirdi
ğimiz bu insanlara sağlığımızı emanet edeceğiz!..
Ayrıca, Cumhuriyet, Dicle, Erciyes, Fırat, Gaziantep, tnönü, Karadeniz, Marmara ve Sel
çuk Üniversitesi Tıp Fakültelerinde anatomi profesörü hiç yoktur. Bunları kendim söylemiyo
rum; o üniversitelerden, o fakültelerden bize gelen kayıtları size aktarıyorum. Sorduk, böyle
cevap verdiler. Eğer yanlış varsa, o kayıtlardandır; ama, bize gelen, bu rakamlardır.
Atatürk, Cumhuriyet, Dicle, Erciyes, Fırat, Gaziantep, İstanbul, Marmara ve Selçuk
Üniversitesi Tıp Fakültelerinde tam zamanlı çalışan anesteziyoloji profesörü hiç yoktur.
Ana tıp dallarından b tanesi olan patoloji dalında ise, Gaziantep, tnönü ve Trakya Üni
versitesi Tıp Fakültelerinde \; 19 Mayıs, Atatürk, Dicle ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakütelerinde
2; Cumhuriyet, 9 Eylül, Erciyes, Karadeniz ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültelerinde 3 tane
tam zamanlı öğretim üyesi bulunmakta; buna mukabil -demin söylediğim örneği kuvvetlendi
recek şekliyle söylüyorum- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde ise 14 adet tam zamanlı
öğretim üyesi vardır.
Hemen, klinik dallara, tedavi edici hekimliğe geçelim : İç hastalıklar dalında; Trakya Üni
versitesi Tıp Fakültesinde 2, Gaziantep ye İnönü Üniversitesi tıp fakültelerinde 1, Fırat Üniver
sitesi Tıp Fakültesinde 5, buna mukabil, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde 23, Ankara Üni
versitesi Tıp Fakültesinde 38, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde ise 29 tane tam zamanlı
öğretim üyesi vardır.
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Çocuk hastalıkları dalında*; İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1, Cerrahpaşa Tıp Fakül
tesinde 16 tartı zamanlı öğretim üyesi bulunmasına mukabil; kadın doğum dalında, Cumhuri
yet, Selçuk, tnönü Üniversitesi Tip Fakültelerinde tam zamanlı öğretim üyesi hiç yoktur. İstan
bul Üniversitesi Tıp Fakültesinde 10, Hacettepe Üniversitesi Tip Fakültesinde ise 8 tam zamanlı
öğretim üyesi mevcuttur, özetle söylersek, öğretim üyesi dışarıdadır. Geliniz, bunları nasıl içe
riye çekeceğiz, bunun çarelerini söyleyelim.
Bunun yanında, dekanların (yani, fakültelerin başındaki kişilerin) staj sürelerinin yeter
sizliğinden, laboratuvar imkânlarının yetersizliğinden, fizikî imkânların yetersizliğinden şikâ
yetleri vardır. Misal; koroner bakım servisi Gaziantep ve tnönü Üniversitesi Tıp Fakültelerinde
yoktur. Hemodiyaliz ünitesi ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde yoktur. Sintigrafik yön
temler; Anadolu, Atatürk, Cumhuriyet, Erciyes, Fırat, Gaziantep ve Selçuk Üniversitesi Tip
Fakültelerinde yoktur. Ayrıca, fakülte idareleri ve öğretim üyeleri arasında eğitim metotları,
süreleri, becerileri konusunda da tam bir fikir ve görüş birliği de yoktur. Bilimsel araştırma
yapabilme imkânları yönünden ise, öğretim üyelerinin yüzde 60'ı imkânların az veya oldukça
yeterli olduğunu savunurken, yüzde 30'unun kanaati ise yetersiz olduğu yönündedir.
Sonuçlar arasında teselli olabilecek bir durum ise, ülkemizdeki tıp fakültelerinde eğitim
veren öğretim üyelerinin üçte ikisi, mezun olan öğrencilerin pratisyen hekimlik görevlerini ye
rine getirebilecekleri görüşünde olmalarıdır. Yani, "bunlar pratisyen hekimliği yapabilir" di
yorlar; ama, hepsi değil, onların da üçte ikisi...
Sayın milletvekilleri; görüldüğü gibi, görev verdiğiniz bu Komisyon, artısı ile, eksisi ile,
-eksiklerimiz ve yanlışlarımız olabilir- ama, bütün açıklığınca konuyu sizlere arz etmiştir. Ra
porumuzu da takdim ettik ve 24 tıp fakültesinin bizi getirdiği nokta budur. Çok kötümser ol
manın gereği olmadığı gibi -çok kötümser değilim- çok iyimser olabilmek de mümkün değildir
diyorum. O halde, bu konunun yetkili ve sahiplerine söylenebilecek pek çok gerçeğimiz var.
Bu kurum ve kişiler, Yüce Meclisin 10/64 Esas Numaralı Araştırma Komisyonunun bu çalış
malarını çok dikkatle incelemelidirler; hem raporu, hem eklerini.
Raporun ekinde takdim ettiğim bu belgeler fevkalade önemlidir. Gelecekte, sağlıkta, insangücü planlaması ve tıp eğitiminin esaslarının tespiti yapılırken, beş yıllık planlara hüküm
ler konulurken, hele hele yeni yeni üniversitelerin kurulması gündemimize gelmişken, tıp fa
kültesi açmanın bir hastane açmak olmadığını, bu işin hakikaten çok ciddî bir görev olduğunu
söylemek istiyorum ve bu çalışmaya, bu bapta, "bir kere daha kulak verilmelidir" diyorum.
"Bu çalışma bir rehber olmalıdır" diyorum. Gerekiyorsa, bu çalışma genişletilmeli, yeni para
metreler açılmalı; ama, bir kenara atılmamalıdır.
Bunu yaparsak, insanımızın sağlığına, Türk tıbbına, Türk hekimine büyük hizmet etmiş
oluruz; aksi halde, daha pek çok araştırma komisyonları kurmak zorunda kalırız ki, hem insa
nımıza hem emeğimize hem de zamanımıza yazık ederiz.
Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Kalemli.
Efendim, bu çok faydalı araştırma sonucunun* okuyup tetkik edecek ve durumlarını doğ
ru istikamette yönlendirebilecek tıp fakültesi dekanlarına, üniversite rektörlerine, YÖK'e gön
derilmesi de herhalde uygun olur kanaatindeyim.
10/64 ESAS NUMARALI MECLÎS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Devamla) — Sayın Başkanım, hepsine yarın göndereceğiz efendim.
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BAŞKAN — Teşekkül ediyorum.
Sayın Bakan, konuşmak istiyor musunuz?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, konuşmama usulü
varsa, rahatlatmak için konuşmayayım.
BAŞKAN — İstirham ederim... Ne münasebet... Buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — "Konuşacak mısınız?" dediğiniz
için söylüyorum.
BAŞKAN — Hayır, böyle bir talep vaki olmadığı için sordum.
Buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Sağ olun.
Evet, bu kadar zor bir günde konuşmak...
BAŞKAN — Siz daima güzel ve öğretici konuşursunuz.
Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Yüce Parlamentoyu, en içten duygularımla, saygılarımla selamlıyorum.
Zamanın özelliğini, güzelliğini biliyorum.-Olabildiği ölçüde, tutanaklar açısından bazı ger
çekleri -çok atlayarak- arz etmenin de benim için kaçınılmaz olduğunu takdir edeceğinizi uma
rak, hoşgörünüze ve sabırlarınıza sığınıyorum.
Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra kurulan tıp fa
külteleri öğrencilerinin enjeksiyon dahi yapmadan mezun oldukları iddiasıyla, Anayasanın 98
ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için verdikleri
önergedeki konuları ve bu konular üzerindeki görüşlerimi, hatırlayacağınız gibi -tutanaklarda
olduğu gibi- 30 Ocak 1990 tarihinde yapılan 70 inci Birleşimdeki konuşmamda ifade ettim.
Onların bir kelimesine, bir cümlesine dahi girmek istemiyorum zamanı değerlendirmek açısından.
Konuşmamın sonunda, tıp eğitimi düzeyinin gerçekçi bir şekilde ortaya çıkarılması ve bu
gerçekler doğrultusunda eğitimin öğretimin geliştirilmesine katkıda bulunabilmesi düşüncesiyle,
bu önergeye -bildiğiniz gibi- katılmıştım. Hatta, araştırmanın kapsamının genişletilmesi, 1980
sonrasını değil, 1980 öncesini de içine alacak şekilde genişletilmesi görüşünü, teklifini ifade
etmiştim. Amacım, daha kapsamlı, daha gerçekçi bir şekilde araştırmanın yapılması, gerçekle
rin ortaya çıkmasıydı.
Yüce Meclisimizin kararıyla açılan Meclis araştırması sonunda, kapsamlı ve bilimsel bir
rapor hazırlanmış olduğunu görmekten duyduğum mutluluğu, özellikle ve öncelikle arz etmek
istiyorum ve ayrıca, böyle bir bilimsel araştırmanın yapılmasına vesile oldukları için, vasıta
oldukları için, Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar ve 40 arkadaşına teşekkür ediyorum. Bu araş
tırmayı başarıyla, büyük bir özenle dikkatle yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi 10/64 Nu
maralı Araştırma Komisyonunun Sayın Başkanı ile üyelerine tebriklerimi, takdirlerimi, şük
ranlarımı arz ediyorum. Başta, Kütahya Milletvekilimiz Doçent Doktor Sayın Mustafa Kalem
li olmak üzere, Başkanvekili Doçent Doktor Sayın Yaşar Eryılmaz'dan itibaren -zaman geçme
sin diye sıralayamayacağım- Komisyon üyesi bütün arkadaşlara, Komisyon Raportörüne ve Ko
misyon Şefine şükranlarımı, takdirlerimi arz ediyorum.
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Aynı şekilde, Komisyonun görevlendirdiği ve Bakanlığımın Müsteşarı Doçent Doktor Ni
hat Bilgin'in başkanlığında, YÖK temsilcisi, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi, sağlık Bakanlığı
temsilcisi, DPT temsilcisi ve yine Bakanlığımız Talim Terbiye Kurulu üyesinden oluşan bir tek
nik araştırma grubunun yaptığı çalışmadan dolayı, bu arkadaşlarımıza da, yürekten teşekkür
lerimi sunuyorum.
Raporda, "bu büyük çalışma, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bundan sonra kurulacak
araştırma komisyonlarına da yol gösterici olacaktır inancını taşıyoruz" demektedirler. Ayrıca,
Sayın Komisyon Başkanı ve Araştırma Komisyonu Heyeti, raporda, teyiden, Bakanlığımız ve
şahsım hakkında, layık olmadığımız, hak etmediğimiz iltifatkfir görüşler belirttiler; bu vesi
leyle de şükranlarımızı arz ediyorum.
Rapor, amacı yönünden, kendi açısından tutarlı birçok gerçeği -bazıları acı da olsa- ob
jektif olarak ortaya koymuştur. Araştırmanın Sonunda ulaşılan sonuçlar, Bakanlığımız açısın
dan, mili! eğitim politikasını yönlendirme açısından, özetle şunlardır :
Ülkemizde hekim sayısının çoğaltılarak sağlık hizmetlerinin düzeltileceği ileri sürülmektedir.
Planlama yapılmadan tıp fakültelerinin açıldığı, hazırlıksız açılan bu fakültelere gereğin
den fazla öğrenci alındığı, yeterli sayıda öğretim üyesi ve yardımcı sağlık personelinin temin
edilemediği, öğrenciye de yeterli derecede hasta başı eğitimi verilemediği görüşleri açıkça yer
almış ve belirtilmiştir.
Bütçe imkânlarının kısıtlı olması sebebiyle, her yeni açılan tıp fakültesinin, diğerlerinin
bütçe ödeneklerinin azalmasına sebep olduğu, öğrenci başına düşen gerçek ödenek miktarının
azaldığı, tıp fakülteleri binalarının, hastanelerinin, sosyal tesislerinin tamamlanamamış olma
sı, sağlık ocaklarının istenilen düzeye ulaştırılamaması gibi, araç ve gerece kadar inen gerçek
ler belirtilmiştir.
özellikle, üp fakültelerine girmek isteyen öğrencilere gerekli güvencenin verilememiş ol
duğu belirtilmiş ağır bir eğitim sonunda, mecburî hizmet gibi, işsizlik ve uzmanlığa girememe
gibi, pratisyen hekim olma ve böyle kalma gibi korkuların yarattığı psikolojik tutumun, diğer
bir deyişle davranışın, talebi azalttığı, taban puanları düşürdüğü görüşlerine yer verilmiştir.
Raporda ilginç olan bir husus, bir sayın üyemizin (Sayın Reşit Ülker'in) karşı oy yazısının
mevcudiyetidir; yani, bir muhalefet şerhi vardır. Muhalefet şerhinde de doğrular ve gerçekler
vardır. Aslında, Sayın Ülker yaptığı konuşmada, rapora tümüyle katıldığını; ancak, bazı ra
kamların, bazı gerçeklerin değişik olduğunu, bazı kurumların görüşlerinin alınmadığını iddia
ve ifade etmiştir; ama, galiba, Sayın Ülker'in verdiği rakamlardan biri yanlıştır ve o da öğretim
üyesi rakamıdır; 32 mi, 24 mü denmiştir, bilemiyorum, hemen geçiverdi...
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben şahsen hiçbir şey yazmadım, dosya içinden alıntı yaptım.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AK YOL (Devamla) — Alıntı yaptınız... Orada bir nok
sanlık var; o rakam 33 bindir. Benim tespitim sadece odur.
Bu bakımdan rapor ile muhalefet şerhini bir arada değerlendirerek analiz etmekte, incele
mekte ve gerçekleri objektif olarak ortaya koymakta yarar vardır diye düşünüyorum. Bunun
için de, Türk yükseköğretiminin genel durumu hakkında makro düzeyde birkaç hususa değin
mek istiyorum ve zabıtlar için söyleyeceğim bazı noksanlıklar, yanlış anlamalar var, sayın söz
cüler tarafından ifade edilen; ama, sözcülerin kendisinden kaynaklanmayan, sözcülerin alıntı
yaptığı raporlardaki kavramların yanlış anlaşılmasından kaynaklanan hatalar var, noksanlık-'
lar var, onları düzeltmek istiyorum.
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Efendim, içinde bulunduğumuz yılda, biliyorsunuz, yükseköğretimde öğrenci sayısı 788
112, bunun içinde tıp öğretimi, öğretim elemanı açısından 33 019 -son rakamı arz ediyorumöğretim elemanına sahip...
TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Öğrenci?..
MlLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Ona da geleceğim.
Bunun içinde 12 bin civarında öğretim üyesi vardır. Yükseköğretim büyük bir talep baskı
sı altındadır; doğrudur. Her yıl, bildiğiniz gibi, 800 ilâ 900 bin civarında öğrenci müracaatı
vardır. Bunların yüzde 19 - 20*si başka fakültelerde olan ya da yükseköğrenimi bitirmiş olan
lardan oluşuyor. Rakam olarak 700 ilâ 750 bin arasında değişen bir taleple karşı karşıyayız.
Bu talebin 10 yıl sonunda 1 600 000'e ulaşma -bu trendle giderse- tehlikesi, tehditi vardır; ama,
bildiğiniz ve arz ettiğim gibi, LİMME Projesinden kaynaklanan -çok olumlu olarak- 130 bin
düşme vardır. Çünkü, bu seneki başvuru, geçen senekinden yüzde 1.8 düşüktür. Beş yıllık trendin
gelişmesi, artışoranı ise yüzde 13.4'tür ikisini toplarsanız yüzde 15.2 eder. Bu da 130 - 135
bin öğrenci yapar. Yani, eğer LİMME uygulaması olmasaydı, bu sene 1 050 000 başvuru ola
caktı. Oysa, geçen seneki 892 972 başvuru, 876 binde kalmıştır. Buna rağmen sıkıntılar vardır,
gerçek ortadadır ve bu gerçeğin dışında, bir diğer gerçeğe de değinmeden geçmek mümkün
değil. Yurt dışında 20 bin öğrenci vardır. Bunun da Türkiye Cumhuriyetine maliyeti 1,5 trilyon
liraya varmaktadır.
Değerli Doğru Yol Partisi temsilcisi bir arkadaşımız konuştu son cümlesine kadar gayet
iyi idiler. Son yıllarda artış var, ona değinmediler, onu Ali Bey söylesin. "El insaf" diyecek
tim; "Bu Hükümetin bu konuyu kavrayacağını ve kaldıracağına inanmıyorum" dediler". "El
insaf' diyecektim rakamlar karşısında; ama, kendileri şu anda burada yok, onun için, Ali Bey
söylesin. Bu yılki rakamı veriyorum; gerçekten, son yıllarda eğitime ve sağlığa büyük pak ay
rılmıştır. Yeter mi yetmez mi tartışırız; amay mevcut içinde ve geçmiş yıllara göre çok büyük
paylar ayrılmıştır. 105 trilyonluk konsolide bütçeden 5 trilyona yakını yükseköğretime ayrıl
mıştır. Konsolide bütçe içindeki payı, ilk defa, Türkiye Cumhuriyetinde yüzde 4.4'e çıkmıştır.
Ayrıca, yarın, inşallah, Millî Eğitim Komisyonunda, sonra da inşallah Genel Kurulda huzuru
nuza getirilecek tasarı ile yükseköğretim alanında yeni kurumlaşmalara gidiyoruz; gerekçeleri
üzerinde durup zamanınızı almak istemiyorum, konumuzla ilgisi var; ama, şu anda dışında.
Tıp fakültelerimizde, 788 000 mevcut içinde 32 000 öğrencimiz vardır. 32 000 öğrenci, top
lam öğrenci sayısının yüzde 4'üdür. Türkiye'de hekim sayısı, birçok yabancı ülkelerdekinin ak
sine, düşüktür. 1980'li yıllarda hekim başına Bulgaristan'da 420, İsviçre'de 452, Danimarka'da
490, Doğ Almanya'da 493, Batı Almanya'da 512, Fransa'da 525, Romanya'da 564, Yugoslav
ya'da 685, Yunanistan'da 452, Mısır'da 1 089 kişi düşerken, ülkemizde ise 1 318 kişi düşüyor.
Bunun için, daha uzun yıllar, hekim yetiştirilmesine ihtiyaç olduğu gerçeği ortaya çıkıyor.
Bir karşı görüş var. -Sayın Bayan Akyol, alanın uzmanı olduğu için, oradan başını
kaldırıyorlar- Karşı görüşe geliyorum : Karşı görüşte ise "Yoo, hayır" deniyor. "Türkiye'de
ülke çapında doktor dağılımı dengeli değil. Türk toplumunda doktora gitme alışkanlığının ye
terli olmayışı, imkânların yeterli olmayışı sebebiyle, ileride, değil doktor ihtiyacı, doktor fazla
sı olacaktır" şeklinde sonuç ortaya çıkıyor. Bunun arasındaki ihtiyacı karşılama meselesi, takt
meselesidir. Hükümetin, devletin politik sorumluluğun gereğidir. Onun için iki karşı görüşü
de arz ederek sorunu objektif olarak ortaya koyuyorum.
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Doktora gitme alışkanlığının kazandırılması, doktor dağılımının dengeli hale getirilmesi
yönetimin sorunudur; gereğini yönetim yapmalıdır.
Darboğazlarımız var. Fakültelerdeki öğrenci sayısının fazlalığı iddiası var; doğrudur. "Bunu,
yeni tıp fakülteleri açmadan nasıl gidereceksiniz?" diye sorarlar. Şu halde, yeni tıp fakülteleri
ni böyle mi açacaksınız?.. Hayır. "Şartları, imkânları yerine getirilerek, zorunlu hallerde, çok
büyük tıp fakülteleri çevrelerinde açılabilir mi?" sorusunu tartışmalıdır Yüce Parlamento. Çün
kü, çok zorunlu olan yeni fakültelere açılma imkânı verirseniz, mevcutları, yayma, yenileri de
ıslah etme gibi bir alternatifi, bir çözümü de beraberinde getirirsiniz.
Finansman sıkıntısı ikinci bir darboğazdır; doğrudur; tıp eğitiminin maliyeti çok yüksektir.
Bu noktaya gelmişken, Sayın Akyol'un bir rapordan yaptığı alıntıya değinmek istiyorum;
çünkü, kaynak doğru, sonuç yanlıştır. Sayın Akyol, "öğrenci maliyetimiz 1,9 - 3,5 milyon TL"
diye ifade ettiler. Tabiî, artış sabit fiyatla. İnceledim, konuşmalarını bitirdikden sonra inerler
ken kendilerine de sordum; YÖK'ün, Yüksek Planlama Kuruluna sunduğu raporda var bu ra
kamlar. Var da, tam incelenmemiş. Biraz daha iyi incelense, farkına varılırdı. Raporu incele
dim; raporda, genelde, bir öğrencinin ortalama maliyeti var; yani, üniversitelerin bir yıllık büt
çesinin, 788 bine bölümünden çıkan sonuç o. Bu husus açıklanmamış, "tıp" kelimesi kullanıl
mamış. Oysa, gerçek şu : 1991 yılında üniversitelerin bütçesi 4 trilyon 700 milyar lira; tıp fakül
telerine ayrılan pay, 1 trilyon 144 milyar lira; yani toplam ödeneğin yüzde 25'ine yakın kısmı.
Bu miktarı, tıp fakültelerinde okuyan 32 bin öğrenciye böldüğümüzde, öğrenci başına 35 mil
yon lira düşer. Bir tıp öğrencisinin; annesinin, babasının, ailesinin yaptığı katkı hariç, konsoli
de bütçe içinde Türkiye Cumhuriyetine maliyeti 35 milyon liradır. Sizin söylediğiniz rakam,
az önce arz ettiğim gibi, bütçeden üniversitelere ayrılan toplam ödeneğin, toplam öğrenci sayı
sına oranından kaynaklanmaktadır. O alıntıda açıklama yapılmamıştır.
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — 1,9 nasıl hesaplanıyor?.. Sizin söylediğiniz on yıl önceki
Sayın Bakan.
MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — 1,9; bir önceki yıla sabit fiyatla
analizi. Onu açıklayayım.
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Bu konuşma bir haftada açıklanabilir ancak!..
MÎLLÎ EĞITÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Ben duymadım!..
Efendim, ikinci bir hususda şu : Yeri gelmişken değinmek istiyorum. Yine Sayın Akyol,
"bir öğretim üyesine 24,5 öğrenci düşüyor" dediler. Çok inceledim, rakamlara da baktım, hangi
kaynaktan aldığınızı bulamadım. Onun için, özür diliyorum. O raporda mı?..
TÜRKÂN AKYOL (îzmir) — 1990-1991 İstatistik Yıllığının verdiği bilgilerden aldım. Alı
nan kıstaslar farklı, öğretim üyesi olmayanı, üye diye koyup bölmüşler; uzmanlar var, öğretim
görevlileri var...
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — O rakamı vereyim, sonra hep bir
likte YÖK'e hesabını soralım. Rakamların hepsini vermiyorum; üç ilde, üç üniversiteden örnek
vereceğim size; ortalama olarak, bir öğretim üyesine 11-12 öğrenci düşmektedir. Bir öğretim
elemanına ise, genelde, ortalama olarak 4,5 - 5 öğrenci düşmektedir. Şimdi, özelden birkaç
örnek arz etmek istiyorum. 1989 yılına göre, Hacettepe Üniversitesini örnek vereyim. Hacette
pe Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 1 öğretim elemanına 2,5 öğrenci düşmektedir.
TÜRKÂN AKYOL (izmir) — öğretim elemanından neyi kastetdiğinize bağlı, Sayın Bakan.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AK YOL (Devamla) — Hayır, kanunda yazılı; kastım
yok ki... A'dan Z'ye—
TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Hangisi eleman?..
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — öğreüm elemanı tabiri 2547 sa
yılı Kanunda vardır; araştırmacıdan, profesöre kadar...
ALİ UYAR (Hatay) — Olmadı!..
MİLLÎ EĞİTÎM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — "Olmadı" demeyin, öbürüne de
geliyorum, öğretim üyesi ile ilgili rakamları da vereyim...
TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Maalesef öyle oluyor.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — öbürüne de geleceğim, "olmadı"
demeyin, ona da geliyorum.
Öğretim üyesine diyorsunuz değil mi, onun bir rakamını vereyim. Hazırlıksız gelir miyim
huzurunuza, Yüce Parlamentoyu yanıltırmıyım... Rakamları veriyorum, "1989 yılı" diyorum.
Sonra tartışalım; zabıtlara giriyor... 10 kişi düşüyor... Rakamlar burada : Hacettepe'de 10 kişi
düşüyor.
"Hep en iyilerini vermeyin bana en kötülerinden de örnek alayım" dedim. Trakya Tıp
Fakültesinde 1 öğretim elemanına 9 ilâ 10 kişi düşmektedir, 1 öğretim üyesine ise 26 kişi düş
mektedir.
İstanbul Tıp Fakültesinden örnek veriyorum : Az önce verdiğim tanım içinde 1 öğretim
elemanına 2 kişi düşüyor; ilginç... 1 öğretim üyesine ise, sizin itiraz ettiğiniz anlamda 9 kişi
düşüyor. Gerçekler, rakamlar bunlar. "Dengesiz dağılım" gibi şikâyetler var... Aslında, teyit
ediyor, araştırma raporunu teyit ediyor; yani, Yüce Parlamentonun yaptırdığı araştırma rapo
runu t;eyit eden hususlardır bu arz ettiklerim, birkaç çarpıcı örnek verdim zamanı değerlendir
mek için.
Maliyet yüksek. Eğitimle sağlık hizmetleri birlikte götürüldüğü için, maliyet 2 misli yük
sek. Dikkatinize sunmak istiyorum; araç - gereç, periyodiklere abone olma gibi hususlardaki
sıkıntılar devam ediyor. Bunu dikkate alarak, yeni üniversiteler kurulmasında yeni bir yüksek
öğretim fonu ve benzeri kaynak yaratmak ihtiyacındayız. Bu, sadece yeni üniversiteler için de
ğil, eskilerin de ihtiyaçlarının karşılanması için. O konu geldiğinde arz ederim.
Eğer bu kaynak yaratılır ise, sağlanır ise, hem yükseköğretimin hizmet içi eğitimi hem de
bu arada tıp eğitimi ve öğretimi daha kaliteli ve seviyeli hale gelecektir.
Raporun, pratik yapma eksikliği konusundaki görüşünü aynen benimsiyorum ve katılıyo
rum. öğrenci yoğunluğu sebebiyle gerektiği kadar ve gerçek anlamda pratik yaptırılamamakta
oluşu doğrudur. Raporda bu konuda daha açık ve ayrıntılı bilgiler vardır. Bu eksiklik şimdilik
nerelerde gideriliyor; devlet hastanelerinde veya mevcutlar takviye edilmek suretiyle gideriliyor.
öğretim üyesi dağılımındaki dengesizliği az önce Sayın Akyol'a verdiğim cevap sırasında
ifade ettim. Katılıyorum, dengesizlik vardır; ama, bu dengesizliği giderici tedbir olarak, bilim
adamlarını zorlama değil, ödüllendirici ve özendirici tedbirlerle bu uygulamayı düzenlemenin,
insanî boyut açısından, daha doğru; meslekî onur açısından gerekli ve pratik açısından da alcılcı
yol ve tutum olacağına inanıyorum.
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"inanıyorsunuz da bu çerçeve içinde ne yaptınız?" derseniz; yaptık. Yine gidilmiyor. O
gerçeğe konuşmacılar ve sözcüler sonra değinsinler.
Bir, geliştirme güçlüğü ödeneği çıkardık. Darılmasınla* bilim adamlarımız döner sermaye
dahil, profesörler ayda İS - 20 milyon lira alıyorlar geliştirme güçlüğü olan illerde, bölgelerde.
Döner sermaye hariç ayda 8 -10 milyon lira alıyorlar. Ama, bir diğer gerçeği de ifade edeyim,
Ankara gibi yörelerde, şüphesiz, aynı oranda, paralelde değil -o sorunun da üzerine gitmeliyizüç yılı dolmamış profesörlerimiz, ek ders ücreti hariç, ayda 2,5 - 3 milyon lira almaktadırlar;
bunu da bir tespit olarak arz ediyorum. Bunun için, daha gerçekçi olmak, part-time, full-time
hikâyesinde, artık gerçekçi baza oturma, akılcı davranma ve bunu özendirici tedbirlere ağırlık
verme zamanı gelmemiştir de, geçmiştir; bu inancımı arz ediyorum.
Yardımcı sağlık personeli yetersizliği konusu ortadadır. Yeni yükseköğretim kurumlan mezun
verdikleri zaman bu sıkıntının ortadan kalkacağına işaret etmek istiyorum.
Sayın başkan, sayın milletvekilleri, 2000'li yılların eşiğindeyiz.Eşikte, gelişmiş ülkeler ve
toplumlar, 21 inci Yüzyıl korkusunu yaşıyorlar ve bunun sıkıntısını zihinlerinde yaşatıyorlar,
canlı tutuyorlar. Bu sebeple, 2000'li yıllara kuşku ile bakıyorlar. Bilenlerle gerçekleri görenler
daha çok korkuyorlar ve hazırlıklar yapıyorlar. Bizim halimiz ve tablomuz bu. Biz korkmuyo
ruz galiba.
özellikle biyo-teknölojinin insanlığa nasıl ve ne gibi ufuklar açacağını, neler üreteceğini
büyük bir ilgi ile, dikkatle, titizlikle ve gizlilikle -özellikle gizlilikte- inceliyorlar ve araştırıyor
lar. Çalışmaları hem çok büyük bir hayranlıkla hem de aynı şekilde büyük bir merakla, hay
retle ve şaşkınlıkla izliyorlar. Aynı ülkeler ve toplumlar 2000'li yıllarda, bireyin zaferinin ya
da zaferlerinin doruğuna çıkacağı; Yarada'nın hikmeti, büyük sırrı ve kudreti ile, yaradılanın
yani insanın anlamının ve öneminin daha çok anlaşılacağı görüşünde de birleşiyorlar. Bu ger
çekler içinde insan ve toplum sağlığı, eğitimi, öğretimi; bilim, teknik, tenkoloji, daha çok önem,
ağırlık ve değer kazanıyor.
Millî eğitim ve sağlık hizmetlerine, Hükümetçe, tktidar olarak bu anlayışla öncelik, önem
ve ağırlık vermekteyiz. Bu bakımdan, millî eğitim sistemimizin tümünde olduğu gibi, bu alan
da da ülkemizin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına, dünyadaki çağdaş gelişmelere uygun ve paralel
düzenlemelerin zamanında yapılmasına çalışmaktayız, tmkân ve kaynaklarımızın sınırlılığına
rağmen, mevcut imkân ve kaynakları en verimli bir şekilde kullanma yanında, yenilerini sağla
ma yolunda yeni arayışlar ve çabalar içindeyiz. Bunları da Yüce Meclisimize çok kısa bir za
manda intikal ettirmeye çalışıyoruz, çalışmaktayız.
Çalışmalarımızda, şüphesiz, sizlerden aldığımız güç, değerli milletvekillerimizden aldığı
mız güç bize en büyük dayanak olmaktadır.
Son söz1 ve cümle olarak; Araştırma Komisyonu Başkanımız Sayın Kalemli'ye ve grubu
na, sizlere; ilginizden, dikkatli desteklerinizden dolayı şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.
(Alkışlar)
.
x
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Efendim, bir noktayı tashih etmek istiyorum : Anayasa ve İçtüzüğümüze göre, araştırma
konusunun neticelerinden mülhem, Başkanlığımızın bir yaptırım gücü yoktuf. Bu, tamamıyla
icranın, iktidarın ve milletvekillerinin görevleridir. Buradan çıkan neticelere göre, milletvekil
leri, tedbir alacak kanun tekliflerini getirerek, bu araştırma neticesini değerlendirebilirler.
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Ayrıca, ben, Sayın Bakana "söz ister misiniz?" diye sordum : lütfen alınmayınız... Çün
kü, İçtüzük "hükümet, isterse konuşacaktır" diyor. Burada, hükümeti konuşmaya zorlayıcı
bir hüküm yok, onun için zatıâlinize sormuş bulunuyorum. Bunu tashih ederim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Alınmadım Sayın Başkan; ilgini
zi biliyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Sözün gelişiydi sadece efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
10/64 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 566 sıra sayılı raporu üzerindeki
genel görüşmeler tamamlanmıştır.
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 22 Mayıs 1991 Çarşamba
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 20.50

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, basın özgürlüğü konusunda alınacak tedbirlere iliş
Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1985)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı
larımla arz ederim.
Mehmet Dönen
Hatay
Merkezi New York't a bulunan ve kısa adı (CPJ) olan gazetecileri koruma komitesinin ha
zırladığı raporda, Türkiye'de basının baskı altında tutulduğu belirtilerek, hükümete, önlem al
ması için çağrıda bulunulmuştur. Rapovl990 yılında basına yönelik baskı, tutuklama, soruş
turma, mahkûm etme ve kapatma olaylannında kronolojik olarak sıralandığı görülmektedir.
1. Bu rapora tepkiniz nedir?
2. İfade ve Basın özgürlüğünü kısıtlayan ceza yasası maddelerini gözden geçirmeyi düşü
nüyor musunuz?
3. Sözlü veya yazılı görüş bildirdiği için cezaevlerinde bulunan gazetecileri serbest bırak
mayı sağlayacak yasal önlemler almayı planlıyor musunuz?
4. 1982 Anayasası ile basına getirilen kısıtlamaları ortadan kaldırmayı istiyor musunuz?
5. Güneydoğu'dan gelen haberlere ilişkin özel yasaklar getiren kararnameyi iptal etmek
ve bu yüzden kapatılmış yayın organlarının yeniden açılmasına izin vermek istiyor musunuz?
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6. Gösteri ve toplantıları izleyen gazetecilere saldırıda bulunulmaması ve kötü davranılmaması yolunda yetkililere emir verilmiş midir?
7. öldürülen gazeteciler konusunda soruşturmalar yürütmek basını ve kamuoyunu so
ruşturmaların seyri ve sonuçları konusunda bilgilendirmek istiyor musunuz?
8. Uygulanan kısıtlamaların Türk basınının elini kolunu bağlayıcı, çağdışı baskı unsurla
rı olduğu hükümetin ve yargı kurumlarının son zamanlardaki tavrı ile bu durumun iyileşeceği
yolundaki umutları ortadan kaldırdığını inkâr edebilir misiniz? ',
TC.
Adalet Bakanlığı
Bakan : 625

20.5.1991

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 29.3.1991 tarihli ve 7/1985-7299/32279
sayılı yazıları.
ilgi yazıları ekinde alınan, Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in Sayın Başbakanımıza yö
nelttiği ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan cevaplandırılması tensip kılınan yazılı soru öner
gesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Mahmut Oltan Sungurlu
Adalet Bakanı
Sayın
Mehmet Dönen
Hatay Milletvekili
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan cevaplandı
rılması tensip kılınan yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir,
1. A.B.D.'nin New York şehrindeki "Gazetecileri Koruma Komitesi" isimli bir kuruluş
tarafından "Zorla Sınırlama, Türkiye'de Basın Şartları" başlıklı bir rapor yayımlanması üze
rine adı geçen kuruluşa verilecek cevaba esas olmak üzere raporda sözü edilen konularda araş
tırma yapılmaktadır.
• 2. Türkiye Cumhuriyetinin 1982 Anayasası ile belirlenen siyasî rejimi "Hürriyetçi
Demokrasi" dir. Nitekim Anayasanın 2 nci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin insan hakla
rına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere
dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğutfelirtilmiş,Anayasanın başlangı
cında, her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet
gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sür
dürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip oldu
ğu, topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî
varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde
' ortak olduğut birbirinin hak ve hürriyetine kesin saygılı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duy
gularıyla ve "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" arzu ve inancı içinde huzurlu bir hayat talebine hak
ları bulunduğu ifade edilmiş, Anayasa hükümlerinin başlangıç kısmında belirtilen ilkeler
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doğrultusunda yorumlanıp uygulanması gerektiği dile getirilmiştir. Diğer taraftan, Anayasa
nın öngördüğü hak ve hürriyetlerin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din,
mezhep ve benzeri sebeplerle fertler arasında ayırım yapılmadan uygulanması bağımsız mah
kemelerin kontrolüne tâbi kılınmış ve insan haklarına tecavüz, kanunlarımızda çeşitli suçlara
konu edilmiş olduğu gibi idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açık tutulmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti temel hak ve hürriyetlerden eşit olarak yararlanılmasını
engelleme amacı taşıyan veya sonucunu veren her türlü uygulamanın karşısındadır. Bu amaca
yönelik olarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanununun 140, 141, 142
ve 163 üncü maddeleri, 2908 sayılı Dernekler Kanununun S inci maddesinin 7 ve 8 numaralı
bentleri, 2932 sayılı Türkçeden Başka Dillerde Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanun yürürlük
ten kaldırılmıştır.
3. 3713 sayılı Kanunla ayrıca, toplumsal barışa katkı sağlamak için çeşitli nedenlerle suç
işlemiş kişilerin iyi hallilik şartı aranmaksızın gününden önce tahliyeleri gerçekleştirilmiş, yu
karıda sayılan suçlardan tutuklu olan basın mensupları ile isnat olunan suçun cezasının belirli
bir miktarım tutuklulukla geçiren basın mensuplarının tahliyeleri sağlanmıştır.
4. Kamuoyuna açıklanan Anayasa Değişikliği Taslağı, basına ilişkin hükümlerde de deği
şikliği öngörmektedir. Bu değişiklikler Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi
partiler arasında mutabakat temin edildiği takdirde bir değer ifade edecektir.
5. Bütün hukuk dallarında geçerli ve herkesçe bilinen "menfaatlerin tartılması ve ağır
gelenin tercih edilmesi" teorisine uygun olarak Anayasamızda da temel hak ve hürriyetlerin
kullanılmasının durdurulmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Olağanüstü hal süresince huzur
ve güveni sağlamak, iç güvenlik faaliyetlerini sürdürmek, bölücü eşkıyanın yöre halkı üzerin
de, propagandasına ve baskısına mani olarak ve neticede hür demokratik düzeni korumak için
Anayasanın 15 inci maddesiyle 121 inci maddesine istinaden alınan tedbirlerin uygulanmasına
devam edilecektir.
6. Yukarıda izah olunduğu üzere Türkiye Cumhuriyeti insan hakları ve temel özgürlük
lerden yararlanılmasını engelleme amacını taşıyan veya bu sonucu veren her türlü uygulama
nın karşısındadır. Memurlar ve diğer kamu görevlileri de Anayasa ve kanunlara sadık kalarak
faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.
7. öldürülen gazetecilerle ilgili olarak; ,
a. 6.11.1989 günü "Gazete" gazetesinin muhabirlerinden Sami Başaran'ın öldürülmesi ve
diğer gazeteci Ahmet Altınkaya'nın ağır yaralanması olayının sanığı Cemal Sincar, İstanbul
3. Ağır Ceza Mahkemesince 23.2.1990 tarihinde 30 yıl ağır hapis ve yirmibin lira ağır para ce
zasına mahkûm edilmiş, karar Yargıtaydan geçmek suretiyle kesinleşmiştir.
b. 14.11.1989 günü "Gazete" gazetesi hızır servisinden gazeteci Kamil Başaran'ın yara
lanması ve daha sonra ölümü olayının sanığı Hakkı Morgül 15 yıl ağır hapis cezasına mahkûm
edilmiştir. Mahkûmiyet kararı Yargıtay incelemesindedir.
c. 7.3.1991 günü Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç ve Şoförü Sinan
Ercan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi ve Kadıköy Cum
huriyet Başsavcılıklarınca yürütülmekte olup, faillerin kimliklerinin tespitine çalışılmaktadır.
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d. Haftalık "2000'e Doğru" Dergisinin yazarlarından ibran Dursun'un 4.9.1990 günü kim
likleri henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından öldürülmesi olayının soruşturması,
Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülmektedir. .
8. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde temel hak
ve hürriyetlerin fertler arasında ayırım yapılmadan uygulanması bağımsız mahkemelerin kont
rolüne tâbi kılınmış ve idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açık tutulmuş
tur. Mahkemeler görevlerinde bağımsızdır. Hiç bir makam merci veya kişi yargı yetkisinin kul
lanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye
ve telkinde bulunamaz. Mahkemeler Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî ka
naatlerine göre hüküm verirler.
Bilgilerinize arz ederim.
Mahmut Oltan Sungurlu
Adalet Bakanı

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Erzincan PTT Başmüdürlüğünce açılan memu
smavma kotuma şartlarım ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakam Cengiz Tuncer'in y
cevabı (7/1989)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı cevaplandırılmasını saygılarımla
arz ederim.
Kamer Genç
Tunceli
Kamu Kurumlarına gönderdiğiniz genelge ile hariçten yeni memur ve işçi alınmaması bil
dirilmiştir. Diğer taraftan 1990 yılında öteden beri Erzincan PTT'sine bağlı olan Tunceli PTT
Müdürlüğünü bağımsız Baş Müdürlük yaptığınızda bilinmektedir. Ancak bu ayrım sırasında
Erzinan PTT'sinde görevli olan birçok çalışanı Tunceli PTT'sine naklettirerek Erzincan ilinde
boş kadro yaratılmasına neden oldunuz. Bu boş kadrolar için Erzincan'da talimatınız gereği
imtihan açılmış ve bu imtihana yalnız Erzincan doğumlu ve Erzincan'da oturanların alınacağı
koşul olarak öne sürülmüştür.
1. Bir yanda tüm Türkiye'de memur ve işçi alımını yasaklayan genelgeniz yürürlükte iken,
diğer taraftan kendi seçim bölgenizde böyle ayrıcalıklı bir yola gitmenizde siyasî bir yatırımı
amaçladığınızı kabul ediyor musunuz?
. .,
2. Bir yandan Erzincan PTT Baş Müdürlüğünde çalışan memur ve işçileri Tunceli tline
naklederek ilinizde yeni istihdam olanakları yaratırken, diğer yandan açtırdığınız imtihana da
yalnız Erzincanlıları kabul etmek koşulu koymakla Başbakan olarak tarafsız hareket ettiğinize
inanıyor musunuz?
3. Tunceli tünde, hiçbir yatırım ve istihdam olanağı yok. Bu ildeki Kamu Kurumlarına
da Erzincan'dan atama yapıyorsunuz. Bu durumda Tunceli'de yaşayan yurttaşlar yaşamlarını
nasıl sağlayacaklardır? Bu ilde istihdam olanağı yaratacak herhangi bir girişimde bulunmayı
düşünüyor musunuz?
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
îlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 29.3.1991 tarih ve 7/1989-7307/32317
sayılı yazısı,
b) Başbakanlığın 10.4.1991 tarih ve K. K. Gn. Md. 07/106-1104-03444 sayılı yazısı.
Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, ancak ilgi (b)
yazıyla kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen, PTT Erzincan Başmüdür
lüğünde açılan personel sınavlarına ilişkin ilgi (a) yazı eki yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Söz konusu önergede, memur ve işçi alımı bir genelgeyle yasaklanmasına rağmen siyasi
yatırım amacıyla Erzincan PTT Başmüdürlüğünde personel alımına gidildiği açılan sınava sa
dece Erzincanlıların kabul edildiği ve bu yerde çalışan memur ve işçilerin Tunceli iline nakle
dildiği iddia edilmektedir.
Bilindiği üzere, Başbakanlığın 3.9.1990 tarih 1990/7 sayılı genelgesi ile Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının açıktan personel alımı durdurulmuş, ancak Olağanüstü Hal Bölgesinde yeralan illere, kamu hizmetinin etkin bir şekilde götürülebilmesi için bu iller sözkonusu sınırlama
nın dışında tutulmuştur.
Erzincan ilinde de hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesi gereği gözönünde bulundu
rularak, Erzincan PTT Başmüdürlüğü ve bağlı PTT Merkezlerinin boş pozisyonlarının kapa
tılması amacıyla 20.2.1991 - 17.3.1991 tarihleri arasında çeşitli unvanlarda sınav yapılmıştır.
PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlarda, personelin ikamet etmekte oldu
ğu yerde çalışması halinde daha verimli olacağı, başka yerlere atanmış olanlardan ise bir müd
det sonra ailelerinin ikamet ettiği yerlere nakilleri konusunda yoğun talepler alındığı dikkate
alınarak, mahallen personel temini yoluna gidilmiştir.
Bü uygulama Erzincan PTT Başmüdürlüğünde yapılan sınavlarla sınırlı olmayıp tüm sı
navlarda geçerlidir,
Nitekim, Tunceli PTT Başmüdürlüğü kurulmadan önce, Erzincan PTT Başmüdürlüğün
ce yapılan sınavlarda, Erzincan ve Tunceli için başvurular ayrı ayrı kabul edilmiş ve değerlen
dirmede ona göre yapılmıştır. Bu sınavda kazanıp Tunceli'ye atanmak üzere ayrılmış ve Tunce
li'de ikamet eden 41 müsabık (ayrıca 29 adet Tunceli dışınnda ikamet eden ancak, Tunceli'de
görev talep eden müsabık vardır.) bulunmaktadır.
Erzincan'da çalışmakta olan personelden sadece dördünün Tunceli'ye nakilleri yapılmış
olup, bunlar da Tunceli PTT Başmüdürlüğünün kuruluşu nedeniyle, llınceli Başmüdürlüğüne
şef olarak atanan branşlarında yetişmiş memurlardır.
PTT tşletmesi Genel Müdürlüğünce personelin nakilleri, personelin talepleri ve hizmet
gerekleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Tunceli'de görev yapmakta olan personelin de, kendi
istekleri üzerine veya hizmetlerin gerektirmesi halinde başka yerlere nakillerinin yapılması müm
kündür. Nitekim bu yönde de nakil işlemleri yapılmıştır.
— 90 —

T.B.M.M.

B : 119

21 . 5 . 1991

O:1

Tunceli PTT Başmüdürlüğünün faaliyete geçmesinden sonra da, personel ihtiyaçları diğer
Başmüdürlüklerinde olduğu gibi mahallen açılacak sınavlarla karşılanacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Cengiz Altınkaya
Ulaştırma Bakanı
3. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, Kars ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyündeki bazı va
tandaşlara ait olup, DSİ Genel Müdürlüğünce kamulaştırılan arazilerin kamulaştırma bedellerine
Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve Iskan Bakanı Cengiz Alttnkaya'mn yazdı cevabı (7/1994)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. Saygılarımla. 27.3.1991
Mahmut Almak
Kars
Kars'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan Köyündeki vatandaşların bir kısmının bundan 3
yıl önce arazileri DSt'ce kamulaştırılmıştır. Fakat bugüne kadar Mahkemece verilen Tezyidi
Bedel Artırma ücretleri ödenmemiştir.
Bu yüzden vatandaşlar mağdur duruma düşmüşlerdir. Civar köylerin tüm Kamulaştırma
Bedeli ve Tezyidi Bedel Ücretleri ödendiği halde neden Hasanhan köylüsüne bu ödemeler ya
pılmamıştır?
Bu konuda hükümetinizin bir çalışması var mıdır? Eğer yok ise köylünün bu mağduriyet
ten kurtulması için ödemeleri ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?
T.C.
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Ankara
Sayı : A-13/230/62-63-0I/1074

17.5.1991

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Almak'in
Yazılı Soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 29.3.1991 gün ve 7/1994-7334/32395 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 10.4.1991 gün ve K. K. Gn. Md. : 07/106-1112/03452 sayılı yazısı.
Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın "Aralık İlçesine bağlı Hasanhan köyündeki vatan
daşlardan bazılarının kamulaştırmalar nedeniyle doğan tezyid-i bedel davalarına ait alacakla
rının ödenmediği"ne ilişkin Sayın Başbakanımıza yönelttiği, Sayın Başbakanımızın da Bakan
lığımızca cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesi incelenmiştir.
DSİ Genel Müdürlüğünün icraat programında bulunan projeler için ihtiyaç duyulan oranda
yapılan kamulaştırmalar nedeniyle açılan bedel artırım davaları sonucunda; Yargıtay'dan ge
çerek Kuruluşumuza intikal eden başvuru dosyaları ilgili Bölge Müdürlüğüne geliş tarihine göre
sıralanmakta olup, ödemeler de bu doğrultuda ve bütçe imkânları çerçevesinde yapılmaktadır.
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Şu durumda, söz konusu davalar nedeniyle 8 adet bedel artırım dava dosyası mevcut olup;
bunlardan ödeme sırası gelen 2 dosyanın kamulaştırma bedel farkı hak sahiplerine ödenmiştir.
Geri kalan dosyaların bedelleri de ödenek ve nakit imkânları çerçevesinde değerlendirilerek
ödemeleri yapılacaktır.
Ayrıca; ödeme işlemleri belirlenen sıralama dahilinde yapıldığı gibi, bu hususta ayrıcalık
tanınmamaktadır.
Bilginize arz ederim.
Cengiz Altınkaya
Bayındırlık ve tskân Bakam

4. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylara ilişkin
kandan sorusu ve Dtsifkri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazdı cevabı (7/2013)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile
dilerim.
Kamer Genç
Tunceli
Kuzey Irak'taki olaylar nedeniyle Saddam Hüseyin'in giriştiği soykırımı ve katliam sonu
cu bir çok kürdün katledildiği ve bu halkın büyük bir kitlesinin başka ülkelere sığınmak için
çare aradığı bilinmektedir.
1. Irak'taki Kürt liderleri ile Hükümetinizce yapıldığı, Sayın Özal tarafından açıklanan
görüşmede, Kuzey Irak'taki hareketin başlanması için herhangi bir telkinde bulunulmuş mu
dur? Bulunulmuş ise, Saddam tarafından başlatılan bu katliamın durdurulması-için ne düşü
nüyorsunuz? Bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine başvurmayı düşünüyor
musunuz?
2. Sayın özal ABD'ye gitmeden evvel Saddam'ın bir elçisi ile görüştüğü bilinmektedir.
Bu görüşmede Saddam'a Türkiye tarafından hangi güvenceler verilmiş ve karşılığında Irak'tan
hangi sözler alınmıştır? Bu görüşmede ABD ile ilgili herhangi bir teklif söz konusu mudur?
Söz konusu ise, özal tarafından hangi telkinler ve tavsiyeler ABD Başkanına ulaştırılmıştır?
3. Körfez savaşını müteakip ABD Başkanı Irak'a iç olaylara müdahale edilmesi için heli
kopter ve uçak kaldırmamasını, aksi halde bunların düşürüleceğini Irak Hükümetine ihtar et
miş, nitekim aksi yolda hareket eden iki Irak uçağını da düşürmüştür. Ancak, Sayın özal'ın
ABD'yi ziyaretinden sonra ABD bu yasaklamayı kaldırmış ve Irak'ın Kuzey Irak'ta yaşayan
kürtler üzerine yoğun bir uçak ve helikopter bombardımanı başlattığı ve bu bombardıman so
nucu birçok insanın katledildiği tarafınızca da bilinmektedir. Bu yasağın kaldırılmasında Sa
yın özal'ın bir telkini ve katkısı olmuş mudur?
4. Irak'taki katliamdan kurtulmaya çalışan büyük bir insan kitlesinin Türkiye hududuna
doğru geldiği ve iltica etmek istediği bilinmektedir. Bu insanların istekleriyle ilgili ne düşünü
yorsunuz? Irak'taki saldırılar karşısında korunması için herhangi bir tedbir almayı düşünüyor
musunuz?
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T.C.
Dışişleri Bakanlığı
Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı
Sayı : SPLD/1669 - 230

O:1

16.5.1991

Konu : Kamer Genc'in
Soru önergesi hk.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
îlgi : Başbakanlığa muhatap 9 Nisan 1991 gün ve 7/2013-7425/32686 sayılı yazıları.
Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle Sayın
Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan yanıtlanması tensip edilen yazılı soru önergesinin
cevabı ilişikte sunulmuştur.
Saygılarımla arz ederim.
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin
Dışişleri Bakanı
Sayın Kamer Genc'in yazılı soru önergesinin cevabı
Cevap 1. Iraklı Kürt liderlerinden Celal Talabani ve Mesud Barzani'nin bir temsilcisiyle
Ankara'da yapılan görüşmede Kuzey Irak'ta bir isyan hareketinin başlatılması konusunda her
hangi bir telkinde bulunulması kesinlikle sözkonusu olmamıştır. Esasen görüşme yapıldığı ta
rihte Kuzey Irak'taki hareket başlamış bulunmaktaydı. Görüşmede, Iraklı Kürtlerin tutum ve
düşünceleri hakkında aracısız olarak bilgi sağlanması amaçlanmıştır.
Kuzey Irak halkının, panik içerisinde ve kitle halinde hududumuza yığılmaları üzerine bir
yandan bu insanlara kendi imkânlarımızla her türlü yardımın saağlanmasına başlanmış, öte
yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2 Nisan 1991 günü Hükümetimizce toplantıya
çağırılmıştır. Bilindiği üzere Güvenlik Konseyi, bu girşimimizi takiben, konu hakkında 688 sa
yılı Kararı kabul etmiş bulunmaktadır.
Cevap 2. Sayın Cumhurbaşkanımız Irak'ın Ankara'daki Büyükelçisini kabulünde Büyük
elçi, Irak Yönetiminin, ikili ilişkilerimizin normalleştirilmesi yönündeki arzusu ile bu konuda
ki düşüncelerini dile getirmiştir. Bu çerçevede bir görüş alışverişi şeklinde cereyan eden kabul
de başkaca bir husus ele alınmamıştır.
Cevap 3. Körfez savaşını müteakip ABD'nin helikopter ve uçak kullanılmaması konusunda
Irak'a yaptığı belirtilen uyarı ABD'nin kendi değerlendirmelerinin "bir sonucudur. ABD'ni zi
yaretleri sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir telkini olmamıştır.
Cevap 4. Hükümetimiz, Irak vatandaşlarının Türk-Irak sınırına yığılmaya başladıkları an
dan itibaren gerek ulusal, gerek uluslararası düzeyde süratle gerekli önlemleri almış ve girişim
lerde bulunmuştur.
Bu çerçevede, bu Irak vatandaşlarına her türlü yardımın mevcut imkânlarımız çerçevesin
de sağlanmasına çalışılırken, ilgili tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara olayın boyutları hak
kında sürekli bilgi verilerek yardım çağrısında bulunulmuştur. Yapılan yardımın eşgüdümü
nün ve süratli ve düzenli bir biçimde dağıtımının sağlanması amacıyla da gerekli iç düzenleme
ler süratle tamamlanmıştır öte yandan konunun siyasi çözümünün Irak içinde aranması
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gerektiği yolundaki görüşümüz çerçevesinde yukarıda da değinildiği gibi BM Güvenlik Konse
yi'ne başvurulmuştur.
Hükümetimiz, başından beri Iraklı sığınmacıların içinde bulundukları durumun üç aşar
malı bir plan dahilinde çözümlenebileceği görüşünü savunmuştur.
Birinci aşamada bu talihsiz insanların acil ihtiyaçlarının süratle karşılanması için bunlara
her türlü insanî yardım yapılmalıdır.
İkinci aşamada bunların Irak topraklarında kurulacak geçici yerleşim bölgelerine nakle
dilmeleri gerekmektedir.
Üçüncü ve son aşamada ise bu Irak vatandaşlarının güven içinde evlerine ve yurtlarına
dönmelerine imkân verecek koşullar yaratılmalıdır. Sorunun nihai çözümü bu üçüncü aşama
nın gerçekleşmesiyle sağlanacaktır. Nitekim, BM Güvenlik Konseyı'nin, girişimimiz üzerine
kabul ettiği 688 (1991) sayılı karar da esasen bu doğrultudadır.
Türk - Irak sınırına yığılmış bulunan Irak vatandaşlarına ilişkin olarak Hükümetimiz ta
rafından izlenen politika ve yapılan ikili ve çok taraflı temas ve girişimler bu üç aşamalı planın
ruhuna uygun olarak sürdürülmektedir. Politikamızda bu doğrultunun dışına taşan amaçlar
aranması gerçekçi olmayacaktır.

5. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'tn, Toprak Mahsulleri Ofisinin ürün bedeli bor
gübre için sübvansiyon uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin sorusu ve Tarym Orman ve K
ra Lutfullah Kayalar'tn yazılı cevabı (7/2015)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı'nca yazılı olarak yanıtlanmasını
saygılarımla arz ederim.
Rıza Ilıman
Çorum
1. Toprak Mahsulleri Ofisince alınıp bugünedek ödenmeyen ürün bedeli var mı? Varsa
bunlara fark ödemeyi düşünüyor musunuz?
2. Ofisçe alınan "Bezosta" ekmeklik buğdayına Yozgat'ta 535 TL. ödenirken Çorum'da
aynı buğdaya 520 TL. ödeniyor. Bu farklı ödemenin nedeni nedir?
3. Tarım Kredi Kooperatifleri; Ziraat Odaları, çiftçi kuruluşları olduğu halde çiftçiye hiz
met vermemektedir. Gübre satmamasının nedeni nedir? Bu iki kuruluşun görevleri nedir? İş
lerlik kazandırmayı düşünüyor musunuz? Nasıl?
4. Ekim dönemine girdiğimiz şu mevsimde çiftçilerimizin en önemli gereksinimi gübre
dir. Ancak çok fiatlı olan gübrenin alım gücünü aştığı da bir gerçektir. Bu durumda gübre ek
mekten vazgeçip ekim yapmama amaçlanmaktadır.
Buna göre gübrede sübvansiyon yapmayı düşünüyor musunuz?
TC.
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
özel Kalem Müdürlüğü
Sayı : ÖKM - 2 - 280

.
17.5.1991

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ligi : Kan - Kar. Md. lüğünün 12.4.1991 tarihli ve 7/2015-7449/32767 sayılı yazısı.
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Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ihman'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1. Toprak Mahsulleri Ofisince, 1990-91 Alım Kampanyasında üreticilerden mubayaası ya
pılan bütün ürünlerin bedellerinin tamamı ödenmiştir.
Bu ürünlere tahakkuk eden fiyat farklarının ödenmesine ise devam edilmektedir.
2. Toprak Mahsulleri Ofisi, yurt sathına yayılmış bütün işyerlerinde yapmış olduğu alım
larda standart bir satınalma şartları ve baremler uygulamaktadır. Bu baremler bölgelere göre
farklı hazırlanmış olmadığından, aynı kalitedeki ürün hiçbir işyerinde farklı fiat uygulanarak
alınmamaktadır. Fiatın düşük veya fazla olması, ürünün kalitesindeki farklılıktan kaynaklan
maktadır.
Nitekim bilgisayar çıktılarından 1990 yıl sonu değerlerine bakıldığında Bezostaja buğda
yın yeraldığı Anadolu Kırmızı Sert Buğdayların ortalama fiatı Çorum'da 526.56 TL/Kg. Yoz
gat'ta 525.54 TL/Kg. dır.
Bu buğdayların Türkiye ortalama fiatı ise 517.69 TL/Kg. dır.
3. Gerek Tarım Kredi Kooperatifleri, gerekse Ziraat Odaları mevzuatları dahilinde çiftçi
lere önemli hizmetlerde bulunmaktadırlar.
Gübre satışı Tarım Kredi Kooperatiflerinin önemli faaliyetlerinden olup bazı Ziraat Oda
ları da gübre satışı yapmaktadırlar.
4. Gübrenin değerini bilen çiftçimiz makul ve zorunlu fiat ayarlamalarına rağmen gübre
sini alabilmekte ve kullanabilmekte olup, gübreye yapılan devlet desteğine devam edilmektedir.
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.
Lutfullah Kayalar
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı

6. — Adana Milletvekili M. Holü Dağlı'nm, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tatvan Meslek Yüks
Okulu Tütün Yetiştiriciliği ve işlemeciliği Bolümü mezunlarının if bulamadıkları iddiasına ilişkin
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazdt cevabı (7/2019)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan Kahveci tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim.
9.4.1991
Halit Dağlı
Adana
100. Yıl Üniversitesi ve bağlı 5.10.1987 yılında açılan Tatvan Meslek Yüksek Okulu (Tütün
Yetiştiriciliği ve İşlemeciliği Bölümü) öğretime devam etmekte, Okuldan talebeler mezun ol
maktadır. Okulun açılış maksadı Tekel'e ana eleman yetiştirmektir. Ancak gelin görünki bu
okuldan mezun olan öğrenciler hiçbir yerde iş bulamamakta ve imtihana dahi kabul edilme
mektedir. Tekel yetkilileri de Tütün teknikerliği kadromuz yok diyerek açılan imtihanlara bu
okuldan mezun olanları almamaktadır.
1. Tekel Genel Müdürlüğüne Tütün Teknikerliği kadrosu ihdas etmeyi düşünüyor musunuz?
2. Aksi halde bu okulu neden açtınız?
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Maliye ve Gümrük Bakanlığı
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı)
Sayı : BtK. 40. 03/4-1-1603

O :1

20.5.1991

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (KAN. KAR. MÜD.) 22.4.1991 tarih ve
7/2019-7477/32861 sayılı yazınız.
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Adana Milletvekili Sayın Halit Dağlı ta
rafından sorulan ilgi yazınızda belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur.
Tekel'in "Eksper" ihtiyacı sadece, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesine bağlı bulunan öğ
renim ve eğitim seviyesi lisans düzeyinde (4 yıl süreli) olan Tütün Eksperleri Yüksek Okulun
dan "Tütün Eksperi" veya "Tütün Teknolojisi Mühendisi" unvanı ile mezun olanlarla karşı
lanmaktadır.
100. Yıl Üniversitesine bağlı olarak Tatvan'da açılan, 3.10.1987 tarihinden itibaren fiili olarak
eğitim ve öğretime başlayan ve 1989 öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını veren sözkonusu Meslek
Yüksek Okulunun kuruluş öncesinde, gerek Bakanlığımızın, gerekse Tekel Genel Müdürlüğü
nün herhangi bir bilgisi ve talebi olmamış, okul yönetimine ve öğrencilerine de mezuniyeti mü
teakip iş verileceği yolunda herhangi bir taahhüdde bulunulmamıştır.
Ancak, bu okul mezunlarının mağdur olmamaları için, Yüksek öğretim Kurulu Başkan
lığının 27.10.1984 tarihli Meslek Yüksek Okulları ile ilgili kararı esas alınarak, mezkûr Üniver
site Yönetim Kurulu'nun 30.11.1988 gün ve 88/18 sayılı toplantısında, bu okulun 2 yıl öğrenim
süreli Tütün Yetiştiriciliği ve İşletmeciliği Bölümü mezunlarına, Tekel bünyesinde "Tekniker"
unvanı verilmesinin kararlaştırıldığı öğrenilmiştir.
Bu nedenle, anılan okul mezunlarının görev, yetki ve sorumluluk açısından "Eksper" un
vanı ile çalıştırılmalarına imkân görülmemekle beraber, ileride ihtiyaç duyulması halinde, per
sonel istihdamına ilişkin prensip ve usullere uygun olarak adı geçen okul mezunlarının
"Tekniker" unvanı ile istihdamları için yardımcı olunacaktır.
Arz ederim.
Adnan Kahveci
Maliye ve Gümrük Bakanı

7. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1991 yılında Konya
ilinde gerçekleştirilecek asfalt çalışmalarına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı LutfuUa
Kayalar'm yazdı cevabı (7/2029)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyisleri Bakanının yazılı olarak cevaplandırma
sını saygıyla arz ederim.
11.4.1991
Ömer Şeker
Konya
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1. Konya İlinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1991 yılında kaç kilometrelik asfalt
çalışması yapılacaktır?
2. Bu çalışma sırasıyla hangi ilçeler arasında kilometre olarak ne kadardır?
3. Ayrıca ti Müdürlüğünce programa alınmış kaç kilometre asfalt çalışması yapılacaktır?
4. Bu asfalt çalışmaları hangi ilçeleri ve nereleri kapsamaktadır?
Yukarıda arz etmiş olduğum sorulara yazılı olarak cevap verilmesini saygıyla arz ederim.
T.C.
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
özel Kalem Müdürlüğü
Sayı : ÖKM - 2 - 255

17.5.1991

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : Kan. Kar. Md. lüğünün 30.4.1991 tarihli ve 7/2029-7504/32918 sayılı yazısı.
Konya Milletvekili Sayın Ömer Seker'in yazılı soru önergesi incelenmiştir.
1991 yılında Türkiye genelinde DPT'ce 1. kat asfalt kapılama hizmetleri için ödenek veril
mediğinden bu hususta program çalışması yapılamamıştır.
Ancak, geçmiş yıllarda 1. kat asfalt kaplaması yapılan köy yollarında uygulanmak üzere
Konya tli Altmekin İlçesinde 5 Km., Kadınhanı ilçesinde 5 Km., Meram İlçesinde 9 Km., ve
Selçuklu İlçesinde de 9 Km. olmak üzere toplam 30 Km. 2. kat asfalt kaplama (yenileme) hiz
meti programlandırılmıştır. Bununla birlikte tüm asfalt yollarda meydana gelmiş olan bakım
ve tamirat işlerine de imkânlar ölçüsünde devam edilecektir.
Bu hizmetler yılı içerisinde tamamlanarak köylünün hizmetine sunulacaktır.
Bilgilerinize arz ederim.
Lutfullah Kayalar
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
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GÜNDEMİ
119 UNCU BİRLEŞİM
21 . 5 . 1991 Sah
Saat : 15.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER

,

5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 65 arkadaşının, basm - yayın or
ganlarında yer alan, bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev
ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini
tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekille
riyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına İlişkin önergesi (10/102)
2. —- Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104)
3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yöne
timlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırarak belediyele
rin hizmet yapamaz hale getirildiği iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/105)
4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106)
5. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, Hac sırasında
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107)
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6. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşının, mevcut hayat pa
halılığı karşısında memurların içine düştüğü durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/108)
7. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve izmir Millet
vekili Erdal inönü ile Grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı
ve istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal bölgesindeki olumsuz
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31)
8. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacı
lığımızın içinde bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109)
' 9. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz
beslenmenin vatandaşlarımız üzerindeki" olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması ge
rekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110)
10. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111)
11. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, istanbul'da
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu ll'de asa
yiş ve huzurun sağlanması için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/112)
12. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda izlenecek yeni politikaları tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113)
13. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 9 arkadaşının, Dicle Kurudere Köyü
Cemalağa Mezrasında 5.9.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa
kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/114)
14. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 17 arkadaşının; ülkemizdeki petrol
rezervleri ile üretim ve ithalatının seviyesini, körfez krizi nedeniyle petrol ürünlerine
yapılan zamların ve yabancı petrol şirketlerinin ekonomimize etkilerini tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115)
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15. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇİTOSÂN
bünyesinde yer alan Amasra Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu ne
deniyle kapatılarak burada çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını
ve ülkemizdeki işyeri kapatma ve işten çıkarma uygulamalarına son yermek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116)
16. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyelerin için
de bulunduğu idarî ve kanunî zorlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/117)
17. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 13 arkadaşının, Hükümetçe izlenen
tütün politikasının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/118)
18. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde
yaygınlaştığı iddia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin işlerinden çıkarılması ile
ilgili uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32)
19. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 10 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde
bulunduğu sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çağdaş çözümler getirmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/119)
20. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 424 ve 425
Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Anadolu'
da kitlesel göçü gerçekleştirmek üzere yapıldığı iddia edilen uygulamaları ve bölgede
meydana gelen maddî" zararı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/120)
21. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 27 arkadaşının, üzüm üreticilerinin ve
TARİŞ'in içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasıv na ilişkin önergesi (10/121)
22. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 15 arkadaşının, körfez krizinin ülkemize
ve halkımıza verdiği ekonomik zararların boyutlarını ve telafi yollarını tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122)
23. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 11 arkadaşının, Türk turiz
minin körfez krizi nedeniyle uğratıldığı ve uğrayacağı zararları asgariye indirebilmek
için alınması gereken önlemleri ve turizm sektöründeki sorunların çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123)
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24. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 9 Arkadaşının, ülkemizin A.E.T. konu- *
sundaki görüşlerinin uydu aracılığıyla Fransa'nın Antenne 2 Televizyon kanalından
naklen yayınlandığını kamuoyuna duyuran ve naklen yayın gerçekleşmediği halde söz
konusu programın özetini televizyonda yayınlayan T.R.T. ile ilgili iddiaları tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124)
25. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 10 arkadaşının, ülkemizde faaliyette
bulunduğu iddia edilen Kontrgerilla örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125)
26. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, «Kontrgerilla» hakkında
ki iddiaların ne zaman ve kimlerin sorumluluğunda gerçekleştiği konusunda Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33)
27. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu illerindeki «iç göç» olayının nedenlerini tespit etmek ve soruna köklü bir çö
züm getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126)
28. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Devletin denetimi dışın
da, CIA ile işbirliği halinde olan ve Kontrgerilla olarak bilinen gizli. NATO örgütünün var olup olmadığını, varsa kuruluşundan beri faaliyetleri hakkındaki iddiaları
açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127)
29. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 arkadaşının, «Özel Harp Dairesi»
nin geçmiş faaliyetlerini incelemek ve Kontrgerilla örgütüne ilişkin iddialara açıklık
getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128)
30. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar ve 27 arkadaşının, Türkiye Taşkö
mürü Müessesesinin içinde bulunduğu zor duruma ve mad.en işçilerinin sorunlarına
köklü bir çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129)
31. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 23 arkadaşının, Körfez kriziyle
ilgili yeni gelişmeler ve bu konuda izlenen politika konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/34)
32. — Bingöl Milletvekili îlhami Binici ve 23 arkadaşının, Bingöl ili Yayladere
İlçesi Yavuztaş Köyünde 7.12.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaların
gerçeklik derecesini tespit etmek ve Cumhuriyetimize, Devletimize ve halkımıza yöne
lik saldırıların kaynağındaki olayları ortaya çıkarmak amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/130)
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~ 33. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ve 9 arkadaşının, Diyarbakır İli Lice
İlçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131)
34. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 3083 numa
ralı Kanuna göre gerçekleştirilen toprak dağıtımı konusunda Ceylanpınar köylülerinin
karşı karşıya bulundukları sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132)
35. — Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracibaşı ve 56 arkadaşının, Hükümetin
körfez krizine ilişkin politikası ve yaklaşımları konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/35)
36. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, kamuoyunda
CASA olayı olarak bilinen askerî bir ihale ile ilgili iddiaları bütün yönleriyle açıklığa
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133)
37. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 19 arkadaşının, Diyarbakır İli Lice
İlçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların boyutlarını ve sorumlularını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134)
38. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 18 arkadaşının, sağlık meslek liselerinin
araç - gereç ve kadro yönünden yetersiz oldukları iddiasını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/135)
39. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, sağlık politikası konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/36)
40. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, ülkemizdeki iş kazaları ile
meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak, işgücü kaybını önlemek ve iş güvenli
ğini sağlamak için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/136)
41. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan ve 24 arkadaşının, 11.4.1990
tarihinde yürürlüğe giren ithalat rejimi kararından sonra gerçekleştirilen tekstil maki
neleri ithalatıyla ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin.
önergesi (10/137)
42. — Adana Mületvekili M. Selahattin Kılıç ve 20 arkadaşının, ülkemizin içinde
buluoduğu şartlar karşısında savunma gücümüzün yükseltilmesi, her türlü strateji ve
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silahtarın gelişme ve değişmesine uyum sağlaması ve ülke ihtiyaçlarını karşılayacak
bir savunma sanayiinin hızla kurulması için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec. lig arttırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138)
43. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu ve 10 arkadaşının, körfez krizi ve
savaşı nedeniyle muhtemel tehlikelere karşı gerekli sivil savunma önlemlerinin alın
madığı ve Sivil Savunma Fonunda toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı id
dialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139)
44. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 42 arkadaşının, Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/37)
45. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 14 arkadaşının, körfez krizinin
ekonomimizde ve toplum hayatımızda yol açtığı olumsuz etkiler ve bu krizden kay
naklanan kayıpları telâfi edecek tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/38)
46. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 18 arkadaşının, Cumhurbaşkanının
beyan ve davranışlarıyla Anayasada kendisine verilen görev ve yetkileri aşıp aşmadığı
ve tarafsızlığını yitirip yitirmediği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39)
47. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, büyük bir tarih ve
kültür mirası olan Savarona Yatı'nın milletimize yakışır bir biçimde kullanılması ve bu
amaçla yeniden tahsisinin sağlanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140)
48. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Millî Savunma eski Ba
kanının görevden alınmasıyla sonuçlanan gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi (8/40)
49. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Şırnak İlinde meydana
gelen olayların nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/141)
50. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, idil İlçesi ve Kuvak Mezrasında meydana gelen olayların nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142)
51. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, kamu iktisadî teşebbüs
leri ile bağlı kuruluşlarının yönetim, denetim ve danışma kurullarına 1987 yılı başın
dan itibaren atananların öğrenim durumu ve meslekleri ile bu kişilere yapılan aylık
ödemeleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143)

— 1^52. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 15 arkadaşının, zeytinciliğimizin durumu
nu ve zeytin üreticilerinin ekonomik sıkıntılarım tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci» içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/144)
53. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç ve 14 arkadaşının, kamulaştırma iş
lemleriyle ilgili şikâyetler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41)
54. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun (BAĞ - KUR'un)
ve Kurum sigortalılarının sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42)
55. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 19 arkadaşının, Bulgaristan'dan ülke«
mize göç eden soydaşlarımızın sorunlarını ve bu sorunlarınım çözümü için bugüne ka
dar yapılan çalışmaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145)
56. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 12 arkadaşının, Cumhurbaşkanı
Turgut özal'in «acil para yardımı» ve «stratejik işbirliği» konularında ABD Başkanı
Bush ile yaptığı ikili görüşmeler konusunda Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 100 ve
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi* (8/43)
57. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, Türk Kadınını Tanıtma
ve Güçlendirme Vakfının hangi faaliyetlerde bulunduğunu, hangi uluslararası ihale ve
anlaşmalardan pay aldığını, kimlerden ne kadar bağış topladığını, bağış yapanlar ve
Vakfın kurucu ve yöneticileri ile bunların eş ve çocuklarının resmî kurum ve kuruluş
lardan aldıkları iş, ihale ve kredileri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/146)
58. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 11 arkadaşının, üreticilerin elinden yok pa
hasına çıkan ürünlerin tüketicilere fahiş fiyatlarla yansımasının nedenlerini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147)
59. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 12 arkadaşının, Kuzey Irak'tan Türkiye Irak sınırına göç eden Irak'lılarla ilgili olarak alınan ve alınacak olan önlemler konu
sunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/44)
60. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 20 arkadaşının, Çalışanların
Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunla il
gili olarak yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/45)
61. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, kalkınmada öncelikli
bölgelerde kimlere, hangi amaçla, ne kadar kredi verildiğini, bu kredilerin amacına

uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını, teşvik belgelerinin verilmesinde politik bas
kılar ve yöntemler bulunup bulunmadığını ve uygulanan yöntemlerin bölgenin geri kal
mışlık sorununu çözüp çözemeyeceğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/148)
62. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 16 arkadaşının, Tekel Kararnamesi ola
rak bilinen Bakanlar Kurulu Kararının Türk tütüncülüğü ve tütün üreticileri üzerin
deki etkisini ve ülkemizdeki pazarı ele geçirmek için yabancı sigara kartellerince komis
yon dağıtıldığı iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/108)
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanı
mı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1)
3. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1)
4. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum Hine bağlı bazı köylerin elekt
rik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/258) (1)
5. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak mah
kemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam eden
dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138)
6. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emeklile
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162)
7. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçesinde
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin
Bayındırlık ve iskân Bakanından, sözlü soru önergesi (6/168)
8. — Erzurum Milletvekili îsmail Köse'nin, îspir - Kundura, Tortum - §ayak,
Dumlü - Yapağı, Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169)
9. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hastanesi
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175)

10. — Zonguldak Milletvekili §inasi Altmer'in, Karabük - Yenice karayolu ya
pım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/185)
11. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık^ ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186)
v
12. -~ Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188)
13. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetemin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu teş
kil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207)
14. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224)
15. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazetenin
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan «özlü soru önergesi (6/227)
16. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/332) (1)
17. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kayadibi Köyü Evil Mezrasındakı bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve
Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/333) (1)
. 18. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yularında Hakkâri
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/334) (1)
19. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/335) (1)
20. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1)
21. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'oin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254)
22. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümer-
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bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/274)
23. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip
edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/277)
24. -- Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sou önergesi (6/348) (1)
25. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına ve
E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294)
26. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri îli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/358) (1)
27. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1)
28. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun İza
be Tesislerindeki reha'bilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/310)
29. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yıllarında Kaynak Kul
lanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi
alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/370) (1)
30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313)
31. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1)
32. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1)
33. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1)
34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basma dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1)
(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir.
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35. —' İzmir Milletvekili Erol'Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1)
36. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1)
37. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/385) (1)
38. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/387) (1)
39. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1)
40. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1)
41. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1)
42. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1)
43. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T, C. Ziraat Bankasınca tarım
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1)
44. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1)
45. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1)
46. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1)
47. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen
dogaıgazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/400) (1)
48. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da
çalışan işçüer hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ihşkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) ,

-
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49. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ilgili
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/328)
50. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/329)
51. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330)
- .
52. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü İlçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339)
53. — Diyarhakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soçu önergesi (6/402) (1)
54. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1)
55. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1)
56. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçıların
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/410) (1)
. 57. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1)
58. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayalî
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1)
59. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlik 1988 yılında ger
çekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1)
60. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1)
61. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hak
kında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/416) (1)
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62. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarih ve 88/13161
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/417) (1)
63. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1)
64. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltj mafyası olarak nitelendirilen
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/420) (1)
65. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1)
66. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 yıl
larındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kısmının
satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1)
67. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gerefcin
ce Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi iade
lerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1)
68. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağlı
Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme kararının
infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/426) (1)
69. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/427) (1)
70. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmaması
nın nedenine ilişkin Içişleni Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1)
71. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/429) (1)
72. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/431) (1)
73. —, İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur İl merkezindeki ilk ve orta
dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okullarına
nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/353)
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/4. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuzla
mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1)
75. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Müdü
rünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1)
76. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Emlak
Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1)
77. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355)
78. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan İş
kenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/441) (1)
79. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1)
80. — tstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, lig maçlarını izleyecek öğrenci
ler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1)
' 81. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1)
82. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya il
lerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) (1) \
83. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 ta
rihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/443) (1)
84. — tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve gö
revinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/362)
85. — İsparta Milletvekili Eftekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/363)
86. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/364)
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87. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365)
88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1)
89. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1)
90. — îzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına alman
sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/446) (1)
91. - - Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1)
92. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Konya ili Çumra tlçesi kapatılan
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin İçişleri
Baka/undan sözlü soru önergesi (6/450) (1)
93. —- Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğalgaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/367)
94. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt
Özal'm yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1)
95. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanatkâriara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/452) (1)
96. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/453) (1)
97. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1)
98. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1)
99. —. Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422)
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100. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Kop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1)
101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı se
çiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapuan aramaya ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1)
102. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın Cor
poration A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/463) (1)
103; — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi (6/425)
104. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler alı
nacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437)
105. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/438)
106. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439)
107. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rmda, öğrenci- gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440)
108. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1)
109. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/467) (1)
110. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, "Siirt ilinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan iözlü soru önergesi (6/468) (1)
111. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1)
112. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut- so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456)
113. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri i'.rasında gözaltına alman kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/473) (1)
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114. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/474) (1)
115. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460)
116. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/481) (l)
*
117. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle göz
altına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1)
118. — Tunceli Milletvekili-Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1)
119. — Samsun Milletvekili îrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/484) (1)
120. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne mik
tar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/485) (1)
121. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in,. Güzel İstanbul Hizmet Vakfına
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1)
122. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1)
123. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengelin, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1)
124. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol
Federasyonu kararma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1)
125. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum için
satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/489) (1)
,
126. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta İli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığınailişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1)
(119 uncu Birleşim)
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127. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1)
128. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1)
129. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1)
130. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi tedbirler
alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1)
131. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1)
132. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/513) (1)
133. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Bingöl ili Adaklı ilçesi Elmaağacı
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462)
134. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek öde
nek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/509) (1)
135. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden
sahalarından çıkardıkları ponza madeninin naylon faturalarla sattıkları iddia edilen fir
malar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/510) (1)
136. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1)
137. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «Özal'la isviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1)
138. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile isviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/516) (1)
139. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1)
140. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 tari
hinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1)

-

19 - '

141. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/464)
142. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/519) (1)
143. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/520) (1)
144. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1)
145. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1)
146. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1)
147. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1)
m148. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öergesi (6/475)
149. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik
İşletmelerindeki greve, ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1)
150. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/540) (1)'
151. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güvenlik
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1)
152. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan ve vatandaşa kuryelik yaptırıldığı
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/542) (1)
153. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1)
154. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1)
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155. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi Es
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477)
156. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin , Başbakandan sözlü soru ' önergesi
(6/546) (1)
157. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alman hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1)
158. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1)
159. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik İşletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1)
160. —.Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesindeki bazı
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1)
161. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun yasadışı Türkiye Komünist
Partisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1)
162. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesine bağlı bazı
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1)
163. —- Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1)
164. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Bal veren Köyü ile
Silopi İlçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerine mağdur edildikleri
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1)
165. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1)
166. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1)
167. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1)
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168. — Diyafbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak îlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/558) (1)
169. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/559) (1)
170. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1)
171. — Edirne Milletvekili E.rdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleştirilea «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/561) (1)
172. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır İli
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/562) (1)
173. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından
gözaltına alman bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın- sorumlusu hakkın
da soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1)
174. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü oru önergesi (6/563) (1)
175.. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/478)
176. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1)
177. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakında ne gibi işlemler yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1)
178. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKİM'in özelleştirilmesinin
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1)
179. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik İşletmeleri ile Akdeniz
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1)
180. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480)
181. — İçel Milletvekili M. istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1)
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182. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/570) (1)
183. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize göç
eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1)
184. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/578) (1)
185. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1)
186. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1)
187. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormam» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/581) (1)
188. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratifince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1)
189. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacaçağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1)
190. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın
alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1)
191. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye ilçesi
Bostanlı Köyü sakinlerine II Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1)
192. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/587) (1)
193. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/588) (1)
194. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (d/589) (1)
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195. — tzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1)
196. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde' getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1)
197. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1)
198. — İstanbul Milletvejkili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/594) (1)
199. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ü'işkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1)
200. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496)
201: — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497)
202. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin rm zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan «Özlü soru önergesi (6/498)
203. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrikasımn bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499)
204. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500)
205. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve I: ikan Bakanından sözlü soru önergesi (6/501)
206. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/502)
207. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503)
208. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/504)
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209. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle
kapandığı iddia edilen Bayburt tli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/505)
210. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç Öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/597) (1)
211. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1)
212. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi {6/599) (1) .
213. — Balikesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1)
214. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1)
215. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/602) (1)
216. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1)
217. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudutları
dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1)
218. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/614) (1)
219. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/511)
220. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yotanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1)
221. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara özel Arı Lisesindeki bazı
öğrenciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/620) fi)
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222. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt
Özal'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/621) (1)
223. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüFün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522)
224. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523)
225. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/622) (1)
226. ~— İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524)
227. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525)
228. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve Ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526)
,
229. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/527)
230. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bıj eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528)
231. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van ili Gürpınar ilçesine yakın bir
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/525) (1)
232. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kırıkkale ili 1 inci Bölge Müdürlüğü,
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1)
233. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli ili Lüleburgaz İlçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1)
234. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van İli Gürpınar ilçesi Yukarıbeşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay-
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la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/629) (1)
235. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kürt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1)
236. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1)
237. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/529)
238. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî
ihracat yapıldığı iddiaları üzeı'ine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgelerle
ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/530)
239. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/531)
240. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayali ihracat
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/532)
241. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1)
242. — Balıkesir Milletvekili î. Önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1)
243. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet
gösteren BAGFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1)
244. —• Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1)
245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tüne bağlı bazı köylerdeki
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/638) (1)
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246. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 yıllarınaa aldığı kredilere ve ödediği vergilere- ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/653) (1)
247. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği yo
lu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyetler
de bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1)
248. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/654) (1)
249. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'dekî greve
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1)
250. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1)
251. — Tekirdağ MMetvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1)
252. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/642) (1)
253. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1)
254. — içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) <1)
255. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/657) (1)
256. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nin, İzmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1)
257. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1)
258. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeline ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1)
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259. — Tekirdağ Milletvekili Güne'ş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1)
260. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Marmara Denizinin kirlenmesini
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/663) (1)
261. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1)
262. .— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1)
263. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu" üyelerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) ..
264. — İzmir Milletvekili Neccar Tüfkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1)
265. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1)
266. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatüfk Barajı için Hüvan Gülüşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603)
267. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604)
268. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605)
269. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/606)
270. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607)
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271. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/676) (1)
272. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/670) (1)
273. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608)
274. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyışleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1)
275. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609)
276. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüFün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616)
277. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1)
278. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/677) (1)
279. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1)
280. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı iddiasıra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1)
281. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler
ve Ştnkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633)
282. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646)
283. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647)
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284. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648)
285. — içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1)
286. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshalarında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1)
287. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649)
288. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650)
289. — İçel Milletvekili Ekin Dikmenin, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1)
290. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uincu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/685) (1)
291. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1)
292. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651)
293. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1)
294. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/689) (1)
295. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Alanya İlçesi Orman
İşletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina
yaptıt ildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674)
296. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675)
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297. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli Hindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1)
298. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1)
299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale.ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1)
300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santralleriyle ilgili
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1)
301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Karakaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1)
302. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre
köylerde mukim bazı vatandaşların İl Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/696) (1)
303. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, Sosyal Sigortalar Kurumunun
prim alacaklarına lişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/697) (1)
304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/698) (1)
305. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1)
306. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve İstanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/700) (1)
307. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1)
308. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/702) (1)
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309. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1)
310. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, son bir ayda gözaltına alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/707) (1)
311. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia,sına jlişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) (1)
312. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, Hakkâri İli Uludere İlçesi Taşdelen
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/709) (1)
313. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1)
314. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1)
315. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik İlkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi (6/713) (1)
,316. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1)
317. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürrüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1)
318. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1)
319. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/717) (1)
320. — fstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Önal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/722) (1)
'
.
321. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına
giden ve Türk Havayollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1)
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322. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöf İli Karlıova İlçesi ile Muş
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü
soru önergesi (6/683)
323. —• Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/724) (1)
324. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip
Kandili dolayısıyla düzenlenen «Hz. Muhammed'i anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1)
325. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1)
326. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit İşletmesi
Yönelim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddiasına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1)
327. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle
İçişleri Bakanlığı bütçesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1)
328. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/738) (1)
329. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Taşdelen ve Kayadibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1)
330. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1)
331. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları
ile Gübre Fabrikalarının piyasa değerlerinde meydana geldiği iddia* edilen artışlara
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1)
332. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1)
333. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kayadibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/743) (1)
(119 uncu Birleşim)

-

34 —

334. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 268 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1)
335. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/745) (1)
336. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt ili Eruh ilçesi Körüklükaya
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1)
337. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayışma
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1)
338. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/752) (1)
339. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Şırnak ve Mardin - Silopi
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1)
340. — Tekirdağ Milletvekili Güneş, Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/755) (1)
34f. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule'
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınma ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/756) (1)
342. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden
Keson Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/757) (1)
.
343. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Noramin iş merkezinde borsa
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü suru
önergesi (6/758) (1)
344. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesine bağlı
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/759) (1) '
345. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas ili Yıldızeli ilçesi Davutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/703)
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346. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1)
347. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Federal
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1)
348. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1)
349. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1)
350. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1)
351. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/795) (1)
352. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1)
353. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/797) (1).
354. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Millî
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1)
355. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam
Orman Îşletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704)
356. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705)
357. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere s aldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1)
358. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psiki
yatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/800) (1)
359. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1)
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360. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'm, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/802) (1)
361. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım
» Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/804) (1)
362. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü
meydana gelen olaylardan polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1)
363. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi
(6/807) (1)
364. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Pülümür ilçesi Kırdım
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen ikL vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/808) (1)
365. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/718)
366. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova İlçesi
Esendere Bucağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru Önergesi (6/811) (1)
3671 — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapılan tayinlere ve bölgede özel ocakları bulunan kişi
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/812) (1)
368. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırıldığı
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/813) (1)
369. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Hasanoğlan Öğretmen Lisesiyle ilgili
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730)
370. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1)
371. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu ili İlgaz İlçesi
' Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/731)
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372. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/732)
373. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle'
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1)
374. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/816) (1)
375. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nm, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden
Irak'lilara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1)
376. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nm, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1)
377. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733)
378. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1)
379. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez İlçesi Karpuzlu Be
lediyesi sınırlan içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne
kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1)
380. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi
hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1)
381. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Ba
kacından sözlü soru önergesi (6/750)
382. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapılan toplantıda, laiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasına
ilişkiu İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1)
383. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu 11 Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1)
384. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bir şirketin Almanya'dan Türki
ye'ye yönelik yayın yapmak amacıyla yayın kanalı kiralamasının Anayasaya ve ilgili
mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1)
385. — İstanbul Milletvekili Mustafa SangüTün, küçük esnaf ve çiftçilerin on
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için
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çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (1)
386. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, istanbul,' izmir ve iskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1)
387. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1)
388. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı ingiliz uyruklu mollaların
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1)
389. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez Öğrenci Yurdunda
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1)
390. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/845) (1)
391. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1)
392. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇİMSE - iş Sendikasınca başla
nılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1)
393. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan ili Beybağı ve istasyon
Mahallesindeki kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü
aoru önergesi (6/867) (1)
394. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T. C. Ziraat Bankasından teşvik
kredisi almış olan Tercan ilçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1)
393. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van 11 örgütünün
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754)
396. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde İli Bor İlçesindeki 600 LV. Ana
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/868) (1)
397. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1)
398. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Iıparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1)
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399. — Antalya Milletvekili Adil Aydıın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/765)
400. —j Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Tekel
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakamndan
sözlü soru önergesi (6/766)
401. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel
sektörle ortak işletilmesi düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767)
402. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769)
403. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince halka satılan
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770)
404. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771)
405. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında
kaç işçi çalıştırıldığına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773)
406. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan t*özlü soru önergesi (6/774)
^
407. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük
ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775)
408. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776)
409. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/777)
410. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Pol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/778)
411. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779)
412. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780)
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413. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782)
414. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783)
415. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/784)
416. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786)
417. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787)
418. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü
soru Önergesi (6/788)
419. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789)
420. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yapıtırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790)
421. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/792)
422. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793)
423. — Bursa Milletvekili ilhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Taşo
cağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1)
424. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1)
425. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/875) (1)
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426. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/876) (1)
427. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Diyanet Vakfının 1983 1985 yıllarına ait vergi borcuna ve bu Kurumca 1986 yılında vergi kaçakçılığı yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) (1)
428. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/878) (1)
429. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1)
430. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1)
431. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1)
432. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1)
433. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi* Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/886) (1)
434. — Ankara Milletvekili Tevfik Köçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihinden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1)
435. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlülüğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/817)
436. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'ninj kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818)
437. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/819)
438. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820)
43**.
Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya İlinde ne zaman olimpik
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821)

*
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440. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822)
441. — İsparta Milletvekili tbrarîim Gürdal'ın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823)
442. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına-alındığı
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824)
443. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/889) (1)
444. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri ili Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1)
445. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, İstanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin içişleri
Bakanından aözlü soru önergesi (6/908) (1)
446. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyaları için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (1)
447. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - İş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843)
448. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet ihale Kanununun 44 üncü
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/892) (1)
449. -»- İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan
paralara ilişkin Başbakandan sözh\soru önergesi (6/849)
450. — İsparta Mületvekili İbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850)
451. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına
alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1)
452. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak M Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt, malarının istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1)
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453. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1)
454. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin ili Dargeçit İlçesinde 30.5.1990
- 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1)
455. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'ih, Bayan Özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1)
456. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine" ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1)
457. — Bingöl Milletvekili llihami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1)
458. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskiri'in, Beytüşşebap İlçesi Oymakaya Kö
yü civarında 1990 yılı Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak ileri
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912) (1)
459. — Ankara Millştvekili İbrahim Tez'iri, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851)
460. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/913) (1)
461. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1)
462. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, geçmiş yıllarda tatile gönderilen
öğrencilerin sayısına ve öğrencilere «gençlik tatil kredisi» verilip verilmeyeceğine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/917) (1)
463. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Etibank - Kütahya 100 üncü
Yıl Gümüş Üretim Tesislerinin yıllık üretim miktarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/918) (1)
464. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il
genel meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1)
465. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852)
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466. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/925) (1)
'
467..— Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı hac döneminde baş
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan
ücretlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) (1)
468. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere sözleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/927) (1)
469. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İli Ermenek İlçesinde
Türkiye Emlak Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/929) (1)
470. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1)
471. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855)
472. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/856)
473. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857)
474. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile
ilçesine bağlı olan ve orman içinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/858)
475. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen
olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1)
476. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, otomobil ithalinin neden olacağı
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1)
477. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, bakanlıkların ve kamu iktisadî teşeb
büslerinin sosyal eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanabilme koşullarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/933) (1)
478. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/934) (1)
479. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabitat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1)
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480. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1)
481. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Muğla ili Milas İlçesi, Gümrük
Kasabası Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan söz:
lü soru önergesi (6/937) (1)
482. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/938) <1.)
.
483. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1)
484. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/941) (1)
485. - Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Sağlık Bakanığı ile Sosyal Sigortalar
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin' ek ödemeden yararlandırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859)
486. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh İlçesi Bingöl Köyünden bir
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1)
487. — İzmir Milletvekili Veli Akspy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/943) (1)
488. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın İskenderun ve İkizce'ye
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860)
489. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma' Bakanından sözlü soru önergesi
(6/861)
490. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Silopi İlçesi Derebaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862)
491. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, MİT'in Ankara Teşkilatında gö
revli sivil kökenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) (1)
492. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863)
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493. — Erzurum Milletvekili îsmail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına' ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864)
494. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Van İli Başkale İlçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (1)
495. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Hacıbektaş Veli Müzesi girişinin
sol tarafında bulunan mezarların külliye içerisinde başka yere nakledildiği iddiasına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi'(6/946) (1)
496. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında Tunceli İli
Ovacık İlçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin İli Kızıltepe İlçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/947) (1)
497. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865)
;
498. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1)
499. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1)
500. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Sarıgöl İlçesinin güneyin
deki kuşatma kanalının doldurulmasının neden olduğu sorunlara ve Ömerli Deresinin
ıslahına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) (1)
501'. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut İdaresince İzmit - Yahya
Kaptan'da yaptırılmakta olan konut inşaatlarının hangi firmalara ne kadar bedelle
ihale edildiğine ve firmalara yapılan ödenlelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/951) (1)
502. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisince Trak
ya yöresinde 22.7.1990 tarihinden bu yana çiftçilerden satın alınan tahılların bedelle
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1)
503. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesi Ballı
Köyünden bazı vatandaşların keyfî olarak gözaltına alındığı iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (1)
504. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince Macar
îkarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1)
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505. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İline bağlı Dereler ve
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/958) (1)
506. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1)
507. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/962) (1)
508. — Kars Milletvekili Vedat'Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/870)
509. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, körfez krizi nedeniyle ülke
mizin uğradığı ekonomik kayıplara ve bu kayıpların telafisi için hangi ülkelerce ne
gibi taahhütlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) (1)
510. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibank Mazıdağı Fosfat îşletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1)
511. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1)
512. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen,bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1)
513. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/970) (1)
514. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Zara - Suşehri Geminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/971) (1)
515. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Nusaybin'in Kuru Köyünde 26 29.8.1990 -tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/977) (1)
516. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye
şirketlerinden hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/978) (1)
517. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882)
518. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Menderes Deltasına ve bölgede
uygulanacak olan «Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesi»ne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1)
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519. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenmesi
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883)
520. — îzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöneiicilenne izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/884)
521. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Üludere İlçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1)
522. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'm, Çevre Kirliliğini Önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (1)
523. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1)
524. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinin çevre sorunlarıyla
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alınan
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1)
525. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajına ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (1)
526. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul - Adapazarı ve İzmit - Ya
lova karayolları üzerindeki bazı yerleşim yerlerine üst geçit yapılıp yapılmayacağına
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (1)
527. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Çankırı İli İlgaz. İlçesi Saraycık
Köyünde 15.7.1987 tarihinde' meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/897)
528. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Kalecik Barajı Düziçi ve Os
maniye sulama şebekelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1005) (İJ
' 529. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, soğuk demircilik meslek dalı için
yazar kasa kullanma mecburiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/898)
530. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi İmraliı Köyü
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru
önergesi (6/899)
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531. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli
Emirdağ İlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900)
532. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarlı Kasabasında daha
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902)
533. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903)
534. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Beşkarış ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (1)
535. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediye
lere verilen çöp araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (1)
536. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde kapalı bulunan
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904)
537. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905)
538. — Bingöl Milletvekili Il'hami Binici'nin, Bingöl İli Sıtma Savaş Kurumunda
görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından
sözlü soru önergesi (6/907)
539. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920)
540. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box'ın yayınına nasıl ve
niçin izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) (1).
541. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İlindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921)
542. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922)
543. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Böx Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/923)
544. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Merkezine bağlı ördekli Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1)
(119 uncu Birleşim)
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545. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peçk Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1018) (1)
546. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1019) (1)
547. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım
ve kutlamaları için ne gibi hazırlıklar yapıldığına-ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru
önergesi (6/924)
548. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum çevre yolu için ayrılan ödenek
miktarına ve «Kırkdilim» geçidi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1021) (1)
549. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hizan - Kayadeler Köyünde
28.9.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1036) (1)
550. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, çiftçilerden alınan sulama suyu üc
retlerine ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (1)
551. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalı arsa satışlarına ilişkin (Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1)
552. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Ba
kanlık görevine atanmasından bu yana meydana gelen olaylara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1025) (1)
553. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, izmir Büyükşehir Belediyesi
nin satın alacağı otobüsler için teminat mektubu verilmesi konusunda T. C. Ziraat
Bankasına yaptığı başvuruya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) (1)
554. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Aritbirlik Yönetim Kurulunun feshe
dilmesinin nedenine ve bu kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi (6/953)
555. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir Özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954)
556. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, işkence nedeniyle polisler aleyhine
açılan bir davaya bakan yargıçların tehdit edildikleri iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/955)
557. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/972)
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558. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973)
559. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, yabancı dil eğitimi yaptırmak ama
cıyla 26.3.1989 tarihinden sonra yurt dışına gönderilen basın mensuplarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/974.)
560. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra proje
karşılığında hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/975)
561. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Mahallî idareler Genel Müdürlü
ğünce 26.3.1989 tarihinden sonra proje. karşılığında hangi belediyelere ne kadar yar
dım yapıldığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976)
562. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bağ - Kur'un eczanelere olan borcu nede
niyle eczanelerin bu Kurum hastalarına ilaç vermedikleri iddiasına ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) (1)
563. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Cumhurbaşkaninın A.B.D.
gezisi sırasında Başkan Bush'la yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınıp alın
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (1)
564. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Yüksekova Esendere - Tülveren
(Tıloran) Köyünde meydana gelen olayda güvenlik güçlerince ölü ve yaralı olarak ele
geçirilenlerin terörist olmadıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner?
gesi (6/1040) (1)
565. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan YetençUn, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/982)
566. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, üniversitelere bağlı hastanalere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmelerinin düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/983)
567. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi (6/985)
568. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfınca gerçekleştirilen kok kömürü ithaline dair ihalenin iptal nedenine
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/986)
569. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Adıyaman il Özel idaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987)
570. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile ilgili
iddiaıara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (1)

— Sİ
STİ. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Sümerbank Holding Â,Ş.'nin İstanbul
Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1044) (1)
572. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başkanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988)
573. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürü için tanzim ve tefriş edildiği iddia edilen makam odalarına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/989)
574. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu için gerekli mobilya ve büro eşyasının Devlet Malzeme Ofisinden satın
alınmamasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/990)
575. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce açıldığı'iddia edilen eşofman ihalesine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/991)
576. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alındığı iddia edilen helikopterlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1045) (1)
577. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Devlet alacaklarına uygulanan faiz ora
nına ve personel alımı için yapılan sınavlarla ilgili suiistimal iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/996)
578. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum'daki sanayi kuruluşlarınca kir
letilen Derinçay'ın neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/997)
579. — Balıkesir Milletvekili î. önder Kırlı'nın, Susurluk tmam - Hatip Lisesi kız
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (1)
580. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, ülkemizde «Kontrgerilla», «Territoriyal örgütlenme» veya bunlara benzer örgütler bulunup bulunmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1050) (1)
581. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin
otobüs alımlarıyla ilgili kredi isteminin T. C. Ziraat Bankasınca geri çevrildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) (1)
582. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğine yapılan atamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru Önergesi (6/1052) (1)

— 53 —

583. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, YÖK Başkanı ve üniversite rektör
leri ile yardımcılarınım son üç yılda görevli olarak gittikleri yurt dışı gezilere ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) (1)
584. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Şırnak İline bağlı bazı köylerdeki
okulların köy evleri ile birlikte yakıldığı iddiasına ve bu köylerdeki öğrenciler ile öğ
retmenlerin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) (1)
585. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle
ilgili olarak Vilayetçe takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1003)
586. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan Özal'ın A.B.D. ve Japonya zi
yaretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) (1)
587. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, işçi ve memurlar ile emeklilerin
ekonomik sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1060) (1)
588. — istanbul Milletvekili Mustâfa Sarıgül'ün, fon gelirlerine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1061) (1)
589. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Özel Harp Dairesine bağlı ol
duğu iddia edilen bir örgüte ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010)
590. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, müteahhit firmaya ödeme yapıl
madığı için Şanlıurfa Tünel inşaatının durduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1063) (1)
591. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Güneydoğu'da görev yapan güvenlik
görevlilerinden bazılarının psikolojik problemleri nedeniyle suç sayılacak eylemler
yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/101 i)
592. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Köroğlu Caddesinde bulunan
bir binanın Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresince kiralandığı ve ileride satın alı
nacağı konusunda anlaşmaya varıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1069) (1)
593. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, CIA Başkanının ülkemize geliş ne
denine ve Kontrgerilla Örgütüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1070) (1)
594. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Türkiye'de faaliyette bulunduğu id
dia edilen Kontrgerilla Örgütüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1071) (1)
595. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Altıntaş - Gediz karayoluna
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012)
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596. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, Aslanapa - Altıntaş yoluna ve
Kütahya Köy Hizmetleri ti Müdürlüğünce 1990 yılında gerçekleştirilen ve 1991 yılın
da gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmalarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1013)
597. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, özel Harp Dairesi ile Kontrgerilla
Örgütü arasında ilgi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1072) (1)
598. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, 12 Eylül 1980 öncesinde «ordu yöne
time el koymalıdır» talebinde bulunduğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1073) (1)
599. —•- Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünün varlığına ve
çalışma sahasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1074) (1)
600. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünde bulunduğu
iddia edilen silahlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1)
601. —T izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, demir - çelik üretimini durdurduğu id
dia edilen Metaş'ın finansman sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1077) (1)
602. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan
vatandaşların maruz. kaldıkları iddia edilen uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1078) (1)
603. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya'nın bazı yörelerindeki üre
ticilere hububat bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 0 )
604. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 19.12.1989 tarihinde MtT Müsteşar
lığı tarafından Başbakanlığa gönderildiği iddia edilen yazıya ilişkin Başbakandan söz
lü soru Önergesi (6/1080) (1)
605. — Balıkesir Milletvekili L önder Kırlı'nın, Bandırma tlçesinde kurulmakta
olan «Hidrojen Peroksit» fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1081) (1)
606. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının he
likopter üretimi için açtığı iddia edilen ihaleye ilişkin Başbakandan* sözlü soru öner
gesi (6/1028)
607. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, «İlk - San» ilkokulu öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1029)
608. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İlinde Merkeze bağlı bazı köy
lerin yol ve elektrik sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1032)
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609. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya - Kaleiçı Yivli Minare
Külliyesinin bir halı firmasına kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1033)
610. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, maden işçilerinin greve gitmelerinin
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) (1)
611. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, «Kontrgerilla» olarak bilinen özel
Harp Dairesi mensuplarına Başbakanlık örtülü ödeneğinden ödeme yapılıp yapılma
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1085) (1)
612. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, Kars İli Kağızman îlçesi Akyayla Kö
yüne yapılan operasyon sırasında meydana geldiği iddia edilen bazı olaylara ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) (1)
613. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İh" Milas - ören yolunun ge
nişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) (1)
614. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'm, Sarıyer Beşiktaş maçının
TRT'den naklen yayınlanmamasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1088) (1)
615. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İline bağlı bazı köy
lerin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1089) (1)
616. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesine bağlı
bazı köylerdeki ilkokulların eğitime kapalı tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1090) (1)
617. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Yu
karı Tıluran Köyünde çobanlık yapan bir vatandaşın gözaltına alınmasının nedenine
ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/1091) (1)
618. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı
Özel Kalem Müdürüne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1093) (1)
619. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Lüleburgaz Devlet Hastanesi ihalesine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) (1)
620. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesinde
11.12.1990 tarihinde meydana gelen olaylara ve İlçe Jandarma Komutanı hakkındaki
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) (1)
621. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, ülkemiz ile Romanya arasında sı
nır ticareti anlaşması bulunup bulunmadığına ve ülkemize gelen Romen turistlerle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) (1)
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622. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Lice ilçesi Jandarma
Komutanının maiyetindeki bazı görevlilere baskı yaptığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1100) (1)
623. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Lice ilçesindeki yurt
taşlara baskı yaptığı söylenen Jandarma Komutanı hakkında işlem yapılmadığı iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) (1)
624. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Siirt ili Eruh İlçesine bağlı köylerdeki
bazı kişilerin gözaltına alınmalarının nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1.102) (1)
625. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, ortaokullarda «Çevre Dersi»
okutulup okutulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1103) (1)
626..— Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Ankara Üniversitesi tbn-i Sina Tıp Fa
kültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinin ihtiyacı olan cihazlara ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035)
627. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, idil Kaymakamlığınca psi
kolojik hareket çalışmaları ile ilgili olarak toplantı yapıldığı iddiasına İlişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053)
628. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Körfez krizi nedeniyle muhtemel
bir savaş durumuna karşı sivil savunma açısından ne gibi önlemler alındığına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1107) (1)
629. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi
Dağlıca Bucağı Genişdere Mezrası köylülerine ait konutların yakıldığı iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) (1)
630. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, şeker pancarı ürün bedellerinin ne
zaman ödeneceğine ve şeker zammı nedeniyle üreticilere ek ödeme yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öergesi (6/1114) (1)
631. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, istanbul ili Yeniköy sahil şeri
dinin tahrip edildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) (1)
632. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Aydın Valisi ve Devlet Has
tanesi ile ilgiL iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önerges (6/1117) (1)
633. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, yurt dışında çalışan ve iznini
kullanmak üzere Türkye'ye gelen bir vatandaşın ölümüyle-ilgili olarak ne gibi işlem
ler yapıldığına ilişkin içişleri Bakanından soru önergesi (6/1118) (1)
634. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Ege Bölgesindeki şirketlerden birço
ğunun 1990 yılında iflas etmesinin nedenlerine ve METAŞ'la ilgili iddialara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1119) (1)
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635. — samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Taşkömürü Kurumunca üretilen
satılabilir kömür miktarına ve 1989 - 1990 yıllarında gerçekleştirilen taşkömürü ithaline
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) (1)
636. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız ta
rafından kurulan spor kulüplerine yardım yapüıp yapılmayacağına ve Afyon İline
bağlı bazı ilçe ve kasabaların futbol sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1121) (1)
637. — tstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün,
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) (1)

Futbol

Federasyonuna ilişkin

638. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, maden işçilerinin yürüyüşlerini görün
tülemek üzere basın mensupları için kiralanan helikopterin pilotlarının gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) (1)
639. — Muğla Milletvekili^ Musa Gökbel'in, Muğla İli Milas İlçesi Emniyet Müdü
rü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) (1)
640. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Cumhurbaşkanının 3628 sayılı Ya
saya göre mal beyanında bulunup bulunmadığına ve bir inşaat şirketinin 1984 yılın
dan bugüne kadar Devletten aldığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1125) (1)
641. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Bodrum İlçesi Turgutreis
Kasabası Jandarma Karakol Komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru öneçgesi (6/1126) (1)
642. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz'e atılan zehirli varil
lerle ilgili iddialara ve çevre koruması mevzuatına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1127) (1)
643. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yılmaz Güney'e ait filmlere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1130) (1)
644. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, pancar üreticilerine söküm avansı
ve ürün bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1131) (1)
645. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1988 yılında ve daha öncesinde ülke
miz üzerinden Irak'a silah geçişine göz yumulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1136) (1)
646. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Körfez krizi nedeniyle hangi
ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan ne kadar kredi; hibe ve petrol desteği sağlan
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1133) (1)
647. — Zonguldak Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, Zonguldak Teşebbüs Ajan
sı A.Ş.'ne amaçlarım gerçekleştirmek üzere tahsis edilen paranın serbest bırakılmamasınm nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) (1)
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648. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Körfez krizinin 1991 yılı makro eko
nomik dengeleri ve altıncı beş yıllık kalkınma planı hedefleri üzerindeki etkilerine iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083)
649. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 1990 yılının ilk yarısında ithalat rejimi
kararına aykırı olarak eski tekstil makineleri ithal edildiği iddiasına ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084)
650. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 1971 RAMSAR Sözleşmesinin
Türkiye tarafından imzalanmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1137) (1)
651. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, gaz maskesi dağıtımındaki kriterlere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) (1)
652. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Atatürk Barajı inşaat ve su toplama
alanları için yapılan kamulaştırma işlemlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1139) (1)
653. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, körfez savaşı nedeniyle ülkemize ya
pıldığı iddia edilen dış kaynaklı yardımlara ilişkin Başbakandan- sözlü soru önergesi
(6/1095)
654. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, bazı milletvekillerinin TRT'yi ziyare
tinin siyasî bir görünüme sokulduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1096)
655. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, valiler ile ANAP'lı, belediye başkan
ları hakkında Memurin Muhakematı Kanunu uyarınca istenip de izin verilmeyen so
ruşturma taleplerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) (1)
656. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Adana İli Seyhan İlçesi İmam Ha
tip Lisesindeki bir öğretmenin çekmiş olduğu telgraf nedeniyle cezalandırıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1097)
657. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Körfez krizinin Türk ekonomi
sindeki olumsuz etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) (1)
658. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Türkiye'de körfezlerde avlanan
deniz ürünlerinin kirli olduğu iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1144) (1)
659. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, çevre kirliliğinin önlenmesi ama
cıyla Çevre Müsteşarlığı Fonundan belediyelere yapılan yardımlarla ilgili iddialara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) (1)
660. — Tokat Milletvekili Kenan Süzer'in, TRT'nin, körfez savaşıyla ilgili naklen
yayınına ve CNN Televizyonu ile anlaşması bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1104)
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661. — îzmir Milletvekili Neccar Türkcan'm, Nif Çayı üzerinde faaliyette bulu
nan sanayi kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) (1)
662. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, METAŞ'ta çalışan işçilerin ücretlerine
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) (1)
663. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, 19.1.1991 tarihinde gözaltına alınan
bir vatandaşın işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1105)
664. — İzmir Milletvekili B'irgen Keleşin, tekstil sektöründeki teknolojinin ye
nilenmesi için kullandırılacak yatırım kredilerinin koşullarına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesli (6/1153) (1)
665. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Körfez krizinden zarar gören kesim
lere yapılacak yardımlar için gerekli başvuru esaslarını düzenleyen tebliğe ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) (1)
666. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Doğu Anadolu'daki şeker pancarı
üreticilerine 1990 yılı ürün bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1155) (1)
667. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 424 numaralı Kanun Hükmünde
Kararnameye göre oiağanüstü hal bölgesi dışına çıkarılanlara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/1156) (1)
668. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Kütahya lü Simav İlçesi De
mirci Kasabası Öreyler ve Çaysimav köylerindeki bazı evlerin savıl timler tarafından
arandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1)
669. — Balıkesir Milletvekilli 1. Önder Kırlı'nın, Körfez savaşından kaynaklanan
sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1158) (1)
670. —Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, ANT-BİRLIK'çe 1990 yılında ger
çekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1111)
671. —. Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Aralık İlçesi Gödekli Köyü
yakınlarında yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle gözaltına alman bir vatandaşın işkence
nedeniyle öldüğü iddiasına ilişJcin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1179) (1)
672. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş - Tekstil Fabrikasının yeniden
faaliyete geçirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1180) (1)
673. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, çiftçi borçlarının ertelenmesi hakkındaki
kararnamenin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1181) (1)
674. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Tuzluca İlçesine bağlı Aliköse Köyü ve çevresinde televizyon yayınlarının izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1182) (1)

. — 60 —
675. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Mamak Şehitlik ilköğretim Okulu öğ
retmenlerinden birinin Okulun Müdür Yardımcısı tarafından dövüldüğü iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1185) (1)
, 676. —* Hatay Milletvekili Öner Mişki'nin, Suudi Arabistan hükümetinin, ithal et
tiği tarım ürünlerimizden gümrük vergisi aldığı ve bu ülkeye giriş yapan Türk TIR'larından teminat istediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1186) (1)
677. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, «Basından Özetler» isimli te
levizyon programında günlük bir gazeteye sansür uygulandığı iddiasına ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115)
678. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'jn, Eskişehir Eti Hentbol Takımının Av
rupa Şampiycn Kulüpler Kupası çeyrek finalinde yapacağı rövanş maçına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/1187) (1)
' 679. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Irak ve Kuveyt'te iş yapan ve körfez
krizi nedeniyle zarara uğrayan firmaların kredi taleplerine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1188) (1)
680. — Balıkesir Milletvekili.!. Önder Kırlı'nın, yabancı dil tazminatı ödemelerine
esas olmak üzere yapılan sınıflandırmanın neden olacağı sorunlara ve bu uygulamadan
vazgeçilip geçilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1189) (1)
681. — tstanbul Milletvekili Mehmet. Ali Eren'in, Eruh - Nivila (Çizmeli) Köyü
halkına köy korucuları tarafından işkence ve eziyet edildiği iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128)
682. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1990 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ay
larında Yugoslavya'ya leblebi ihraç eden iki firmanın ihracattan doğan alacaklarının
Yugoslavya Hükümetince ülkemize transfer edilmediği iddiasına ilişkin Malîye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (1)683. — Diyafbakır Milletvekili Salih Sümer'in,^ Siirt İli Eruh tlçesi Emte (Gönülaldı) Köyünün zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1191) (1)
684. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir Çimento Fabri
kasının neden olduğu çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1193) (1)
685. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, kamu ve özel kuruluşların
1983 - 1990 yıllarında ödedikleri kurumlar vergisine ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1194) (1)
686. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, faizsiz finans kurumlarının 1984 1990 yıllarında ödedikleri kurumlar vergisine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1195) (1)
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687. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, faizsiz finans kurumlarının 1984 1990 yıllarında aracılık ettikleri ihracat ve ithalat işlemlerinin dış ticaretimize etkisine
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) (1)
688. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Adana Çimentonun satışa çıka
rılan hisse senetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1197) (1)
689. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1989 yılları arasında ülke
mizde kurulan finans kurumlarının ülkemize fiilen getirdikleri ve yurt dışına transfer
ettikleri döviz tutarlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) (1)
690. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Adana Çimento Sanayii A.Ş.'nin
satışa çıkarılan hisse senetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1129)
691. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, İzmir'de menkul kıymetler borsası ku-,
rulması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1199) (1)
692. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, ülkemizde faaliyet gösteren vakıf
lara ve denetimlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1200) (1)
693. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve «Gelişen
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1201) (1)
694. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizde irticai faaliyette bulun
duğu iddia olunan örgütlere ve.bu faaliyetlere karşı alınan önlemlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1202) (1)
695. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz
üzerinden İran'a silah sevkedüdiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma
örgütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1203) (1)
696. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
İdaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1204) (1)
697. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara Tem
silciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alındığı
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) (1)
698. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, körfez krizi nedeniyle ekonomi
mize çeşitli yollarla açıktan para girdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1206) (1)
•
699. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1207) (1)

.
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700. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizce, İslam Kalkınma Ban
kası ile Kuveyt, Suudi ve Sama fonlarından alındığı iddia edilen kredilere ve 1989 yı
lında güvenlik güçlerine intikal eden irtica olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1208) (1)
701. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına ve
1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticaî faaliyetlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1209) (1)
702. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Tarabya Oteline ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) (1)
703. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şırnak tünde kömür ocaklarında mey
dana geldiği iddia edilen elaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1211) (1)
704. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesince gerçek
leştirilecek körüklü otobüs alımlarının engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/1212) (1)
705. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, izmir ili Selçuk ilçesi Çamlık Kö
yündeki taş ocağının neden olduğu soranlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1214) (1)
706. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, İzmir ili Dikili İlçesinde bulunan Vakıflar
Genel Müdürlüğüne ait bir taşınmazın ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1215) (1)
707. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, D.S.t. Genel Müdürlüğünce
ihale edilen tarım amaçlı yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1216) (1)
'
708. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, Şarkikaraağaç Ovası sula
ma projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) (1)
709. — Bilecik Milletvekili T.ayfur Ün'ün, Ankara - Polatlı karayoluna ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) (1)
710. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Ankara Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alman üç vatandaşın işkence gördükleri ve onbeş günden fazla gözal
tında tutuldukları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132)
711. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, Tokat İlindeki pancar üreticilerinin ürün
bedeli alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) (1)
712. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, ekonomi uzmanlarına hazırlattırılan
«Türkiye'de 1980 Sonrası ihracata Yönelik Sanayileşme Modeli» başlıklı raporun tez
olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) (1)
713. — Çorum, Milletvekili Rıza Ilıman'ın, 1991 yılında yapılan ilköğretim müfet
tişliği sınavına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) (1)
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714. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, şeker pancarı üreticilerinin ürün
bedeli alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) (1)
715. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıka
rılan 14 No. lu Bütçe Uygulama Talimatının ve buna bağlı olarak yapılan işlemlerin
Taşıt Kanununa aykırı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/1223) (1)
716. — İstanbul Milletvekili Yüksek Çengel'in, Toplu Konut ve Konut Edindirme
fonlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) (1)
717. — Erzurum Milletvekili tsmalil Köse'nin, milletvekili lojmanlarında oturan
milletvekillerinin ödenmeyen telefon borçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1141)
718. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, milletvekili lojmanlarında oturan
milletvekillerinin ödenmeyen elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1142)
719. T - Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, bir derginin Ankara bürosuna 5.3.1991
tarihinde baskın yapıldığı ve gazetecilerin gözaltına alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150)
720. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Dazkırı İlçesinde tapu ka
dastro çalışmaları yapıldığı halde tapuları verilmeyen arazilere ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151)
721. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, ülkemizde özel eğitim ve öğretime
muhtaç bulunan çocuklara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi <6/l 152)
722. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, üreticilere verilen kredi faizlerinin dü
şürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159)
723. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160)
•724. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, işsizliği azaltmak için ne gibi ted
birler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161)
725. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, hayvan üreticiliğinin desteklenmesi
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162)
726. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kuru
munda çalışan işçilerin 1991 yılı son ikramiyelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1163)
727. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Çaycuma İl
çesi girişine sinyalizasyon yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1164)
728. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Filyos Çayının kanala alınıp
alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165)
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729. —• Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, SEKA Çaycuma Kâğıt Fab
rikasında boşalan kadrolara yeni işçiler alınıp alınmayacağına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1166)
730. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kurumu
işçilerinin toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1167)
731. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Kandıra ilçesinde şeker
fabrikası yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi (6/1168)
732. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Atabey Göleti projesine
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169)
733. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Merkez Hanife - Sultan
Mahallesi taşkın koruma projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/1170)
734. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Şarkikaraağaç İlçesi sulama proje
sine ilişkin B&yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171)
735. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta - Uluborlu Barajı yukarı
havza ıslahı taşkın ve rüsübat kontrolü projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1172)
736. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Şarkikaraağaç Yenişar Bademli Ka
sabası sulama projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1173)
737. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Merkez Gönenbağarası Gö
leti projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1.174)
738. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta ili Kapalı Yüzme Havuzu
ikmal inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1175)
739. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta - Senirkent ilçesi jandarma
subay ve astsubay lojmanları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/1176)
740. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta Sütçüler ilçesi hâkim ve
savcı lojmaniarı inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/1177)
741. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta ili 500 kişilik yurt inşaatı
projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178)
742. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, Savunma Sanayii Müsteşarının, Cum
hurbaşkanının A.B.D. gezisine hangi amaçla katıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1183)
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7
KANUN" TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler. Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991)
2. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991)
3. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçiioi 32 nei Madde Eklenmesine Dair
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma
tarihi : 29.3.1991)
4. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi,
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi :
17.5.1990)
X 5. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504)
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991)
6. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nâzikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza
Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276,
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi': 12.2.1991)
7. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin'
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi: 28.11.1990)
(119 uncu Birleşim)
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8. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi :
3.12.1990)
X 9 — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (İr/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991)
X 10. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161)
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990)
11. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi :
12.4. i 990)
12. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı :
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990)
X 13. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 11*4 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma
tarihi : 15.5.1990)
X 14. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtımı tarihi : 15.5.1990)
15. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195)
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990)
Î6. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kuaılu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)

-
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17. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
18. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S, Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
19. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama, Dokunulmazlığının Kaldırıln ası Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
20. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal»
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi :
29.5J990)
22. - - İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
23. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
24. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
25. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990)
26. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
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27. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, izin ve Tebdilihava
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarımı. Affı Hakkında Kanun Teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990)
28.— Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990)
29. — tzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye tntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında
Kanun Teklifi've Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi . 22.10.1990)
30. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990)
31. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi: 31.10.1990)
32. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi i 31.10.1990)
33. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi • 8.11.1990)
X 34. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma
tarihi : 28.12.1990)
35. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991)
36. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı : 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991)
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37. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991)
38. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402
Sayı|ı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin 13.5.1971. Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyonlan raporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991)
39. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130
İlçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi :
20.2.1991)
40. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kim
lik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991)
41. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991)
42. — Uzman Jandarma Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/791) '(S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi :
5.3.1991)
43. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Üağıtma tarihi :
5.3.1991)
44. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991)
45. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma
tarihi : 7.3.1991)
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46. -r- Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları
raporları (1/784) (S. Sayısı ; 537) (Dağıtma tarihi : 20.3.1991)
47. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişlerikomisyonları raporları (1/648) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991)
X 48. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaş
larına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi :
25.3.1991)
X 49. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa^
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/664)
(S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 29.3.1991)
X 50. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Aydın Milletvekili
Mehmet Yüzügüler'in Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve Kırk
lareli Milletvekili Gürcan Ersin'in 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkın
daki Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, İçişleri ve
Tarım, Ormaû ve Köyişleri komisyonları raporları (1/736, 2/390, 2/464) (S. Sayısı: 552)
(Dağıtma tarihi : 22.4.1991)
51. — Konya Milletvekili Mustafa Dinek ve 4 Arkadaşının, Posta, Telgraf ve Te
lefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında 22.12.1941, /Tarih ve 4157
Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/377) (S. Sayısı : 555)
(Dağıtma tarihi : 26.4.1991)
52. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun; 11 Genel Meclisi Üyeleri,
Belediye Meclisi Üyeleri ve Belediye Encümen, Üyelerine Silah Taşıma Vesikası Ve
rilmesi için 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun
7 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yasa; Teklifi ve lçi§leri Kjomis)yonu Ra^poru (2/247) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991)
. 53..— Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/797) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma .tarihi : 3.5.1991)
54. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ve 2 Arkadaşının, 21.5.1986 Tarihli ve
3289 Sayılı Kanunun Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/523) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma taririhi,: 7.5.1991)
55. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayüı Yükseköğ
retim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî
Eğitim Komisyonu Raporu (2/546) (S, Sayısı : 564) (Dağıtma tarihî : 14,5.1991)
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56. — tstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 3 Arkadaşının, 403. Sayılı Türk
Vatandaşlığı Kanununa îki Fıkra ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Fıkra Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 8 Arkadaşının, 403
Sayılı Türk, Vatandaşlığı Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve İçişleri komisyon
ları raporları (2/461, 2/473) (S. Sayışı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.5.1991)
- •
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(S. Sayısı: 566)

Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 Arkadaşının, Tip Fakülte
lerinden Mezun Olan Öğrencilerin Gerekli Bilgi ye Beceriye
Sahip Olmadıkları İddiasını ve Bu Yetersizliklerinin Neden
lerini Tespit Etmek Amacıyla Anayasımn 98 inci, içtüzüğün
102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması
Acılmasma İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu
Raporu (10/64)
TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
1980'den sonra plansız ve programsız şekilde kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğ
renciler, injeksiyon bile yapmadan diploma aldıklarını söylemektedirler.
Halkımızın sağlığını ellerine teslim ettiğimiz, gerekli bilgi ve beceriyi almadan tıp fakülte
lerinden mezun olan öğrencilerin durumunu ve bu yetersizliğin nedenlerini araştırmak üzere,
Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
ması için gereğini saygılarımızla arz ederiz.
Ali Uyar
Hatay

Mehmet Fuat Erçetin
Edirne

Yusuf Kenan Sönmez
İstanbul

İ, Önder Kıriı
Balıkesir

Holü Çulhaoğlu
İzmir

Mehmet Ali Eren
İstanbul

Abdülkadir Ateş
Gaziantep

Hüsnü Okçuoğlu
İstanbul

Ömer Çiftçi
Ankara.
Mehmet Adnan Ekmen
Mardin
Kamil Atesoğuüart
Ankara
Ekin Dikmen
İçel
Gürcan Ersin
Kırklareli
Özer Gürbüz
Sinop
Cemal Şahin
Çorum *

Kamer Genç
Tunceli
Tevfik Koçak
Ankara
Mustafa. Sarıgöl
İstanbul .
M, Erdoğan Yetenç
Manisa
irfan Gürpınar
Kırklareli
Mustafa Yılmaz
Gaziantep
Ekrem Kangal
Sivas
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Fehmi Işıklar
Bursa

Mustafa Çakır
Giresun

Durmuş Fikri Sağlar
İçel

M. Istemihan Talay
tçcl

Abdullah Sedat Doğan
Adana

Mehmet Kahraman
Diyarbakır

Mustafa Kul
Erzincan

Mustafa Timisi
İstanbul

Esre/Erdem
Ankara
Orhan Hli Yüdırım
Tunceli

ismail Hakkı Onal
tstanbul
Tayfur Ün
Bilecik

Yüksel Çengel
tstanbul

Ali Haydar Erdoğan
tstanbul

Rıza Ytlmaz
Ankara

Mehmet Turan Bayazü
tzmir

Fuat Atalay
Diyarbakır

Neccar Turhan
tzmir
Erol Ağagil
Ankara
GEREKÇE.

Çağdaş tıp, toplumun sağlıklı yaşamını sağlamak, insanın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve
toplumsal çevresiyle ilişkilerini, sağlıklı bir şekilde düzenlemek, olumsuz etkileri ortadan kal
dırmak, her türlü olumsuz etkilerle ortaya çıkacak hastalıkları tedavi etmek amacıyla araştır
ma, eğitim, öğretim ve uygulama yapan bir bilim dalıdır.
Tıp eğitiminin araştırıcısı, uygulayıcısı ön planda hekimdir. Bu nedenle hekimlerin eğiti
mine gerekli önemi vermek büyük bir zorunluluk gerektirmektedir. Bu görüşten hareketle ülke
gerçeklerine uygun bilgi ve beceri kazandırılmış hekimlerin yetiştirilmesine özen gösterilmeli
dir. Plansız ve programsız şekilde kurulan fakülteleri kadro, araç ve gereç yönünden çağdaş
tıbbın gereklerine uygun bir düzeye getirmek gerekmektedir. Bütün tıp fakültelerinde eğitimin
stahdardizasyonu ve yeterliliği sağlanmalıdır.
Ayrıca tıp fakültelerinde eğitim programları öğrencilere ülke insanının içinde bulunduğu
koşullarla tanıtılmalı, halkımızın sağlığını bozan nedenler iyice öğretilmelidir.
Bununla birlikte batıdan ithal edilen bilgi ve yöntemler yurdumuzun koşullarına göre de
ğerlendirilmeli, ondan sonra uygulanmalıdır.
Bilindiği gibi üniversite çevreleri ve tıp bilimi genellikle batıya bağımlı bulunmaktadır. Bu
bağımlılık 12 Eylülün Türkiye'ye hediye ettiği Doğramacı YÖK'ü ile tam pekiştirilmiştir. Bu
tür eğitim ve öğretim programına göre yetişmiş, çoğu dersi de otoriteler tarafından değil de
kerhen başkaları tarafından verilmesi nedeniyle hekimler yeterince bilgi ve beceriye sahip ol
maktan uzak bir şekilde yetişmektedirler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 566)
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Bu bozuk ve yurt gerçeklerinden uzak bir şekilde uygulanan eğitim ve öğretimle mezun
olan hekimler bu eksikliklerini gidermek için uzmanlaşmaya yönelmektedirler. Bu da halka
sunulan sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açmaktadır. Çünkü, uzmanlaşan hekimler büyük
kentlerde bir yığılma göstermektedirler.
Bütün bu aksaklıkların temel nedeni bozuk sosyo-ekonomik ve kültürel düzendir. Bu bo
zuk ekonomik ve politik yapı bir taraftan insan sağlığını ticaret ve sömürü araçları haline geti
rirken öte yandan hekimin yetişmesindeki belirleyici nedenleri ülkenin ihtiyaçları için değil,
egemen sınıfların arzuları doğrultusunda belirlemektedir.
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
10/64-2582 esas numaralı önergemizde 1980 yılından sonra mezun olan öğreniclerden bah
sedilmektedir. Ancak, önergemizin esas amacı genel mahiyette olup 1980 öncesi bütün tıp fa
kültelerini de kapsamaktadır.
önergemizin bu kapsamda oylanmasını arz ve teklif ederiz.
Ali Uyar
Hatay

Mustafa Sarıgül
İstanbul

Ekin Dikmen
İçel

Gürcan Ersin
Kırklareli

Güneş Gürseler
Tekirdağ
Mustafa Çakır
Giresun

irfan Gürpınar
Kırklareli

-

Eşref Erdem
Ankara

Ömer Çiftçi
Ankara
Ali Hyadar Erdoğan
İstanbul

Turhan Hvrjanoğlu
Hatay

Neccar Türkcan
İzmir
Cemal Şahin
Çorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 566)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Tıp Fakültelerinden Mezun Olan Öğrencilerin
Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkları
İddiastnt ve Bu yetersizliklerinin Nemlerini
Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/64) Esas
Saydı Medis Araştırması Komisyonu
Başkanlığı
Sayı : 44

14.5.1991

Konu : Rapor
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Tıp Fakültelerinden Mezun Olan öğrencilerin Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkla
rı İddiasını ve Bu Yetersizliklerinin Nedenlerini Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araş
tırması Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamış ve hazırladığımız rapor ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Mustafa Kalemli
Kütahya
Komisyon Başkanı
ü p Fakültelerinden Mezun Olan öğrencilerin Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkları İd
diasını ve Bu Yetersizliklerinin Nedenlerini Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/64) Esas Sayılı
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu
v
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Ttp Fakültelerinden Mezun Olan Öğrencilerin
Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkları
İddiastnt ve Bu yetersizliklerinin Nedenlerini
Tespit Etmek Amacıyla Kurulan (10/64) Esas
Sayılı Meclis Araştırması Komisyonu
Esas No. : 10/64
Karar No. : 5
Konu : (10/64) No.'lu Meclis
Araştırması Komisyonu
TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, "Tıp Fakültelerinden Mezun Olan öğren
cilerin Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Olmadıkları iddiasını ve Bu Yetersizliklerinin Nedenle
rini Tespit Etmek" amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerine, Genel Kurulun 30.1.1990 Tarihli
70 inci Birleşiminde kurulan, Meclis Araşürması Komisyonu, 28.2.1990 tarihinde toplanarak
görev bölümü yapmış, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli Başkan, Ağrı Milletvekili Yaşar
Eryılmaz Başkanvekili, Gaziantep Milletvekili Mehmet Akdemir Sözcü ve Yozgat Milletvekili
Mahmut Orhon Kâtip seçilmişlerdir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 566)

Komisyon 14.3.1990 tarihinde yaptığı ikinci toplantıda, araştırmanın yöntemini tespit et
miş ve ilk önce söz konusu önergede araştırılması istenilen konular ile ilgili bulunan, Sağlık
Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Ku
rul aracılığıyla tüm tıp fakülteleri, Gülhane Askerî Tip Akademisi, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığından görüş ve bilgiler istemiştir.
4.4.1990 tarihinde yapılan üçüncü komisyon toplantısında gelen bu bilgiler incelenmiştir.
. Sağlık Bakanlığı cevabında, Türkiye'de tıp fakülteleri açılmadan önce Bakanlığının görü
şünün alınmadığını ve tıp fakültelerinin kuruluş ve hazırlık çalışmalarına katılmadığını bildir
miştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bakanlıklarına bağlı 10 eğitim hastanesinde, üni
versite tıp fakültelerinden zaman zaman intörnlerin birer aylık dönemler halinde bu hastane
lerde pratik eğitim gördüklerini muayene yaptıklarını ve küçük cerrahi müdahalelerde bulun
duklarını bildirmiştir.
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, plan hedeflerine uyularak yıllara gö
re doktor sayısının tespit edildiğini bildirmiştir.
Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı işe, hekim sayısının bütünlüklü bir ulu
sal sağlık politikası ve master planı, çerçevesinde belirlenmesi yerine yalnızca hekim başına düşen nüfus parametresi dikkate alınarak belirlenmesinin.yanlış olduğunu, tıp fakültelerinin eği
timle ilgili çağdaş yenilikleri hayal etmek şöyle dursun eski durumlarını bile koruyamadıkları
nı iddia etmektedir.
Tıp fakültelerinden gelen raporlarda ise genelde yarının tıp adamlarını uygun bilgi ve beceri
içerisinde yetiştirememenin ve kalitenin düşeceği kaygısı vardır. Bu kaygının nedenleri şöylece
özetlenebilir;
— öğrenci sayısının fazlalığı, tıp fakülteleri genelde yılda 100-150 öğrenciden fazlasını is
tememektedirler.
— öğretim üyesi sayısının azlığı. Bu nedenle öğretim üyelerine düşen öğrenci sayısının
fazlalığı, üniversite tıp fakültelerinden gelen raporlara göre bir öğretim üyesine düşen Öğrenci
sayısı oranları şöyledir:
İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Tip Fakültelerinde 8, Marmara Üniversitesi
ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültelerinde 9, tnönü Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fa
kültelerinde 10, Ege Üniversitesi ve Erciyes Üniversiteleri Tıp Fakültelerinde 11, Selçuk Üniver
sitesi, Fırat Üniversitesi, Anadolu ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültelerinde 12, Çukurova Üni
versitesi Tip Fakültesinde 14, Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 16, Ondokuz Mayıs Üni
versitesi Tıp Fakültesinde ise bu oran 18'dir.
inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi bir profesör ve yedi yardımcı doçent ile öğrenimini sür
dürmektedir.
—öğrenciler, bizzat yapmaları gereken uygulamalı hasta başı eğitimlerini yapamamakta
dırlar.
— "üardımcı sağlık personeli sayısı çok azdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 566)
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— Maddî imkânsızlıklar, mekân darlığı, binalarının olmayışı veya yetersizliği nedeniyle
teorik dersler elverişsiz dershanelerde yapılmakta ve öğrencilerin sosyal ihtiyaçları karşılanamamaktadır.
— Gelişen teknolojiye rağmen mevcut araç ve gereçlerin yetersiz olması, eskiyenlerin yenilenememesi tatbikatta zorluk yaratmaktadır.
Bu bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesinden sonra araştırmanın daha genişletilebilmesi amacıyla brifingler ve tıp fakültelerinde öğrencilerin de katılacağı alan çalışmalan yapma
kararı Komisyonumuzun üçüncü toplantısında kararlaştırılmıştır.
Alınan karar gereğince ilk önce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 19.4.1990 ve .
7.6.1990 tarihlerinde olmak üzere; Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama
Teşkilatı, Türk Tabipler Birliği Merkez'Konseyi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Millî Eği
tim Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı iki brifing düzenlenmiştir.
Bu brifinglerde yapılan tartışma ve bilgilendirme sonucu şöylece özetlenebilir.
— 1979 ile 1989 yılları arasında Yükseköğretim Kurumlarına tahsis edilen ödenek hemen
hemen aynıdır. Buna karşılık öğrenci sayısı büyük ölçüde artmıştır. 1979 yılında bir üp öğren
cisine 3,5 milyon düşerken 1989 yılında bir tıp öğrencisine 1,9 milyon düşmektedir.
— Nüfus artış hızı çoktur. Bu nedenle kontenjan arzı durdurulamamaktadır. Altıncı 5 yıl
lık plan uygulanarak öğrenci alma zorunluluğu vardır. Bu planda hedef 60 bin hekimdir. Bu
gün bizim 45 bin hekimimiz vardır. Her yıl tıp fakültelerine 5 000 yeni öğrenci alınması plan
lanmıştır. Fakat bu rakam çoktur, yarı yarıya indirilmeli 2 500'ü geçmemelidir.
— Yükseköğretime tahsis edilen ödenek 1990 yılında 700 milyardır, ancak bu ödenekten
yapılan kesintiler, bloke ve katma değer vergileri sonunda ancak °7o 50'si üniversitelerimizde
kullanılmaktadır.
— Yükseköğretimin başarısı orta öğretimin başarısıdır. Orta öğretimin başarısızlığı en büyük
darboğazdır. Ancak tıp fakültelerine giren öğrencilerin yetenek, yeterlilik ve başarı açısından
üst düzeyde oldukları söylenmektedir.
— 1989-1990 öğretim yılında tıp fakültelerinde 12,4 öğrenciye bir öğretim üyesi düşmektedir.
Gelişmiş ülkelerde bu oran 5,8'dir. Yardımcı doçentin gerçek anlamda öğretim üyesi olup
olmadığı da henüz tartışma konusudur. Ancak bu kanun mevzuudur ve öğrenci fazlalığı karşı
sında bu uygulama getirilmiştir.
— Tıp eğitiminde temel eğitim aracı, tıp fakülteleri hastanelerinde hasta yatağıdır. Bir öğ
renci en azından günde iki saat hasta başında pratik yapmalıdır. Bu ise öğrenci sayısı fazlalı
ğından ve hasta yatağı yetersizliğinden mümkün olamamaktadır.
— Türkiye'de mevcut 24 tıp fakültesinde aynı standartta tıp eğitimi verilememektedir. Ara
daki denge ve eğitim farkı kaldırılmalı üp fakültelerinde standart eğitim şartları aranmalıdır.
TUS sınavındaki başarı oranları bu farklılığı göstermektedir.
— Yardımcı sağlık personeli sayısı çok azdır ve bunların eğitimleri de standart değildir.
— öğretim üyesi yeterli görünmektedir ancak kurumlara dağılışı dengesizdir. Profesörle
rin full-time çalıştırılmaları düşünülmelidir.
,

Başka bir ifade ile öğretim üyesinin tüm mesaisini, kurum ye hastane içine çekmek gerekir.
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— Yeni tıp fakülteleri açılmamak, mevcutlar ıslah edilmeli, bu fakülteler ıslah edilinceye
kadar yeni öğrenci alınmamalıdır. Tip fakültelerinde bulunan boş kapasiteler yeni kombine
zonlar içinde değerlendirilmelidir.
— Tip fakültelerinde geçme puanı % 60, 50,40'dır. Bu puan tıp öğrenimi için çok düşük
tür. Puan yükseltilmelidir.
— Ülkemizde hekim eğitimi pratisyen hekim yetiştirmeye değil, yataklı tedavi kurumla
rında istihdam edilecek uzman hekim yetiştirmeye yöneliktir. Bu itibarla ülkemiz şartlarına
uygun pratisyen hekim yetiştirmek için tıp eğitiminin yeniden düzenlenmesi ve eğitimin konu
sunun değiştirilmesi gerekmektedir, öğrenciler teorik bakımından fevkalade yüklüdürler an
cak pratiğe yönelik şeylerde noksanlıkları vardır, öğrenciler eğitim hastanalerine ve donanım
ve kadroları yeterli Devlet, Sosyal Sigortalar Kurumu v.b. tatbikat hastanalerine zorunlu ola
rak yollanmalı ve burada belirli bir program çerçevesinde ve öğrenci-doktor statüsü ile eğitil
melidir. Bu husus halen uygulanan Sağlık Bakanlığı - Üniversiteler arasında yapılan protokol
ile değil eğitimde bir zorunluluk olarak düzenlenmelidir.
— Mecburî hizmet yasasının yeniden gözden geçirilmesi gereklidir.
— Toplantılar sonunda; Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yük
seköğretim Kurulu ve Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri, tıp fakültelerinde verilen eğitim ve
öğretim konularındaki aksaklıkları görüşmek, gelecekte tıp eğitiminin nasıl olması gerektiği
konusunda bir koordinasyon sağlanarak tıp eğitiminin yeniden gözden geçirilmesi için bir ara
ya gelmek ve bir düzenleme yapmak hususunda görüş birliğine varmışlardır.
Brifingler sonunda tutanaklar çoğaltılarak temsilcilere dağıtılmıştır.
Yapılan bu brifinglerden sonra 12-13 Mayıs 1990 tarihleri arasında Ankara'da toplanan
"Türkiye Birinci Pratisyen Hekimlik Kongresi" tutanakları getirtilmiş ve konunun bir de pra
tisyen hekimler yönünden incelenmesi yapılmıştır.
— Pratisyen hekimler bilimsel bir organizasyonkurarakbununaracılığı ile pratisyen he
kim eğitiminin iyileştirilmesini isterler;
öğrenci sayısının azaltılması, araştırma bölgelerinin güçlendirilmesi, tıp fakültelerinde ve
rilen eğitimin pratisyen hekim yetiştirmeye yönelik olarak düzenlenmesi, pratisyenler için halk
sağlığı eğitiminin artırılması, mezuniyet sonrasında da sürekli eğitimin yapılabilmesi, ocaklar
da çalışan hekimlerin mutlaka hizmet için kurslara çağrılmaları, yeni mezun hekimin özel ça
lışma alanında yer alabilmesinin sağlanması.
Bütün bunların yapılabilmesi için pratisyenlik çalışma alanının ayrı bir uzmanlık olarak değerlenmesi gerekmektedir. Pratisyen hekimlik ikinci sınıf hekimlikten çıkarılmalıdır.
— Pratisyen hekimlerin çalışma alanlarında rahat çalışabilmeleri ve daha verimli olabil
meleri için bazı şartların da gerçekleşmesi gerekir.
Pratisyen hekimlere saygınlık getirilmelidir. Pratisyenlerin iki yıllık mecburî hizmet süre
sini bitirerek bir ân önce uzmanlaşmak istemeleri önlenmelidir.
TUS sınavı tek ilde değil birkaç ilde yapılmalıdır. Ayrıca tıp fakültelerini yeni bitiren he
kim ile 2-3 yıl hizmet vermiş pratisyen hekimin aynı şartlarda imtihana girmesi pratisyen he
kim açısından dezavantajdır. Bu bakımdan pratisyen hekime imtihana girerken bazı avantajlar
sağlanmalıdır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Pratisyenleri mecburî hizmetle ocaklara gönderme yerine, mahrumiyet şartları, tıbbî im
kânlar, ulaşım imkanları göz önüne alınarak Türkiye bölgelere bölünmdi ve bu bölgelere malî
farklılıklar tanınmalı ve pratisyen doktorların buralara talip olarak gitmeleri özendirilmelidir.
Pratisyen hekimler sağlık ocaklarında yeterince araç ve gerece sahip değillerdir. Pek çok
yerde ambulans dahi yoktur.
Sağlık ocaklarına hasta gelmemektedir. Halen sevk zinciri sağlanamamıştır.
Ayrı bir sağlık personel yasası çıkarılmalıdır. Hekim kanun karşısında güvenceye kavuştu
rulmalıdır. Hekimin sicil amiri yine bekim olmalıdır. Keyfî yer değiştirmeler ve geçici görevlen
dirilmeler yapılmamalıdır.
Pratisyen hekime adlî hekimlik yapUnlmamalıdır.
Ücretlerinin artırılarak çalıştıkları bölgelerde sosyal olanakları sağlanmalıdır.
Pratisyen hekimler eğitim öğretim ve çalışma şartlarının bu sayılan öneriler ile düzeltil
mesini isterlerken bugünkü durumu şöyle özetlemektedirler:
Yükseköğretim Kurulu, tıp doktoru sayısının tespitinde halkın tıp doktorluğuna başvur
ma geleneğini gereğinden fazla önemsemekle, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ise he
kim sayısı tespitinde nüfus/hekim kriterine göre hareket etmekle hata etmektedirler.
Millî sağlık politikası ise, hekimin yetişmesinde kalite değil kantite üzerine kurulmuştur.
Bu politikalarla öğrenci alımı aynı şekilde devam ederse 2000 yılında en az 11 bin hekim
işsiz kalacaktır.
2000'li yıllarda insanların ulaşması beklenen sağlık düzeyleri şöyle tanımlanmıştır:
Salgın hastalıklar artık görülmeyecek, bebek ölüm hızı binde 20'nin, ana ölüm hızı 100
bin canlı doğumda lS'in altına düşmüş olacaktır. Birinci basamak sağlık hizmeti veren kuru
luşlar tüm sağlık kuruluşunun temel hizmet veren kuruluşları durumuna gelmiş olacaktır.
Ancak son yıllarda Türkiye'de halk sağlığı hizmetleri gelişememiştir. Sağlık ocakları ise
birinci basamak sağlık hizmeti verememektedirler. Sağlık taraması çalışmaları öğrencilere ya
rar sağlamamıştır.
Komisyonumuz 10.10.1990 tarihli altıncı toplantısında; elde edilen bilgiler ile üyelerimizin
üç gurupta yaptıkları çalışmaları değerlendirerek, bundan böyle çeşitli üniversitelere bağlı tıp
fakültelerinde öğretim üyeleri ve öğrencilerle birlikte yapılacak alan çalışmalarına başlanılma
sını kararlaştırmıştır.
8.11.1990 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 14.11.1990 tarihinde Ankara Üni
versitesi Tıp Fakültesinde ve 24.1.1991 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde olmak
üzere üç toplantı yapılmıştır.
Tıp Fakültelerinde yapılan toplantılarda tüm öğretim görevlileri, bundan evvelki toplantı
larda ve bildirilerde dile getirilen şikâyet ve aksaklıkları tekrar belirtmişlerdir, öğretim görevli
lerinin sorunlarını çok kısa olarak şöyle toparlayabiliriz.
ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN SORUNLARI:
— öğrenci artışı fazladır bu nedenle eğitim gerilemiştir.
— Planlama yapılmadan, mekan, araç, gereç, öğretim ve sosyal şartlar tamamlanmadan
açılan tıp fakülteleri nedeniyle eğitim gerilemiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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— öğretim üyelerinin yönetime katkısının olmaması eğitimi olumsuz yönde etkilemektedir.
— Yardımcı sağlık personel sayısının azlığı da eğitimi olumsuz etkilemektedir.
— Tıp eğitimi yeniden organize edilmeli pratisyen, uzman ve araştırmacı yurt ihtiyacına
göre yetiştirilmelidir.
— Tıp eğitimine ayrılan bütçe olanakları yeterli değildir.
— Sağlık Ocakları ıslah edilmelidir.
ÖĞRENCİLERİN İSTEK VE ŞİKAYETLERİ:
— ' Bu toplantıda öğrencilerin şikâyet ve istekleri dinlenmiş ve görülmüştür ki tıp öğrencileri
de bugünkü durumdan şikâyetçidirler.
Bunlar şöylece özetlenebilir.
— öğrenci sayısının fazlalığından gerek anfıde gerekse uygulamada öğretim üyelerimize
ulaşamıyoruz.
— ödenek yetersizliğinden alet ve araç yokluğundan pratik yapamıyoruz, soğuk anfilerde
ders görüyoruz.
— Devamlı not tutup ezberliyoruz, dersin teksirleri verilmiyor bu telaş ile az şey öğreniyo
ruz. Birinci sınıftan itibaren TUS sınavı için çalışıyoruz. Pratisyen kalmak ve sağlık ocaklarına
gidip bilgilerimizin % 50 sini kaybetmek istemiyoruz. Ayrıca işsiz kalmak korkusu da moti
vasyonumuzu kırmıştır.
— öğretim üyelerimiz de zaman zaman seminerlere gidip öğretim metodlarını yenilemelidirler.
— Derslerimiz çok yüklü, sosyal faaliyette bulunacak hiç zaman bulamıyoruz, müzik; be
den gibi dersler seçimlik olmalı ve bu derslerde imza aranmamalıdır.
— Yurtlarımız yetersiz, rehber öğretim üyemiz de yoktur.
— Intörnler kliniklerde yalnızca hasta ile uğraşmalıdırlar, tntörnlere sekreterlik, personel
işleri gibi angaryalar yaptırılmamalıdır.
— Tfebancı uyruklu öğrenciler hiçbir sınava girmeden bizlerin hayal bile edemeyeceği ihti
sas dallarına giriyorlar. Bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalıdır.
— İngilizce tıptan mezun olanlara ayrı bir statü getirilmelidir veya İngilizce Tıp eğitimi
kaldırılmalıdır.
— öğrenciler de eğitimlerinde söz hakkına sahip olmalıdırlar.
Komisyonumuz, 10 ve 11 inci toplantısını 27.2.1991 ve 14.5.1991 tarihlerinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde yapmış, Araştırma konusunda elde edilen tüm bilgileri değerlendirerek
Yüce Meclise sunulacak raporumuzun içeriğini tespit etmiştir.
SONUÇ:
Komisyonumuz, Tıp Fakültelerinden mezun olan öğrencilerimizin gerekli bilgi ve beceriye
sahip olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin Dedenlerini araştırmak için çok yönlü bir
çalışma yapmış, yetkili kuruluş ve üniversitelerimizin fikir mütalaa ve tecrübelerine müracaat
etmiş, yetkililerin, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin şikâyet ve görüşlerini dinlemiş, resmî bel
geleri incelemiş, yerinde alan çalışmaları yaparak bizzat eksiklikleri görmüş ve yukarıda ilgili
kuruluşların, öğretim üyelerinin, hekimlerin, öğrencilerin ve tıp fakültelerinin sorunları özet
halinde Yüce Meclisimizi bilgilendirmek amacıyla sunulmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Araştırma konusunda, komisyon olarak tespitlerimiz şöyledir:
1. Ülkemizde hekim sayısının çoğaltılarak sağlık hizmetlerinin düzeltileceği ileri sürül
müş, planlama yapmadan yeni tıp fakülteleri açılmış, hazırlıksız açılan bu fakültelere gereğin
den fazla öğrenci alınmış ancak yeterli sayıda öğretim üyesi ve yardımcı sağlık personeli temin
edilememiş öğrenciye de yeterli derecede hasta başı eğitimi verilememiştir;
2. Bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle her yeni açılan tıp fakültesi diğerlerinin
bütçe ödeneklerinin azalmasına neden olmuş, öğrenci başına düşen gerçek ödenek miktarı azal
mış, tıp fakültelerinin binaları hastaneleri sosyal tesisleri tamamlanamamış, yeterli araç gereç
temin edilememiş ve sağlık ocakları da istenilen düzeye getirilememiştir.
3. Tıp fakültelerine girmek isteyen öğrencilere gerekli güvence verilememiş ağır bir eği
tim sonunda; mecburî hizmet, işsizlik ve uzmanlığa girememe ve pratisyen hekim olarak kal
ma korkusu gibi nedenlerle tıp fakültelerine talep azalmış, tıp fakültelerinin giriş taban puanı
düşmüştür.
Komisyonumuz yukarıdan beri sayılan nedenlerden, yurt düzeyinde tıp eğitimi alanında
standart bir eğitim verilemediği görüşündedir.
Tıp eğitiminin amacı; kaliteli hekim yani bilimsel gerçekleri her koşula uyarlayabilen, bil
gi üretebilen, kendine güvenli, sürekli olarak kendini yetiştirebilen hekim yetiştirmektir.
Tıp eğitiminin amacı; öncelikle insanların sağlığını koruyabilmek ve hastaya da en kısa
sürede ulaşabilmek, yararlı olabilmektir.
Bu yüzyılda, 12 Ağustos 1988 tarihli "Edinburg Bildirgesinde de belirtildiği gibi, biyomedikal bilimlerde sağlanan olağanüstü gelişmeye karşı bu amaçlar pek çok ülkede de gerçek
leştirilememiştir.
Komisyonumuzca da tespit edilen bu aksaklıklar halkımızı, öğretim üyelerimizi, hekimler
rimizi, öğrencilerimizi ve ilgili kurumlarımızı da rahatsız etmektedir, Ülkemizin her alanda iyi
yetişmiş insangücüne ihtiyacı vardır. Kaliteli eğitim yapılması iyi yetişmiş eleman mezun edil
mesi hedefimiz olmalıdır. Hele bu eleman hekimse ve uğraşı da insan ise.
Komisyonumuz, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi gibi kurumların bir araya
gelerek;
Sağlık, insangücü, planlama, üretim, eğitim ve yöntem ile ilgili esas prensipler ışığında,
sağlık hizmetlerinin niteliğini olumsuz yönde etkileyen hususları da ortadan kaldırarak, üp fa
kültelerimizde en iyi eğitimin nasıl verilebileceği ve eğitim kalitesinin nasıl yükseltilebileceği
konuları üzerinde çalışarak, tıpeğitiminin istenilen seviyeye ulaşUrılabilmesi için yeni kararlar
almalarını, gerekirse bu yönde hazırlayacakları yasa teklifleri ile yeni düzenlemeler getirmele
rini temenni eder.
Bu konuda Komisyonumuz, üzerine düşen görevi yaptığına kanidir ve birlikte çalıştığı araş
tırma grubu ile büyük emek sonucu hazırlanan 3 cilt kitap da rapora ek olarak Yüce Meclise
sunulmaktadır.
Cilt 1. - Türkiye'de Tıp Eğitimi (öğrenci Boyutu)
Cilt 2. - Türkiye'de Tıp Eğitimi (öğretim Üyesi Boyutu)
Cilt 3. - Türkiye'de Tıp Eğitimi (Yönetim Boyutu)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Bu 3 cilt kitabın özeti olan Türkiye'de Tip Eğitimi (Özet Rapor) görüleceği gibi bu rapo
rumuzun eki olarak basılmıştır.
3 cilt halinde hazırlanmış olan Türkiye'de Tip Eğitimi ile ilgili kitaplar da yeterince M.E.R
matbaasında basılarak Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığında Araştırma Komisyonumuz
ile ilgili dosyada muhafaza edilmekle birlikte Meclis Kütüphanesine de verilerek Sayın Milletvekillerimizin ve araştırmacıların bilgilerine, sunulacaktır.
Bu büyük çalışma Türkiye Büyük Millet Meclisinde bundan sonra kurulacak Araştırma
Komisyonlarına da yol gösterici olacaktır inancım taşıyoruz.
Zira bu disiplinle yapılan bu bilimsel çalışma insan sağlığı konusunda bundan sonra yapı
lacak planlamalarda uzmanlara iyi bir kaynak ve rehber olacaktır.
Yapılan çalışmalar sonucu düzenlediğimiz işbu rapor Genel Kurulun bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Mustafa, Kaltmli
Kütahya

Başkanvekili
Yasar Eryümaz
Ağrı

Sözcü
Mihnet Akdemir
Gaziantep

Kâtip Üye
Mahmut Orhon
Yozgat

Üye

Üye

Ali Uyar
Hatay

Ahmet Küçükel
Elazığ

Üye

Üye

Ntzamtttin Özdoğan
Elazığ

Resti Ülker
tstanbul
Karşı oy yazım eklidir

Üye
Türkân Akyol
İzmir
KARŞI OY YAZISI
Komisyon Raporu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde özet olarak Meclis Araş
tırma Komisyonunda konu ile ilgili önemli bulunan iddiaların ve karşı görüşlerin çok kısa öze
ti yapılmıştır. Sonuç başlıklı bölümde ise tazı tespitler yapılmış ve en sonunda Sağlık Bakanlı
ğı, Yüksek öğretim Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Müsteşarlığı, Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi gibi kurumların bir araya gelerek tıp eğitiminin, istenilen seviye
ye ulaştırılabilmesi için yeni kararlar almalarım tavsiye etmiştir. •
Böylece birinci bölümde görüş ve karşı görüşlerin çok özet olarak belirtilmesi bir zorun
luluk haline gelmiştir. Çünkü bunlar, birkaç bin sayfada yer alan komisyon çalışma belgelerin
de konu ile ilgili temel görüşlerin ve karşı görüşlerin özetleridir. Rapor bunlarla birlikte anlam
kazanır, bunlardaki eksiklikten raporun anlamı değiştirilebilir.
Bu sebeple bu bölümde karşı görüşlerin de çok özet olarak yer alması gerekmektedir. Ra
porun 1 inci sahifesinde 14.3.1990 tarihinde Sağlık Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı, YÖK ve tıp
fakülteleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyinden
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 566)

— 12 —
istenen_görüş ve bilgilerin incelendiği bildirilerek, her birinin görüşleri özetlenmiş olmasına
rağmen bu konuda en yetkili ve sorumlu üst kuruluş olan Yüksek öğretim Kurulunun ve Dev
let Planlama Müsteşarlığının görüşlerine yer verilmemiştir. Bunlardan bazılarını belirtelim: (Dos
yadaki YÖK temsilcilerinin komisyon ve Hacettepe Tıp Fakültesindeki beyanlarında ve komis
yona verdikleri Tıp Fakültelerinin öğrenci kontenjanları, eğitim-öğretimleri ve mezunların ba
şarılan üzerindeki rapor ile yüksek öğretimin genel durumu ve tıp eğitimi hakkında rapor)
Raporda "öğretim üyesi sayısının azlığı, bu nedenle öğretim, üyelerine düşen öğrenci sayı
sının fazlalığı", YÖK temsilcisi, bu konuda ülkemiz üp fakültelerindeki öğretim elemanı veya
öğretim üyesi oranının birçok üniversite için batı ülkelerindeki oranlardan daha düşük olma
dığı ifade edilmektedir. (Tutanak. 19.4.1990 5.20- Rapor S., 12,14) Yaklaşık beş öğrenciye bir
akademik personel düşmektedir. Bu oran Türkiye genel ortalamasının çok üstünde olduğu gi
bi batı standartlarının da altında değildir.
Raporda, "öğrenciler bizzat yapmaları gereken uygulamalı hasta başı eğitimlerini
yapamamaktadırlar" denmektedir. YÖK temsilcisi bu konuda "yeni tıp fakülteleri açmak"
yoluyla mevcut öğrencilere daha fazla pratik yapma imkânı sağlanabileceğini ifade etmiştir.
(Tutanak 24.1.1991 s. 91 [Hacettepe] Rapor s.19)
Raporda "Nüfus artış hızı çoktur. Bu nedenle kontenjan arzı durdurulamamaktadır. Al
tıncı beş yıllık plan uygulanarak Öğrenci alma zorunluluğu vardır. Her yıl tıp fakültelerine
5 000 yeni öğrenci alınması planlanmıştır. Fakat bu rakam çoktur. Yan yarıya indirilmeli,
2 500'ü geçmemelidir" denmektedir. YÖK temsilcisi bu konuda: "Nüfus sayısı çoğalırken, her
yıl bir milyona yakın öğrenci üniversite sınavlarına başvururken başvuranların °7o ll'i (2 nci
sırada) tıp fakültelerine 1 inci tercih olarak tercihlerini bildirirken, diğer fakültelerde konten
jan artırımı yapılırken, nasıl olur da öğrenci azaltma yoluna gidilir." demektedir. (Tutanak
10.4.1990 s.6,14,15 ve 24.1.1991, s. 90. rapor)
Raporda "Yeni üp fakülteleri açılmamak, mevcutlar ıslah edilmeli, bu fakülteler ıslah edi
linceye kadar yeni öğrenci alınmamalıdır. Tıp fakültelerinde bulunan boş kapasiteler yeni kom
binezonlar içinde değerlendirilmelidir" denmektedir.
YÖK Temsilcisi bu konuda "Tıp doktoruna başvurma geleneği önemli olmakla birlikte,
Olması gereken bu geleneği Batı standartları düzeyine çıkarmak, diğer bir deyişle planlamayı
buna göre yapmak gerekir. (Tutanak 19.4.1990 s. 15, 18, 19, 40)
"Bulgaristan'da 420, Romanya'da 564, Yunanistan'da 452, Mısır'da 1089, Türkiye'de 1213
kişiye bir hekim düşmektedir. Plan uygulanırsa 1994'de 1 011 kişiye bir hekim düşecek. (Tuta
nak 19.4.1990 s. 19)
DPT Temsilcisi de daha ayrıntılı olarak aynı fikri savunmaktadır ve planda hekime başvurma
katsayısı olarak alınan sayının gelişmiş ülkelerdeki 5 veya 6 sayısı olmayıp 3 olduğunu, hekime
kolay ulaşılamadığı durumda ihtiyacın talebe dönüştürülememesi olayı olduğunu, Türkiye'deki baş
vuru olayının söylenildiği gibi düşük düzeyde olmadığını söylemektedir. (Tutanak 19.4.1990 s. 76)
Raporda "Bu politikalarla öğrenci alımı aynı şekilde devam ederse 2000 yılında en az 11 000
hekim işsiz kalacaktır" denmektedir.
YÖK ve DPT temsilcileri bu konuda bugün Türkiye'de 1 213 kişiye bir hekim düştüğüne
ve Yunanistan'da bile 452 kişiye bir hekim olduğuna göre önümüzdeki yıllarda bu endişenin
geçerli olmayacağını ifade etmişlerdir. (Tutanak 19.4.1990 s. 19 ve 76) Daha ayrıntılı karşıt gö
rüşler dosyada YÖK ve DPT raporlarında ve yetkililerin beyanlarında yer almaktadır.
Anayasamızın 98 inci Maddesine göre "Meclis Araştırması, belli bir konuda bilgi edinil
mek için yapılan incelemeden ibarettir" dendiğine ve TBMM'ne yalnızca rapor sunulacağına
göre bu ve benzer görüşlerin raporda yer alması gereklidir.
15.5.1991
Reşü Ülker
İstanbul
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BÖLÜM IV
ÖZET VE ÖNERİLER
Bu bölümde "Türkiye'de Tıp Eğitimi" araştırmasının öğrenci
boyutuna ilişkin bulguları özetlenmiş ve bunlara dayalı olarak önerilerde
bulunmuştur.
I. Kişisel Değişkenler:
1. Araştırmaya 1989-1990 öğretim yılında Tıp Fakültelerinden
mezun olan 1507 intern katılmıştır. Bu internlerin yüzde 19'u Ankara,
yüzde 10'u istanbul, yüzde 9'u Anadolu Ü. Tıp Fakültelerinden geri kalanı
ise daha küçük yüzdelerle diğer üniversitelerden mezun olmuşlardır.
2. İnternlerin yüzde 12'si mezun olduğu Tıp Fakültesine bir başka
fakülteden yatay geçiş yapmıştır.
Fakülte değişikliği, uyum problemleri sebebiyle enerji kaybına neden
olmakta ve öğrenci başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.
3. İnternlerin yüzde 35'i kız, yüzde 65'i erkektir. Anadolu, Gazi ve
Marmara Üniversitelerinde, kız mezunlar diğerlerinde de erkek mezunlar
çoğunluktadır.
4. İnternlerin yüzde 73'ü genel lise, yüzde 9'u Anadolu Lisesi, yüzde
6'sı özel lise mezunudur.
Lise türlerine göre mezunların fakültelere dağılımı bakımından;
Anadolu Lisesi mezunlarının en çok Ankara Ü. Tıp Fakültesine, Fen Lisesi
mezunlarının Hacettepe Ü. Tıp Fakültesine, İmam-Hatip Lisesi
mezunlarının Dicle Ü. Tıp Fakültesine, Teknik Lise ve Endüstri Meslek
Lisesi mezunlarının Anadolu ve Dicle Ü. Tıp Fakültelerine, özel Lise
mezunlarının Ankara Ü. Tıp Fakültesine girdiği görülmektedir.
Genel Liseden en çok öğrenci alan fakülte Ankara Ü. Tıp Fakültesi,
en az öğrenci alan fakülte ise Hacettepe Ü. Tıp Fakültesidir.
5. İnternlerin yüzde 74'ü 1984 yılında tıp fakültelerine kaydolmuş
ve normal süresi içerisinde mezun olmuşlardır. Yüzde 26'si ise bir veya
daha fazla yıl sınıf tekrar ederek mezun olmuştur. Tüm grubun dörtte
birinin bir veya daha fazla yıl kaybetmesi düşündürücüdür.
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6T Internlerin tıp fakültesine girişte aldıkları ÖYS fen puanı 400 ila 750
arasında değişmektedir.
Bu kadar geniş bir alana yayılan öğrenci yeterliğinin eğitimin ürününü
etkilemesi doğaldır. Giriş fen puanları bakımından fakülteler arasında
anlamlı farklar vardır.
7. öğrenciler genellikle ailelerinin desteği ile öğrenim yapmışlardır.
Burs alarak veya çalışarak okuyanların oranı çok sınırlıdır.
II. Eğitim Programları:
Internler, tıp fakültelerinde okutulan dersleri genel olarak "Orta"
derecede öğrenmişlerdir.
Ancak, yüzde 58'i Biyofizik, yüzde 56'sı Embriyoloji, yüzde 52'si
Fizik dersini az öğrendiklerini;
Yüzde 62'si Bilgisayar Bilimini, yüzde 26'si Nükleer Tıp, yüzde 24'ü
Plastik Cerrahi, yüzde 25'i de Güzel Sanatlar ve Beden Eğilimi dersini
"Hiç" okumadıklarım belirtmişlerdir.
Derslerin öğrenme dereceleri ayrıntılı olarak aşağıda verilmiştir :
III- ADLİ TIP
Adli Tıp dersi "Az" ile "Orta" arasında öğrenilmiştir, öğrenim
seviyeleri bakımından fakülteler arasında fark vardır.
II.2-ANATOMİ
Anatomi dersi "Orta" nın biraz üstünde öğrenilmiştir. Tüm grubun
yüzde 17'sinin "Az" seçeneğini seçmiş olması, Anatomi dersinin doktorluk
mesleğindeki yeri ve önemi dikkate alındığında düşündürücüdür.
II.3- ANESTEZİYOLOJİ
Anesteziyoloji dersi "Az" ile "Orta" arasında, "Orta" kategorisine
yaklaşan bir değerde öğrenilmiştir, öğrencilerin öğrenme seviyeleri
bakımından, tıp fakülteleri arasında anlamlı farklar vardır.
II.4-BİLGİSAYAR BİLİMİ
Bilgisayar Bilimi dersi "Hiç" ile "Az" kategorileri arasında "Hiç"
kategorisine yaklaşan bir düzeyde öğrenilmiştir.
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Biyofizik dersi "Az" ile "Orta" arasında öğrenilmiştir.
H.6-BİYOİSTATİSTİK
Biyoistatistik dersi "Az" ile "Orta" arasında öğrenilmiştir.
11.7- BİYOKİMYA VE ORGANİK KİMYA
Biyokimya ve Organik Kimya dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir.
11.8- GENEL CERRAHİ
Genel Cerrahi dersi "Orta" ile "Çok" arasında öğrenilmiştir.
11.9- GÖĞÜS VE KALP DAMAR CERRAHİSİ
Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi dersi "Orta"nın biraz altında "Az" ile
"Orta" dereceleri arasında öğrenilmiştir.
Cumhuriyet Üniversitesi mezunlarının yüzde 88'i, Marmara
Üniversitesi mezunlarını yüzde 65'i, Karadeniz Üniversitesi mezunlarının
yüzde 39'u, Trakya Üniversitesi mezunlarının yüzde 38'i ise, bu dersi hiç
okumadıklarını belirtmişlerdir.
11.10-PEDİATRİK CERRAHİ
Pediatrik Cerrahi dersi "Az" ile
öğrenilmiştir.

"Orta" dereceleri arasında

11.11-PLASTİK CERRAHİ
Plastik Cerrahi dersi "Az" seviyede öğrenilmiştir.
11.12- DERMATOLOJİ
Dermatoloji dersi "Orta" ile "Çok" arasında Öğrenilmiştir.
11.13-EMBRİYOLOJİ
Embriyoloji dersi "Az" ile "Orta" dereceleri arasında öğrenilmiştir.
11.14- FARMAKOLOJİ
Farmakoloji dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir.
11.15-FİZİK
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Fizik dersi "Az" ile "Orta" dereceler arasında öğrenilmiştir.
11.16- FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon dersi "Orta" ya yakın bir derecede
öğrenilmiştir.
11.17-FİZYOLOJİ
Fizyoloji dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir.
11.18-HALK SAĞLIĞI
Halk Sağlığı dersi ise "Orta" ile "Çok" arasında öğrenilmiştir.
11.19- HİSTOLOJİ
Histoloji dersi ise "Orta" derecede öğrenilmiştir.
11.20- İÇ HASTALIKLARI
İç Hastalıkları dersi "Orta" ile "Çok"dereceleri arasında öğrenilmiştir.
0.1- ENDOKRİNOLOJİ
Endokrinoloji dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir.
Q.2- GASTROENTEROLOJİ
Gastroenteroloji dersi "Orta" ile "Çok" seçenekleri arasında
ancak, "Orta" ya yakın bir düzeyde öğrenilmiştir.
0.3-HEMATOLOJİ
Hematoloji dersi "Orta" ile "Çok" seçenekleri arasında ancak,
"Orta"ya yakın bir düzeyde öğrenilmiştir.
0.4 ONKOLOJİ
Onkoloji dersi "Az" ile "Orta" dereceleri arasında öğrenilmiştir.
0.5-PULMONER HASTALIKLAR
Bu ders "Orta" derecede öğrenilmiştir.
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Kardiyoloji dersi
öğrenilmiştir.

"Oıta" ile

"Çok" dereceleri

arasında

0.7- ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Bu ders, "Orta" ile "Çok" dereceleri arasında öğrenilmiştir.
0.8-ROMATOLOjt
Romatoloji dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir.
0.9- NEFROLOJİ
Nefroloji dersi "Oıta" derecede öğrenilmiştir.
11.21- KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
Kadın Hastalıkları ve Doğum dersi, "Orta" ile "Çok" dereceleri
arasında öğrenilmiştir.
11.22-KIRSAL HEKİMLİK
Kırsal Hekimlik dersi "Orta"nın üzerinde öğrenilmiştir.
11.23- KULAK-BURUN-BOĞAZ
Kulak-Burun-Boğaz
öğrenilmiştir.

"Orta" ile

"Çok"

dereceleri

11.24-MİKROBİYOLOJİ
Mikrobiyoloji dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir.
11.25-PARAZİTOLOJİ
Parazitoloji dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir.
11.26- NÖROLOJİ
Nöroloji dersi "Orta"nın üzerinde öğrenilmiştir.
11.27-NÖROŞİRURJİ
Nöroşirurji dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir.
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11.28-NÜKLEER TIP
Nükleer Tıp dersi "iliç" ile "Az" arasında öğrenilmiştir.
11.29-OFTALMOLOJİ
Oftalmoloji dersi "Orta" derecenin biraz altında öğrenilmiştir. Ancak,
tüm grubun yüzde 30'unun "Hiç" ile "Az" kategorilerini seçmiş obuası
düşündürücüdür.
11.30-ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
Ortopedi
öğrenilmiştir.

ve

Travmatoloji

dersi,

"Orta"

derecenin

üzerinde

11.31-ACİL TIP HEKİMLİĞİ
AcilTıp Hekimliği "Orta"nın biraz altında öğrenilmiştir.
11.32- PATOLOJİ
Patoloji dersi "Orta" derecede öğrenilmiş olup, bilhassa öğrenme
seviyeleri bakımından fakülteler arasında anlamlı farklılığın bulunduğu
söylenebilir..
0.1-GENEL PATOLOJİ
Genel Patoloji dersi, "Orta" derecenin biraz altında fakat "Orta"
dereceye yakın bir seviyede öğrenilmiştir.
0.5-NEFROPATOLOJİ
Tıp eğitimi sırasında okutulan Nefropatoloji dersi "Az" ile
"Orta" arasında öğrenilmiştir.
0.3-NÖROPATOLOJİ
Nöropatoloji dersi "Az" ile "Orta" dereceleri arasında ancak,
"Orta"ya yakın bir düzeyde öğrenilmiştir.
0.4- GASTROENTESTlNAL SİSTEM PATOLOJİSİ
Bu ders "OıtaMnın biraz altında öğrenilmiştir.
0.5-KEMİK PATOLOJİSİ
Kemik Patolojisi dersi "Az" ile "Orta" arasında öğrenilmiştir.
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0.6- HEMATOPATOLOjt
Hematopatoloji dersi "Az" ile "Orta" dereceleri
"Orta"ya daha yakın bir düzeyde öğrenilmiştir.

arasında,

11.33- PEDİATRİ
Pediatri dersi "Orta"nın üzerinde öğrenilmiştir.
0.1-HEMATOLOJİ
Hematoloji dersi "Orta"nın biraz üstünde öğrenilmiştir.
0.2-KARDİYOLOJİ
Kardiyoloji dersi "Orta" derecede öğrenilmiştir.
0.3-ALLERJİ
Allerji dersi "Orta" derecenin altında öğrenilmiştir.
0.4-ONKOLOJİ
Onkoloji dersi "Az" ile "Orta" derece arasında öğrenilmiştir.
0.5-NEFROL0Jİ
Bu dersin öğrenilme derecesi "Orta"nm biraz üzerindedir.
0.6-YENİDOĞAN VE PREMATÜRE
Bu ders te "Orta"derecenin üzerinde öğrenilmiştir.
0.7-GÖĞÜS HASTALIKLARI
Pedialrik Göğüs Hastalıkları dersi "Orta"nın üzerinde öğrenilmiştir.
0.8-ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Bu ders "Orta"nın biraz üzerinde öğrenilmiştir.
0.9-METABOLİZMA HASTALIKLARI
. Bu ders "Orta"ya çok yakın derecede öğrenilmiştir.
0.10-GENETİK HASTALIKLAR
Bu grup dersler de "Az" ile
öğrenilmiştir.
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11.34- PSİKİYATRİ
Bu ana bilim dalı dersi "Orta"nın üzerinde öğrenilmiştir.
0.1- ERİŞKtN PSİKİYATRİSİ

"Orta" derecenin üzerinde öğrenilmiştir.
0.2- ÇOCUK PSİKİYATRİSİ

Çocuk psikiyatrisi dersi "Az" ile "Orta" dereceler arasında
öğrenilmiştir. Erişkin ve çocuk psikiyatrisi öğrenimi fakülteler arasında
anlamlı farklar göstermektedir.
1135-PSİKOLOJİ
Bu ders "Az" ve "Orta" dereceler arsında öğrenilmiştir.
11.36-RADYOLOJİ
Bu ana bilim dalı dersi "Orta" dereceye yakın bir derecede
öğrenilmiştir.
11.37-TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
Bu ders "Az" ile "Orta" derecede öğrenilmiş olup fakülteler arasında
anlamlı bir fark bulunmaktadır.
11.38- TIBBİ DEONTOLOJİ
Bu ders "Orta"nın üzerinde "İyi" dereceye yaklaşan bir düzeyde
öğrenilmiştir. Fakülteler arasında anlamlı bir fark bulunduğu
• görülmektedir.
11.39- ÜROLOJİ
Üroloji dersi "Orta" ile "İyi " dereceleri arasında öğr enilmiştir.
Fakülteler arasında anlamlı bir fark vardır.
TIP DIŞI DERSLER
11.40- ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ
Bu ders "Orta"nın üzerinde öğrenilmiştir.
11.41- GÜZEL SANATLAR VE BEDEN EĞİTİMİ
Bu ders "Az" ve "Orta" dereceler arasında öğrenilmiş olup
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"Hiç"kategorisi de dikkati çekecek kadardır.
11.42- TIBBİ İNGİLİZCE
Bu ders "Az" ve "Orta" dereceler arasında öğrenilmiştir. Fakülteler
arasında önemli farklar vardır,
11.43-TÜRK DİLİ
Tıp dışı dersler grubunda okutulan Türk Dili dersi mezunlarca "Orta"
derecede öğrenilmiştir.

TIP EĞİTİMİNDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLERİ
KULLANMAYI ÖĞRENME DERECELERİ

Araştırmanın bulgularına göre, kullanılan araç ve gereçlerden tıp
eğitiminde tansiyon aletinin "Tam"a yakın derecede; steteskop, pansuman
seti, refleks çekici gibi araçların "Çok iyi" derecenin üzerinde; Otoskop,
Oftolmaskop, Derin Duyu Çatalı gibi araçların "Orta" ile "fok iyi"
dereceleri arasında öğrenildiği söylenebilir.

TIP
ÖĞRETİMİNDE
KAZANDIRILMASI
BECERİLERİN ÖĞRENİLME DERECESİ

GEREKEN

İlgili verilerin sonuçlarına göre; internlerin, tıp öğreniminde kazanmış
olmaları beklenen becerilerin demonstrasyonunu genellikle izledikleri,
önemli bir kısmını bizzat yaptıkları ve gerektiğinde yine yapabilecekleri
görüşünde oldukları anlaşılmaktadır.
Bu beceriler, genellikle, bir pratisyen hekimin mesleki
uygulamalarında karşılaşacağı, haşarı ile yapması gereken davranışlar
olarak seçilmiş ve üç boyutta test edilmiştir.
Birinci boyutta, intcrnlere bu becerilerin demonstrasyonunu izleyip
izlemediği sorulmuştur.
Bu boyutta dikkati çeken hususlar şunlardır:
- Tüm grubun yüzde 40'ı otopsi, yüzde 39'u trakaestomi, yüzde 22'si
göğüse tüp konulması ve drenajı, yüzde 19'u rahim -içi araç takılması ve :
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doğum kontrol metodları, yüzde 12'si mide lavajı, yüzde 1 l'i sağlık ocağı
hekiminin görevleri ve yanık tedavisi uygulamalarını "Hiç" izlemediklerini
belirtmişlerdir.
İkinci boyutta, inlernlerin bu becerileri bizzat kendilerinin yapıp
yapmadıkları sorulmuştur.
Bu boyutla dikkati çeken hususlar şunlardır:
Tüm grubun yüzde 92'si trakaestomi, yüzde 83'ü göğüse tüp
konulması ve drenajı, yüzde 811 otopsi, yüzde 61'i torasentez, yüzde 56'sı
rahim-içi araç takılması ve doğum kontrol metodları, yüzde 55'i kırığı atele
alma ve alçı uygulama, yüzde 54'ü cut-dovvn, yüzde 5l'i parasentez
uygulamasını hiç yapmadıklarını belirtmişlerdir. Bu gruptaki, hastadan
hikaye alma, sistemlerin fizik muayenesi, damara girme ve damar içine
sıvı ve ilaç uygulaması, adele içi, deri altı, deri içi enjeksiyonların tatbiki,
dikiş atma ve dikiş alma, kan sayımı, periferik kan yayması ve formül
yapılması, akciğer grafisi ve karın filmi okuması gibi becerilerin ise
inlernlerin hemen hemen tümü tarafından yapıldığı anlaşılmıştır.
Üçüncü boyutta internlere
yapamayacakları sorulmuştur.

bu becerileri

gerektiğinde

yapıp

Bu boyutta elde edilen sonuçlar şunlardır: Tüm grubun yüzde 74'ü
irakaestomi, yüzde 65'i göğüse tüp konulması ve «drenajı, yüzde 60'ı otopsi,
yüzde 38'i cut-dovvh, yüzde 37'si kırığı atele alma ve alçı, yüzde 35'i
torasentez ve rahim-içi araç takılması ve doğum kontrol metodları, yüzde
29'u endotrakeal entübasyon, yüzde 26'sı parasentez, yüzde 25'i kulak
yıkama burun tamponu vb. acil KBB tedavilerini yapamayacaklarını ifade
etmişlerdir.
Bu sonuçlara göre; tüm grubun yüzde 74'ü trakaestomi
yapamayacağını belirtmektedir. Zira, tüm grubun yüzde 39'u
trakaestominin nasıl yapıldığını hiç görmemiş ve tüm grubun yüzde 92'si
bir kere bile trakaestomi yapmayı denememiştir. Yüzde 74 ile 92
arasındaki yü2de 18 fark, yapmadım ama gerekirse yaparım anlamını
taşımaktadır. Bunun gibi 1989-1990 öğretim yılı tıp fakültesi mezunları;
göğüse tüp konulması ve drenajı, otopsi, cut-dovvn, kırığı atale alma ve
alçı, torasentez, rahim-içi araç takılması ve doğum kontrol metodları,
endotrakeal entübasyon, parasentez, acil KBB tedavilerini de genellikle,
nasıl yapıldığını izlemedikleri veya bizzat yapmadıkları için gerektiği
zaman yapamayacakları görüşündedirler.
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Bir pratisyen hekim için, bu becerilerin hangisinin ne derece önemli
olduğu "Öğretim Üye ve Yardımcıları Araştırma Anketi" nin 11. sorusu ile
"Bilmesi Şart Değil", "Bilmesi Gerekir" ve "Mutlaka Yapabilmelidir"
seçenekleri çerçevesinde sorulmuştur. Bu anketten elde edilen sonuçlara
göre beceri listesine ilişkin görüş ve öneriler, yeniden düzenlenecektir.
Kuşkusuz, bu listede yer alan becerilerin kazanılması, uygulama
düzeyinde bilgi ve kas çalışması yönünden de pratik gerektirmektedir.
Bilgi edinme ve pratik, öğrencinin öğrenme gücü, hazır bulunuşlugu
(readiness), motivasyonu, fizikî ve ruhî kondisyonu ile öğrenilecek
konunun basit veya karmaşık oluşu, uyaranın (stimulus) şiddeti, birden çok
duygu organı ile etkileşimi, ihtiyaç karşılama gücü ve önceki
öğrenilenlerle ilişkisine bağlıdır.
YABANCI DİL BİLGİSİ
İnternlerin yarısı yabancı dil yönünden "Yetersiz" veya "Az yeterli"
yüzde 30'u "Orta" derecede yeterli; yüzde 20'si ise "Çok" veya "Tam"
derecede yeterlidir.
Buna göre; internlerin ancak beşte birinin tıp alanında yabancı dilde
yazılmış bir yayını izleyebilecek derecede dil bildiği anlaşılmaktadır.
TIP ALANINDA İZLENEBİLEN PERİYODİK SAYISI
İnternlerin yüzde 64'ü tıp alanında herhangi
izlemediklerini belirtmişlerdir.

bir periyodiği

Alanı ile ilgili yayını izlemeyen internlerin gelecekteki mesleki
durumları düşündürücüdür.
ABONE OLUNAN PERİYODİK SAYISI
Tıp fakültesi 1989-1990 öğretim yılı mezunlarının yüzde 77'si hiç bir
periyodiğe abone değildir.
• Bu mezunların bir kısmının daha sonra abone olması olası ise de bu
bulgu ilgililerin dikkatini çekici görülmüştür.
MECBURİ STAJ DIŞINDA YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA
YAZ STAJI YAPMA
İnternlerin yüzde 22'si mecburi staj dışında yurtiçinde ayrıca staj
yapmıştır.
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Internlcrin yalnızca yüzde 8'i yurtdışında staj yapma olanağı
bulmuştur.
İHTİSAS YAPMA İSTEĞİ
1989-1990 Öğretim yılı mezunları tıpta ihtisas yaparak uzman olmayı"
"Çok" ile "Tam" arasında istemektedir.
Bu bulgu, toplumun pratisyeniik ve uzmanlıkla ilgili değer yargılan
ile tıp fakültesinde öğrenciye kazandırılan mesleki bilgi, beceri, tutum ve
alışkanlıkların, öğrencinin "benlik tasarımı" nda oluşturduğu
değerlendirme kriterleriyle ilgilidir.
Kuşkusuz, bu bulgunun ne kadarının, toplumun pratisyen hekim ile
uzman hekime verdiği değer farkından, ne kadarının tıp fakültesinde
verilen eğitimin pratisyen hekime kazandırdığı mesleki yeterliğe güven
duygusundan, ne kadarının da yükselme ve uzmanlaşma beklentisinden
geldiği ayrı bir araştırma konusudur.
KENDİNE GÜVEN DUYMA
İnternler, hekimlik uygulamasında kendilerine "Orta" ile "Çok"
arasında güven duymaktadır.
Bu bulgu, kendine güven duygusu bilgisizlikten gelmediği oranda,
meslekte başarılı olabilir anlamına gelebilir. Kendime "Hiç"
güvenmiyorum diyen grubun (68 intern) durumu düşündürücüdür.
DOKTORLUK MESLEĞİ İLE İLGİLİ BAZI TUTUM VE
ALIŞKANLIKLARA ÖNEM VERME
1989-1990 öğretim yılı tıp fakültesi mezunları, insan sevgisi, sır
saklama, fedakârlık yapma, kendini yenileme, bilimsel şüpheciliğe sahip
olma, meslektaşın kararına saygılı olma, temiz olma ve tıp
uygulamalarında ekonomiye özen gösterme gibi meslekî tutum ve
alışkanlıkları "Çok" ile "Tam" arasında; meslekte paraya önem verme ve
hastaya doğru teşhis söyleme tutum ve alışkanlıklarına da "Orta" ile "Çok"
arasında önem vermektedirler. Sayısı az da olsa (yüzde 1) bazı internlerin
temiz olmaya ve kendini yenilemeye hiç önem vermediğini belirtmiş
olması düşündürücüdür.
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TIP FAKÜLTELERİ DEKANLARININ TIP EĞİTİMİ
İLE İLGİLİ ANKETE VERDİKLERİ CEVAPLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GENEL ÖZELLİKLER
Ankete cevap veren 23 tıp fakültesi dekanından yüzde 56' sının İstanbul,
yüzde 26'sının Ankara, yüzde 13'ünün Hacettepe ve yüzde 4'ünün (bir dekan)
Atatürk Tıp Fakültesi mezunu oldukları ve yüzde 43'ünün 1-3 yıldır, yüzde
30'unun 4-6 yıl ve yüzde 13'ünün 7 yıldan fazla görevde oldukları
anlaşılmıştır (TABLO 1-2). Dekanların yüzde 26'sı îç Maslalıkları (6 Dekan),
yüzde'2.1'i (5 Dekan) Genel Cerrahi ve yüzde 13'ü (3 Dekan) Anesteziyoloji
uzmanlık dalından gelmişlerdir. Tıp Fakültesi .dekanlarımızın uzmanlık,
doçentlik, ve profesörlük unvanı aldıkları kurumlara göre dağılımı TABLO
4-5-6'da görülmektedir.

ıı. ÖĞRETIM ÜYE VE YARDIMCILARININ TAM ZAMANLI VE
KISMİ STATÜDE ÇALIŞMA DURUMLARI
Öğretim üyelerinin tıp fakültelerine
bakımından önemli farklar vardır.

dağılımında

sayı ve alan

Tıp Fakültelerinde bulunan tüm öğretim elemanlarının yüzde 33.4'ü
Tam zamanlı profesör, yüzde 28.7'si tam zamanlı doçent, yüzde 13.8'i kısmi
statüde profesördür. (Tablo 7)
Profesörlerin yüzde 54.8'i, doçentlerin yüzde 36'sı, yardımcı doçentlerin
yüzde 18'i, öğretim görevlilerinin yüzde 42'si, Hacettepe Tıp, istanbul Tıp,
Cerrahpaşa Tıp ve Ankara Ü. Tıp Fakültelerinde kalan yüzdeleri ise, diğer 19
Tıp Fakültesinde bulunmaktadır.
Tıp. Fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinin yüzde 47.2'si
profesör, yüzde 28.9'u doçent, yüzde 17.8'i yardımcı doçent, yüzde 6.1 'i
öğretim görevlisidir. Görüldüğü gibi piramit tersine dönmüş durumdadır.J3u
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayın 5667

— 28 —

durum değiştirilemez ise, profesör sayısı giderek azalacak ve akademik yapı
bozulacaktır.
öğretim elemanlarının yüzde 39'u akademik unvanları karşılığı kadroda
değildir. (Tablo 8)
Bilim dallarına ve akademik unvanlarına göre tam zamanlı ve kısmi
statüde bulunan öğretim üyelerinin ve yardımcılarının sayılan
incelendiğinde;
TEMEL TIP BİLİMLERİ:
a) ANATOMİ DALINDA Cumhuriyet, Fırat, İnönü ve Karadeniz
Tıp'ta yalnızca bir tam zamanlı Yardımcı Doçent bulunduğu, Erciyes Tıp'ta
bir Yardımcı Doçent ve bir öğretim görevlisi tam zamanlı olarak bulunduğu,
Selçuk Tıp'ta iki Yardımcı Doçent, Uludağ Tıp'ta iki Profesör ve Trakya *
Tıp'ta bir Profesör, bir Doçent bulunduğu görülmektedir. Ülkemizde
Anatomi Dalında hemen hepsi tam zamanlı olan toplam 100 öğretim üye ve
yardımcısı mevcuttur.
Cumhuriyet, Dicle, Erciyes, Fırat, Gaziantep, İnönü, Karadeniz,
Marmara, Selçuk Üniversiteleri Tıp Fakültelerinde hiç Anatomi Profesörü
bulunmamaktadır. Bunlardan Cumhuriyet, Erciyes, Fırat, İnönü, Karadeniz,
Marmara ve Selçuk Üniversiteleri Tıp Fakültelerinde Anatomi Doçenti de
yoktur. Anatomi Profesörlerinin yüzde 28'i Hacettepe Üniversitesinde
toplanmıştır. (Tablo 9)
b) AJNESTEZİYOLOJİ DALINDA Atatürk, Cumhuriyet, Dicle,
Erciyes, Fırat, Gaziantep, İstanbul, Marmara ve Selçuk Üniversitesi Tıp
Fakültelerinde hiç Anesteziyoloji Profesörü bulunmamaktadır. Bunlardan
Atatürk ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültelerinde Anesteziyoloji Doçenti de
yoktur. Anesteziyoloji Profesörlerinin yüzde 19'u Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesinde toplanmıştır. Atatürk Tıp'ta 2 Y.Doç., Cumhuriyet Tıp'ta 2
Y.Doç., Fırat Tıp'ta 1 Doç., İnönü Tıp'ta 1 Prof., Marmara Tıp'ta 1 Doç.ve 1
Y.Doç., Erciyes Tıp'ta 3 Y.Doç., Gaziantep Tıp'ta 1 Doç. ile 1 Y.Doç. ve
Erciyes Tıp'ta 3 Y.Doç. tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.
Ankete katılan 23 tıp fakültesinde Anesteziyoloji Dalında 105'i tam
zamanlı olan 110 öğretim üyesi ve yardımcısı bulunmaktadır. (Tablo 10)
c) BİYOFİZİK DALİNDA
Dokuzeylül, Erciyes, Fırat, İnönü,
Karadeniz, Ondokuz Mayıs, Trakya ve Uludağ Tıp Fakültelerinde hiç K
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öğretim üye ve yardımcısı bulunmamaktadır. Anadolu Tıp'ta 1 Y.Doç.,
Atatürk, Cumhuriyet, Çukurova, Gazi ve Marmara Tıp'ta 1 Doç.
bulunmaktadır. Ankara, Dicle, Hacettepe ve Cerrahpaşa Tıp'ta toplam 3,
istanbul Tıp Fakültesinde toplam 4 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Ülkemizdeki 23 tıp fakültesinde Biyofizik Dalında toplam 26 öğretim üye ve
yardımcısı mevcuttur. (Tablo 11)
d) BİYOİSTATISTİK DALINDA, Atatürk, Dokuzeylül, Cerrahpaşa,
Karadeniz, Öndokuz Mayıs, Gazi, Gaziantep, Selçuk ve Trakya Tıp
Fakültelerinde hiç bir öğretim üye ve yardımcısı yoktur. Bu alanda
Türkiye'de toplam hepsi tam zamanlı 16 öğretim üye ve yardımcısı
mevcuttur. (Tablo 12)
e) BİYOKİMYA DALINDA, hepsi tam zamanlı olmak üzere Trakya
Tıp'ta 1 Y.Doç., Fırat, İnönü ve Ondokuz Mayıs'ta 2 öğretim üyesi, Atatürk,
Karadeniz ve Uludağ Tıp'ta 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. Diğerlerinde
öğretim üye sayısı 4 ve üzerinde olup ülkemizdeki tıp fakültelerinde toplam
97 öğretim üye ve yardımcısı mevcuttur/Gaziantep Tıp Fakültesinde
Biyokimya Dalında öğretim üyesi yoktur.
0 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK DALINDA, Ege, Erciyes, Fırat,
Gaziantep, Karadeniz, Marmara ve Trakya Tıp Fakültelerinde 1 öğretim
üyesi, Atatürk Tıp Fakültesinde 2, Akdeniz, Ankara, Cumhuriyet, Çukurova,
Dicle, Dokuzeylül, Gazi ve Ondokuz Mayıs Tıp Fakültelerinde 3 öğretim
üyesi bulunmaktadır. Uludağ Tıp Fakültemizde Tıbbi Biyoloji ve Genetik
konusunda öğretim üyesi yoktur. Ülkemizde 23 tıp fakültesinde Tıbbi
Biyoloji ve Genetik Dalında toplam 64 öğretim üye ve yardımcısı tam
zamanlı olarak görev yapmaktadır. (Tablo 36)
g) PATOLOJİ DALINDA, Gaziantep, İnönü ve Trakya Tıp
Fakültelerinde 1, Ondokuz Mayıs, Atatürk, Dicle, Fırat Tıp Fakültelerinde 2,
Cumhuriyet, Dokuzeylül, Erciyes, Karadeniz ve Selçuk Tıp Fakültelerinde 3
tam zamanlı öğretim üyesi vardır. Diğerlerinde ise 4 ve üzerindedir.
Hacettepe Tıp Fakültesinde 14 tam zamanlı öğretim üyesi bulunmaktadır.
Ülkemizdeki tıp fakültelerinde 91'i tam zamanlı olmak üzere toplam 106
öğretim üye ve elemanı bulunmaktadır. (Tablo 32)
h) MİKROBİYOLOJİ ALANINDA, Karadeniz Tıp'ta T, Trakya,
Ondokuz Mayıs, inönü, Gaziantep, Fırat ve Çukurova Tıp Fakültelerinde 2,
Akdeniz ve Marmara Tıp'ta 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. Ayrıca Ankara
Tıp Fakültesinde tam zamanlı 10, istanbul Tıp'ta 11 ve Hacettepe Tıp
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FalttH tesTTfiîe 12 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ülkemizde Mikrobiyoloji
alanında tıp fakültelerinde 110'u tanı zamanlı olmak üzere toplam 114
öğretim üyesi halen görev yapmaktadırlar. (Tablo 26)
v

ı) FİZYOLOJİ ALANINDA, Uludağ, Marmara, Karadeniz, İnönü,
Atatürk Tıp Fakültelerinde sadece 1 öğretim üyesi, Trakya Tıp'ta 2, Fırat,
Cumlıuriyet ve Anadolu Tıpta 3, Diğerlerinde 4 ve üzerinde öğretim üyesi
bulunmaktadır. 23 tıp fakültesindeki Fizyoloji öğretim üyelerinin toplam
86'sı tam zamanlı olarak çalışmaktadır. (Tablo 21)
i) FARMAKOLOJİ ALANINDA, Trakya, Karadeniz, İnönü, Fırat,
Dokuzeylül ve Cumhuriyet Tıp Fakültelerinde 1 öğretim üyesi
bulunmaktadır. Anadolu, Erciyes, Marmara ve Ondokuz Mayıs'ta 2 öğretim
üyesi vardır. Uludağ, Akdeniz, Atatürk ve Dicle Tıp Fakültelerinde
Farmakoloji alanında 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. 23 tıp fakültesinde 70'i
tam zamanlı olmak üzere toplam 71 öğretim üye ve yardımcısı
bulunmaktadır. (Tablo 19)
KLİNİK TIP KİLİMLERİ
j) İÇ HASTALIKLARI DALINDA, tıp fakültelerinde 288'i tam zamanlı
olmak üzere toplam 363, öğretini üye ve yardımcısı mevcuttur. Trakya tıp'ta
2, Gaziantep ve İnönü Tıp'ta 1 tam zamanlı öğretim üyesi vardır. Cumhuriyet
Tıp'ta 3, Fırat Tıp'ta 5, Dokuzeylül ve Selçuk Tıp'ta 7 öğretim üyesi tam
zamanlı olarak görev yapmaktadır. Ankara Tip'ta 38 tam zamanlı ve 50 kısmî
statüde, Ege Tıp'ta 18 tam zamanlı ve 38 için kısmi statüde öğretim üyesi
bulunmaktadır. İstanbul Tıp'ta 23 tam zamanlı, 39 kısmî, Hacettepe Tıp'ta 29
lam zamanlı ve 42 kısmî statüde görevini yapmaktadır. (Tablo 23)
k) PEDİATRİ DALINDA, 23 tıp fakültesinde 217'si tam zamanlı
toplam 242 Öğretim üyesi görev yapmaktadır, inönü Tıp'ta 1 tam zamanlı,
Gaziantep Tıp'ta 2, Karadeniz, Marmara, Ondokuz Mayıs, Dicle, Atatürk ve
Fırat Tıp Fakültelerinde 4 öğretim üyesi, Akdeniz, Anadolu ve Ondokuz
Mayıs Tıp'ta 7 tam zamanlı öğretim üyesi bulunmaktadır. Ankara Tıp'ta 22
tanı zamanlı ve 2 kısmî statüde, Cerrahpaşa Tıp'ta 16 lam zamanlı ve 2 kısmî
statüde ve Hacettepe Tıp'ta 59 tam zamanlı ve 2 kısmî statüde öğretim üyesi
görev yapmaktadır. (Tablo 33)
1) KADİN HASTALIKLARI VE DOĞUM DALİNDA, Ülkemizde 87'
si tam zamanlı toplam 125 öğretim üyesi bulunmaktadır. Halen Cumhuriyet
> Tıp, Selçuk t ı p ve inönü Tıp'ta tam zamanlı öğretim üyesi bulunmamaktadır.
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(Jazıantep Tıp'ta 1 tam zamanlı, Akdeniz, Atatürk ve Karadeniz Tıp'ta l tam
zamanlı öğretim üyesi bulunmaktadır. Diğerlerinde 3 ila 8 arasında öğretim
üyeleri değişme göstermekte, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 13, istanbul Tıp
Fakültesinde 10, Hacettepe Tıp Fakültesinde 8 tam zamanlı öğretim üyesi
bulunmaktadır. (Tablo 24)
m) GENEL CERRAHI DALINDA, 23 tıp fakültesinde 166'sı tam
zamanlı toplam 216 öğretim üyesi bulunmaktadır. Halen İnönü Tıp
Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesi yoktur. Ege Tıp Fakültesinde 3,
Cumhuriyet, Dicle, Dokuzeylül, Marmara Tıp Fakültelerinde 4 tam zamanlı,
diğerlerinde 5 ila 8 tam zamanlı öğretim üyesi bulunmaktadır. İstanbul Tıp
Fakültesinde 29 lam zamanlı ve 20. kısmî statüde, Cerrahpaşa Tıp
Fakültesinde 21 tam zamanlı ve 15 kısmî statüde, Ege Tıp Fakültesinde 3
tam zamanlı ve 8 kısmî stadüde öğretim üyesi bulunmaktadır. (Tablo 14)
n) DİĞER CERRAHİ BİLİM DALLARINDA,
Ürolojide 23'ü tam zamanlı olmak üzere toplam 85 öğretim üyesi
bulunmaktadır. Tıp Fakültelerinde 1 ile 6 arasında değişen sayılarda tam
zamanlı ve 1 ile 9 arasında değişen sayılarda kısmî statüde öğretim üyesi
bulunmaktadır. Halen İnönü Tıp'ta öğretim üyesi yoktur. (Tablo 39>
Ortopedi'de 91 'i tam zamanlı olmak üzere toplam 108 öğretim üyesi
mevcuttur. İnönü Tıp'ta 1 tam zamanlı, Anadolu, Atatürk, Gaziantep, Trakya
ve Marmara Tıp'ta 2 tam zamanlı diğerlerinde 3-8 arasında değişen tam
zamanlı öğretim üyeleri bulunmaktadır, istanbul Tıp'ta tam zamanlı 11 ve 6
kısmî statüde öğretim üyesi bulunmaktadır. Tablo 31)
Göz Hastalıkları konusunda 23 tıp fakültesinde 68'i tam zamanlı toplam
95 öğretim üyesi bulunmaktadır.'Halen İnönü Tıp'ta lam zamanlı öğretim
üyesi yoktur. Diğerlerinde 1-8 arasında tam zamanlı, ve 1-14 arası kısmî
statüde öğretim üyesi bulunmaktadır. (Tablo 30)
KBB konusunda 73'ü tam zamanlı toplam 103 öğretim üyesi
bulunmaktadır. Gaziantep, İnönü ve Trakya Tıp'ta 1 tam zamanlı,
diğerlerinde 2-9 arasında değişen sayılarda tam zamanlı öğretim üyeleri
görev yapmaktadırlar. Tıp fakültelerinde 2-4 arasında değişen kısmî statüde
olanlar mevcuttur. (Tablo 25)
Nöroşirurji Dalında 72'si tam zamanlı toplam 88 öğretim üyesi vardır.
Her tıp fakültesinde 1-8 arasında değişen sayılarda Nöroşirurji tam zamanlı
öğretim üyesi vardır. (Tablo 28)
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Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi konusunda 22'si tam zamanlı toplam 36
öğretim üyesi vardır. Halen Trakya, Selçuk, Karadeniz, İnönü, Gaziantep,
Fırat, Ege, Dicle, Atatürk, Cumhuriyet, Anadolu ve Akdeniz Üniversitesi Tıp
Fakültelerinde tam zamanlı öğretim üyesi yoktur. (Tablo 17)
Pediatrik Cerrahi konusunda 32'si tam zamanlı toplam 36 öğretim üyesi
vardır ve Trakya, Cerrahpaşa (?) Tıp, İnönü, Gaziantep, Fırat, Anadolu,
Atatürk ve Cumhuriyet Tıp Fakültelerinde tam zamanlı öğretim üyesi
, bulunmadığıankette bildirilmiştir. (Tablo 16)
Göğüs ve Kalp Cerrahisi konusunda 23 tıp fakültesinde 89'u tam
zamanlı toplam 100 öğretim üyesi bulunmaktadır. Halen Marmara Tıp, İnönü
Tıp Fakültelerinde tam zamanlı öğretim üyesi bulunmamaktadır.
Diğerlerinde 1-9 arasında tam zamanlı öğretim üyesi, Ankara Tıp'ta 11 tam
zamanlı öğretim üyesi vardır. (Tablo 15)
Halk Sağlığı konusunda 81'i tam zamanlı toplam 82 öğretim üyesi
vardır ve Gaziantep Tıp ile İnönü Tıp'ta halen öğretim üyesi yoktur.
Diğerlerinde 1-6 arası Hacettepe Tıp'ta 14 tam zamanlı öğretim üyesi
bulunmaktadır. (Tablo 22)
'Dermatoloji konusunda 58' i tam zamanlı toplam 69 öğretim üyesi
vardır. Fakültelerdeki sayılan 1-8 arasında değişmektedir.
Nöroloji konusunda 85'i tam zamanlı toplam 101 öğretim üyesi
bulunmaktadır, Sayıları 1-12 arasında değişmektedir, istanbul Tıp'ta 11 ve
Hacettepe Tıp'ta 12 öğretim üyesi bulunmaktadır. (Tablo 27)
FTR konusunda 63'ü tam zamanlı toplam 68 öğretim üyesi
bulunmaktadır. Trakya Tıp, Gaziantep Tıp, Fırat Tıp ve İnönü Tıp'ta halen
FFR konusunda öğretim üyesi yoktur. (Tablo 20)
Nükleer Tıp konusunda 28'i tam zamanlı toplam 32 öğretim üyesi
vardır. Atatürk, Cumhuriyet, Erciyes, Fırat, Gaziantep, İnönü, Marmara ve
Selçuk Tıp'ta henüz bu konuda Öğretim üyesi yoktur. Diğerlerinde 1-4
arasında değişen sayılarda Öğretim üyesi bulunmaktadır. (Tablo 29)
Radyoloji konusunda 73'ü tam zamanlı toplam 78 öğretim üyesi vardır.
Fırat ve İnönü Tıp'ta halen tam zamanlı öğretim üyesi yoktur. Diğerlerinde
1-6 arasında tam zamanlı öğretim üyesi vardır. (Tablo 35)
Psikiyatri konusunda 84'ü tam zamanlı toplam 103 öğretim üyesi vardır.
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Halen Gaziantep ve İnönü Tıp Fakültelerinde öğretim üyesi yoktur.
Diğerlerinde 1-9 arasında, Hacettepe Tıp'ta 13 ve Ankara Tıp'ta 14 tam
zamanlı öğretim üyesi bulunmaktadır.(Tablo 34)
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları konusunda 23 tıp
fakültesinde 18'i tam zamanlı toplam 26 öğretim üyesi vardır. Ankara Tıp,
Ege Tıp, Fırat Tıp, Gazi Tıp ve Ondokuz Mayıs Tıp dışında diğerlerinde bu
bilim dalı altında öğretim üyesi yoktur.(Tablo 37)
Tıbbi Deontoloji konusunda hepsi tam zamanlı toplam 17 öğretim üyesi
vardır. Halen Akdeniz, Atatürk, Cumhuriyet, Erciyes, Fırat, Gazi, İnönü,
Marmara, Ondokuz Mayıs ve Selçuk Tıp Fakültelerinde Deontoloji
konusunda tam zamanlı öğretim üyesi yoktur.(Tablo 38)
Adlî Tıp konusunda hepsi tam zamanlı 19 öğretim üyesi vardır. Halen
Akdeniz, Atatürk, Dokuzeylül, Erciyes, Fırat, Gazi, Gaziantep, Hacettepe,
İnönü, Karadeniz, Ondokuz Mayıs ve Selçuk Tıp Fakültelerinde Adlî Tıp
konusunda öğretim üyesi yoktur.,(Tablo 40
TIP DIŞI DERSLERLE İLGİLİ
Atatürk İlkeleri konusunda toplam 2 öğretjm üyesi ( Trakya ve
Cerrahpaşa'dan bildirilmiştir?) (Tablo 41)
Güzel Sanatlar konusunda toplam 4 Öğretim üyesi olduğu ( Anadolu ve
Trakya Tıp) bildirilmiştir. (Tablo 42)
Tıbbi İngilizce konusunda toplam 2 öğretim üyesi (Trakya ve
Cumhuriyet Tıp) bildirilmiştir. (Tablo 43)
Türk Dili konusunda toplam 2 öğretim üyesi,(Anadolu ve Trakya
Tıp'tan bildirilmiştir).(Tablo 44)
III. OKUYAN ÖĞRENCİ SAYILARI
23 tıp fakültesinde toplam 32774 öğrenci mevcuttur. Yüzde 8.02'si
Hacettepe, yüzde 7.56'sı Ankara Tıp, yüzde 7.77'si Ege Tıp, yüzde 9.26'sı
Cerrahpaşa Tıp ve yüzde 8.32'si İstanbul Tıp Fakültesinde bulunmaktadır.
(Tablo 45)
IV. OKUTULAN DERSLERİN YETERLİK DERECELERİ
Tıp fakülteleri dekanları genelde Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji,
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Histoloji, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Tıbbi Biyoloji-Genetik, Patoloji,
Biyoistalistik, Biyokimya ve Embriyoloji gibi temel tıp derslerini "Yeterli"
bulmaktadırlar.(Tablo 48)
İç Hastalıkları, Pediatri, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi,
Dermatoloji, Halk Sağlığı, Nöroloji, Göz Hastalıkları, Ortopedi, Klinik Tanı,
Kırsal Hekimlik dönemi (intemlik) dersleri, Dermatoloji dersleri, Psikiyatri
ve Üroloji derslerini yeterli buImaktadırlar.(Tablo 48 ve Tablo 49)
Dekanların cevaplarında Radyoloji derslerine Çocuk Psikiyatrisi derslerine,
Yenidoğan-Prematüre, Allerji ve Halk Sağlığı derslerine ek saat konulması
ve süre artırılması istenmektedir.(Tablo 48)
Tıp dışı derslerden özellikle Tıbbi ingilizce derslerinden 80 saate varan
artırım istekleri mevcuttur; (Tablo 48)
Tıp fakültelerindeki
eklenmesi istenmektedir:
a. Gerontoloji
b. Spor Hekimliği
c. Klinik Farmakoloji
d. Ekoloji
e. Sağlık Ekonomisi.
f. İletişim yetenekleri
g. Fizyopatoloji

öğretim

programlarına

aşağıdaki

derslerin

Tıp Fakülteleri öğretim programlarından aşağıdaki derslerin çıkarılması
dekanlar tarfından önerilmektedir:
a. Fizik
b. Biyofizik
c.Türk Dili
d. Atatürk İlkeleri
Tıp fakülteleri dekanları Deontoloji derslerinin Dönem I'den alınarak
Dönem IV'e konulmasını istemektedirler.(Tablo 49 ve Tablo 5ü)
V. KLİNİK STAJLARIN SÜRELERİNİN YETERLİLİĞİ
Tıp fakülteleri dekanlarının cevapladıktan ankette 10 haftalık İç
Hastalıkları staj süresinin teorik kısmını daha yeterli pratik kısmını 3 dekan
daha az yeterli bulmuştur.
Pediatri stajında pratik sürelerini 4 dekan daha az yeterli görmüşlerdir.
Genel Cerrahi, Kadın Hastalıktan ve Doğum, Ortopedi, Nöroloji,
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Nöroşirurji, KBB, Göz Hastalıkları, Üroloji, FFR, Psikiyatri,. Dermatoloji,
Kalp-Damar Cerrahisi stajlarındaki teorik ders sürelerini "Yeterli"
bulmaktadırlar. Buna karşın aynı stajlarda pratik sürelerini artınnak isteyen
dekanlarımız mevcuttur. Adı geçen stajlarda pratik saatlerin bazen yetmediği
kanaati mevcuttur. (Tablo 51)
VI. İNTERNLİK DÖNEMİNDE UYGULAMA SÜRELERİ
12 aylık internlik (Aile Hekimliği dönemi) içinde teorik olarak Pediatri,
tç Hastahklan, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Acil Servis, Kırsal Hekimlik
ve psikiyatri rotasyonlarında sürelerin ve derslerin "Yeterli"olduğu görüşü
mevcuttur.
12 aylık internlik döneminde bu rotasyonlarda pratiklerin daha
artırılması konusunda istek belirten dekanlarımız vardır. (Tablo 52)
VII. TIP FAKÜLTELERİNDE EĞİTİM
ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN YETERLİLİĞİ

FAALİYETLERİNE

Dersane sayıları yüzde 73'ünde yeterli, yüzde 26'sında yetersiz,
laboratuvar sayıları yüzde 76'sında yeterli ve yüzde 23'ünde yetersiz, Kırsal
Hekimlik imkânları yüzde 70'inde yeterli, yüzde 22'sinde yetersiz bulunduğu
belirtilmiştir.
Moleküler Biyoloji, yüzde 50'sinde yetersiz, Fannakoloji imkânları
yüzde 50'sinde yetersiz, Hematoloji imkânları yüzde 45'inde yetersiz,
Patoloji yüzde 17'sinde yetersiz bulunmuştur.
Tıp fakültelerinin yüzde 56-59'unda spor imkânları yetersizdir.
Kafeterya yüzde 52'sinde yetersiz, sosyal çalışma alanları yüzde 56'sında
yetersiz, bilgisayar tarama imkânları yüzde 47'sinde yetersiz bulunmuştur.
Yurt imkânları, ulaşım imkânları, medikososyal ve öğrenci okuma alanları
ortalama yüzde 65-68 oranında yeterli bulunmuştur.
Ancak, dekanlıklara sağlanan genel bütçe imkânlarının yüzde 78
oranında yetersiz olduğu ve döner semıaye gelirlerinin eğitim amacıyla
kullanımının yüzde 22 oranında yetersiz olduğu tıp fakülteleri dekanları
tarafından belirtilmiştir.
VIII. TIP
İMKÂNLARI

FAKÜLTESİ

HASTANELERİ

VE

DONANIM

23 tıp fakültesinden 19'unun halen çalışır uygulama hastanesi 4'ünün ise
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uygulama hastanesi yoktur. Halen Akdeniz, Fırat, Karadeniz ve
Cerrahpaşa (?) Tıp fakültelerinin uygulama hastaneleri yoktur. (Tablo 55)
Tıp fakülteleri hastanelerinin hepsinde Radyoloji cihazlar, EKG,
Biyokimya Analiz cihazları, Kan Sayım cihazları, Kardiak Monitörler,
Mikrobiyoloji Labaratuvar imkanları, Patoloji Laboratuvarı, Ultrasonografı
imkanları mevcuttur.(Tablo 56-57-58-59,68-70-63 ve 72)
Sintigrafik yöntemler Anadolu, Atatürk, Cumhuriyet, Erciyes, Fırat,
Gaziantep,Selçuk ve MarmaraTıp (?) fakültelerinde ybk şekilde belirtilmiştir.
Koroner Bakım Ünitesi Gaziantep ve İnönü Tıp'ta yoktur.(Tablo 74)
Hemodiyaliz Ünitesi Gaziantep ve Trakya Tıp'ta yoktur. (Tablo 73)
Bilgisayarlı Tomografi (BBT) Akdeniz Tıp, Fırat Tıp ve İnönü Tıp
Fakültelerinde yoktur.(Genel Tablo 54)
IX. KLİNİK ÖNCESİ VE KLİNİK DÖNEMLERDE ÖĞRENCİ
VE ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞINA DÜŞEN İMKANLAR VE ORANLAR
Ankete verilen cevaplardan mikroskop başına düşen öğrenci sayısı
ortalama 3 olarak bulunmuştur.
Kadavra başına düşen öğrenci sayısı ise 25 olarak bulunmuştur. Genel
istatistiklere kıyasla bu sayı fazladır.
Klinik stajlar ve internlikte,
öğrenci başına düşen hasta sayısı 2 ile 8 arasında değişmektedir. İç
I lastalıklan'nda bu oran 4, Pedialri'de 5, Genel Cerrahi'de 3, Nörolpji'de 2,
Üroloji'de 2 bulunmuştur.
Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları ise Sosyal Pediatri dışında
(oran 4.0) 15 ile 58 arasında değişmektedir. (Tablo 47)
Bu oran İç Hastalıklarında 15, Pediatri'de 28, Kadın Hastalıktan ve
Doğum'da 44 (?), Genel Cerrahi'de 19, Dermatoloji'de 24, Psikiyatri'de 32,
Halk Sağlığı'nda 58, Pediatrik Cerrahi'de 34, Üroloji ve Nöroloji'de 18
bulunmuştur. Bu oranlar ortalama 5-10 arası istenen sayının üzerindedir.
(Tablo 47)
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ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARI İLE İLGİLİ ANKET
RAPORU
I. Genel Özellikler
Ankete 24 Tıp Fakültesinden toplam 1927 öğretim üye ve yardımcısı
cevap vermiştir. Cevap veren öğretim üyelerinin yüzde 64'ü ( 2/3'si) 31 ile
45 yaş arasındadır 1970 yılı öncesi kurulan Ankara, İstanbul, Ege ve
Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinde bu dağılım daha çok 50-65 yaş aralığına
kaymakta ve 5'er yaş aralıklarına eşit dağılım göstermektedir. Yanıt veren
öğretim üyelerinin 2/3'si (yüzde 73'ü) erkek, 1/3'i kadındır. 1921 öğretim
üyesinden Dokuzeylül Tıp Fakültesi'nden 7,Fırat Tıp Fakültesi'nden 37,
Trakya Tıp Fakültesi'nden 31, Gaziantep Tıp Fakültesi'nden 26 öğretim
elemanı anket doldurmuştur, diğer fakültelerden ankete cevap verenler
40'ın üzerindedir. Her akademik düzeyde öğretim üyesi cevap vermiştir ve
dağılım tatmiııkardır.(Tablo 1-4) Anketi yanıtlayan öğretim üyelerinin
ortalama yüzde 60'mın herhangi bir idari görev almadığı izlenmiştir (Tablo
10) ve yüzde 26'sı bilim dalı başkanlığı yapmaktadır.
öğretim üye ve yardımcılarının yüzde 58'i iyi ve yüzde 23'ü çok iyi
düzeyde İngilizce bildiklerini ifade ederken, yüzde 39'u orta düzeyde,
yüzde 38'i çok iyi ve iyi Fransızca, yüzde 20'si orta düzeyde, yüzde 42'si
çok iyi ve iyi düzeyde Almanca bildiklerini ifade etmişlerdir. (Tablo 5)
Bütün 24 tıp fakültesinde İngilizce dilini iyi düzeyde bildiğini ifade edenler
genelde öğretim üyelerinin yüzde 50- 65'i arasındadır. (Tablo 5-6-7-8-9-10
ve Ek Tablo 135, Tablo 136, Tablo 137-138) Çok iyi ve İyi İngilizce
bildiğini ifade eden öğretim üyelerinin yüzde 50'si 1 adet, yüzde 60'ı 2 ile 3
adet ve daha fazla periodik izleyebilmektedir(Tablo 197), Çok iyi ve iyi
Fransızca bilen Öğretim üyelerinin yüzde 30'u 1-3 adet periodik
izleyebilmektedir, iyi ve çok iyi İngilizce bilen öğretim üyelerinin yüzde
30'u en az bir adet periodiğe abone olduğunu ifade etmiştir. Aynı düzeyde
Fransızca bilen öğretim üyelerinin yüzde 30'u bir adet periyodiğe abonedir.
Sonuç olarak yabancı dil bilen öğretim üyelerinin üçte biri en az l ile
3 adet periodik takip etmektedirler.
II. Öğrencilere Kazandırılması Gereken Beceriler
öğretim üye ve yardımcılarının tıp öğretiminde kazandırılması
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gereken becerilere önem vemıe derecelerine göre dağılımı incelendiğinde
öğretim üyelerinin ortalama yüzde 40'ı sorulan 35 adet beceri'yi
"öğrencinin bilmesi gerekir" şeklinde cevaplarken;
1.Genel değerlendirmede öğretim üyeleri hikâye alma ve fizik
muayeneyi (yüzde 88) ile (yüzde 99) oranında, damara girme ve ilaç
uygulamayı (I.V.)'y1 yüzde 89 oranında, adale-içi ve dcri-allı enjeksiyonu
yüzde 90 oranında, kazalara acil yardım yüzde 81 oranında ve dikiş-atma
ile dikiş alınması konularını yüzde 74 oranında öğrencinin " mutlaka
bilinmesi gerekir" şeklinde cevaplamışlardır.Buna karşın öğretim
üyelerinin yarısı (yüzde 48-52 arası) mesane- içi foley konulması, N-G tüp
takılması, lomber ponksiyon yapılması, torasentez, parasentez, cut-down,
yanık tedavisi, doğum yaptırma.rahim- içi araç takma.kırığı atele alma-alçı
uygulama işlemlerini, burun tamponu, sağlık ocağı hekiminin temel
görevlerini bilme, kan sayımı yapabilme, idrar analizi, sedim yapabilme ve
EKG-çekimi ile okunmasını tamamlama, akciğer grafisi okuma, gaitada
. parazit aranması ve oksijen tedavisi, mide lavajı ve otopsi yapabilmeyi
"bilmesi gerekir" şeklinde cevaplamışlardır. Becerilerin kazandırılması
konusunda yanıt veren ^ öğretim üyelerinin akademik unvan grupları
arasında herhangi bir farklılık gözlenmemiştir.(TABLO 142-176). Çok
ilginç olarak, 1927'den 4 öğretim üyesi "Hikâye alma"nın öğrenilmesini
"Şart Değil" olarak', bir öğretim üyesi "Fizik Muayene" becerisi
kazanılmasını yine "Şart Değil" olarak yanıtlamışlardır. Benzer olarak 74
öğretim üyesi (yüzde 4) Sağlık Ocağı hekiminin temel görevlerinin
bilinmesi ve öğrenilmesi konusuna "Şart Değil" cevabını vermişlerdir. Bu
konu dikkat çekicidir ve genel dağılım içinde çok az bir yüzde
oluşturmakla birlikle düşündürücüdür.
Sorulan becerilerin tıp fakültesinde kazanılması konusunda öğretim
üyelerinin yüzde 80'i bilinmesi gerekliği (bilmesi gerekir + mutlaka
bilinmesi şeklinde) konusunda yanıt vermişlerdir ve cevap veren tıp
fakültesinde yanıtlar birbirine çok yakın, adeta paralel, bir yüzde
göstermiştir. (Bkz. TABLO 14).
Sonuçta, anket ile kendilerine sorulan ve bir tıp öğrencisinin
fakültedeki pratik uygulamalar sırasında kazanması gereken beceriler ile
ilgili olarak öğretim üyelerinin yüzde 75 ile yüzde 98'i bu becerilerin
"bilinmesi" gerektiği yönünde cevap vermişlerdir. Göğüs tüpünün
konulması ve drenajının bilinmesi yüzde 50'ye varan öğretim üyesince
"Sait Değil" olarak değerlendirilmiştir. (Bkz. TABLO 15-TABLO 49)
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III. Tıp Fakültelerinde Teorik Derslerin Yeterliliği

-

Tıp fakültesindeki teorik derslerin sürelerinin yeterliliği konusunda
kendilerine soru sorduğumuz ve cevap alabildiğimiz 1861 öğretim
üyesinden yüzde 55'i dersleri "oldukça yeterli", yüzde 10'u "çok yeterli" ve
yüzde 22'si ise "az yeterli" bulmuşlardır. Hacettepe Tıp Fakültesi ile Gazi
Tıp Fakültesi Öğretim üyelerinin yüzde 20\si teorik dersleri "çok yeterli"
bulmuşlar, buna karşın Atatürk Tıp Fakültesi'nden yüzde 2, Selçuk Tıp
Fakültesi'nden yüzde 5, Cumhuriyet, Dicle ve Dokuzeylül Tıp
Fakültelerinden yüzde 6 öğretim üyesi teorik dersleri "çok yeteri i "olarak
değerlendirmişlerdir.
Anadolu, Gaziantep, Cerrahpaşa ve Atatürk Tıp Fakültelerinden yüzde
20-27
oranında öğretim üyesi teorik dersleri "yetersiz" olarak
değerlendirmişlerdir.
Sonuçta, tıp fakültelerinde anlatılan teorik derslerin yüzde 65 oranında
"yeterli olduğu" ve yüzde 10-15 oranında ise "yetersiz" olduğu kanaati
belirmiştir, (TABLO 50)
IV. Tıp Fakültelerinde Pratik Derslerin Sürelerinin Yeterliliği
Ülkemiz tıp fakültelerindeki pratik uygulamalara ayrılan sürelerin
yeterliliği konusunda anketi cevaplayan 1838 öğretim üyesinin yüzde 40'ı
"oldukça yeterli", yüzde 7'siıîin "çok yeterli" olduğunu belirttiği
izlenmiştir. Yüzde 30 oranında öğretim üyesi pratik ders sürelerinin "az
yeterli" ve yüzde 25*1 ise "yetersiz" bulduğunu ifade etmiştir.
Hacettepe Tıp Fakültesi'nde öğretim üyelerinin yüzde 19'u, Gazi Tıp
Fakültesi'nde yüzde 16'sı pratik eğitime ayrılan bu süreleri "çok yeterli".
bulurken, aynı oranlarda öğretim üyeleri ise "yetersiz" bulmuşlardır.
Anadolu'da yüzde 36, Cerrahpaşa'da yüzde 35, Selçuk'ta ytfzde 31, Fırat'ta
yüzde 28, Dokuzeylül'de yüzde 27, Cumhuriyet'te yüzde 27 oranında
öğretim üyesi pratik derslere ayrılan eğitim sürelerini ve dersleri
"yetersiz"bulmuşlur.
Sonuç olarak, tıp fakültelerinde pratik derslerin sürelerinin öğretim
üyelerinin yüzde 47'si tarafından "yeterli" bulunduğu ancak yüzde 30'u
tarafından "az yeterli" ve.dörtte biri tarafından "yetersiz" değerlendirildiği
görülmektedir. (TABLO 51)
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V. Öğretim Üye ve Yardımcılarının Teorik Eğitime ve Pratik
Eğitime Ayırdıkları Sürelerin Değerlendirilmesi
24 tıp fakültesinden bu soruyu cevaplayan 1634 öğretim üye ve
yardımcıları yüzde 65'i haftada 1 ila 2 saat teorik eğitime katıldıklarını
yüzde 71 "i de haftada 1-2 saat süreyle pratik eğitime katıldıklarım ifade
etmektedirler. Öğretim üyelerinin yüzde 13'ü 3 saat, yüzde 9'u 4 saat ve
yüzde 2'si beş saat teorik eğitime zaman ayımıakta ve yüzde 12'si bir
saatten az teorik eğitim yapmaktadır. Pratik eğitime ayırdıkları zaman
açısından; öğretim üyelerinin yüzde 8'i haftada 3 saat, yüzde 4'ü 4 saat ve
yüzde l'i S^saat pratik eğitime katıldığını ifade etmişlerdir. Cevap veren
yüzde 16'sı pratik eğitime haftada 1 saatten az süre ayırmaktadır.
Teorik ve pratik eğitime ayrılan sürelere verilen cevaplar açısından
Prof., Doç., Yrd.Doç. ve Uzman Doktorlar arasında önemli bir farklılık
olmadığı izlenmiştir . iler akademik düzeyde öğretim üyelerinin yüzde 27
ile yüzde 33'ü 1 saat pratik, yüzde 37-40'ı 1 saat teorik ve aynı grubun
yüzde 32 ile yüzde 37'si 2 saat pratik ve yüzde 24 ila yüzde 40'ı teorik
eğitime zaman ayırmaktadır. Akademik düzeylere göre haftada teorik ve
pratik eğitime ayrılan süreler arasında fark yoktur. (TABLO 12 ve 13 ile
TABLO 140 ve 141).
VI. Öğretim Üye ve Yardımcılarının Tıp
Kadrolaşma ve imkânlar ile İlgili Değerlendirmeleri

Fakültelerinde

24 tıp fakültesinden bu soruya cevap veren 1905 öğretim üye ve .
yardımcılarından Prof.'ların yüzde 54'ünün, Doçentlerin yüzde 4Tinin,
Yardımcı Doçentlerin yüzde 94' ünün ve Uzman Doktorların yüzde 85'inin
kendi kadrolarında oldukları öğrenildi. Buna karşın Yardımcı Doçentlerin
yüzde 6'sı, Doçentlerin yüzde 59'unun ve Profesörlerin yüzde 45'inin unvan
karşılığı kadrolarında olmadıkları görüldü (TABLO 139). Marmara Tıp
Fakültesinde yüzde 76, Karadeniz Tıp'ta yüz de 73, Hacettepe Tıp'ta yüzde
74, Fırat ve Dicle Tıp'ta yüzde 76, Gaziantep Tıp'ta yüzde 88, İnönü Tıp'ta
yüzde 70, Cumhuriyet Tıp'ta yüzde 81 ve Akdeniz Tıp'ta yüzde 63 öğretim
üyesinin unvan karşılığı kadrolarda olduğu görüldü.
Sonuç olarak, öğretim üyeleri ve yardımcılarının Türkiye'deki tıp
fakülteleri genelinde yüzde 30-40'ınm (yüzde 19-57) kendi unvan
kadrosunda olmadığı izlenmiştir (TABLO 11 ve TABLO 139).
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a. Bilimsel Araştırma Yapabilme İmkânı ',
Anketin bu sorusuna cevap veren 1918 öğretim üyesinden yüzde 34'ü
(yüzde 19-51) tıp fakültelerinde araştırma imkânlarının "az yeterli", yüzde
29'unun (yüzde 11-39) "oldukça yeterli" olduğunu ifade ettiği görülmüştür.
Yüzde 2 oranında öğretim üyesi imkânları "çok yeterli" bulurken, yüzde
36'sı "yetersiz" olarak değerlendirmiştir. Gaziantep Tıp Fakültesinde yüzde
73 oranında, Fırat Tıp'ta yüzde 57, Marmara Tıp'ta yüzde 64,
Dokuzeylül'de yüzde 57, Atatürk Tıp'la yüzde 47 oranında öğretim üyesi
.imkânları "yetersiz" bulunmaktadır.
Sonuç olarak, tıp fakültelerindeki öğretim üyelerinin yüzde 60'ı
bilimsel araştırma imkânlarını "az veya oldukça yeterli" bulmakta yüzde
30'u ise "yetersiz" görmektedir (TABLO 52).
b. Bilimsel Çalışmalara Katılma tınkânı
Bilimsel çalışmalara katılma imkânlarını öğretim üyelerinin yüzde
22'si "az yeterli", yüzde 14'ü ise "oldukça yeterli" olarak değerlendirmiş,
yüzde 62'si ise "yetersiz" bulmuştur. Yetersiz bulan öğretim üyelerinin
fakültelere göre dağılımında, yüzde 88 (23/26) oranında Gaziantep, yüzde
94 Hacettepe (62/66) yüzde 69 oranında Dokuzeylül, yüzde 66 oranında
Dicle Tıp, yüzde 69 oranında Atatürk Tıp, yüzde 70 oranında Anadolu Tıp
Fakültesi öğretim üyeleri izlemiştir (TABLO 3).
c. Tıp Fakültesi Hastanelerinde Hasta Çeşidinin Yeterliliği
Bu soruyu yanıtlayan 1779 öğretim üyesinden yüzde 68'i hasta
çeşitlerinin "oldukça veya çok yeterli" olduklarını belirtmişlerdir. Buna
karşın öğretim üyelerinin yüzde 14'ü (yüzde 7-4 arası) hasta çeşitlerini
"yetersiz" bulmuşlardır. İnönü Tıp'ta yüzde 30, Fırat Tıp'ta yüzde 29,
Marmara Tıp'ta yüzde 24, Gaziantep Tıp'ta yüz de 44 oranında öğretim
üyesi hasta çeşitlerini "yetersiz" bulurken; Çukurova Tıp'ta yüzde 38, Ege
Tıp'ta yüzde 30, Hacettepe Tıp'ta yüzde 34, Cerrahpaşa Tıp'ta yüzde 32,
Ankara Tıp'ta yüzde 29 öğretim üyesi hasta çeşitlerini "çok yeterli"
bulmuşlardır.
Sonuç olarak, tıp fakülteleri eğitim hastanelerindeki hastaların eğitim
açısından çeşitliliği konusunda öğretim üyelerinin yüzde 68'i "yeterli"
olduğu kanaatindedir (TABLO 54).
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d» Ders Araçlarının Yeterliliği
1897 öğretim üyesinden yüzde 65'i ders araçlarını "az veya oldukça
yeterli" (yüzde 24 az, yüzde 42 oldukça) bulunmaktadır. Yüzde 12'si "çok
yeterli", yüzde 23'ü ise ders araçlarını "yetersiz" bulmaktadır. Dokuzeylül
Tıp'ta yüzde 20, Ege Tıp'ta yüzde 28, Ondokuz Mayıs'ta yüzde 17
oranında öğretim üyesi ve genelde öğretim üyelerinin yüzde 12'si ders
araçlarını "çok yeterli" bulmaktadır.
Gaziantep Tıp'ta yüzde 64, Fırat Tıp'ta yüzde 46, Dicle Tıp'ta yüzde
37, Anadolu Tıp'ta yüzde 45, Karadeniz Tıp'ta yüzde 40, Selçuk Tıp'ta
yüzde 39, Cerrahpaşa Tıp'ta yüzde 26, Atatürk Tıp ve Ankara Tıp'ta yüzde
31 oranında öğretim üyesi ders araçlarını "yetersiz" bulmuşlardır.
e. Tıbbi Cihazların Yeterliliği
24 Tıp fakültesinden
cevap veren 1861 öğretim üye ve
yardımcısından yüzde 68'i tıbbi cihazları "az veya oldukça yeterli"
bulmaktadır (yüzde 33'ü az, yüzde 35'i oldukça). Grubun yüzde 8'i
cihazları "çok yeterli", yüzde 23'ü ise "yetersiz" bulmaktadır.
Ege Tıp'ta yüzde 21, Ondokuz Mayıs ve Trakya Tıp'ta yüzde 10,
Cerrahpaşa ve Hacettepe Tıp'ta yüzde 11 oranında öğretim üyesi tıbbi
cihazları "çok yeterli" bulurken; Fırat Tıp'ta yüzde 56, Gaziantep Tıp'ta
yüzde 52, Selçuk Tıp'ta, yüzde 44, Marmara Tıp'ta yüzde 40, Karadeniz ve
İstanbul Tıp'ta yüzde 30, Ankara Tıp'ta yüzde 27, Hacettepe Tıp'ta yüzde
17 oranında öğretim üyesi tıbbi cihazları "yetersiz" bulmaktadır.
Sonuç olarak, ülkemizdeki tıp fakültelerinin öğretim üye ve
yardımcıları yüzde 68'i tıbbi cihazları "yeterli", yüzde 23'ü ise "yetersiz"
bulmaktadır (TABLO 56).
f. Öğretim Materyali Yeterliliği
Ankete cevap veren toplam 1894 öğretim üye ve yardımcısından
yüzde 65'i kitap, ders-notu gibi öğretim materyalini "az veya oldukça
yeterli" (yüzde 27'si az, yüzde 35'i oldukça) bulmaktadır. Buna karşın
yüzde 30'u öğretim materyalini"yetersiz" bulmaktadır, özellikle Fırat
Tıp'ta yüzde 61, Gaziantep Tıp'ta yüzde 54, Marmara Tıp'ta yüzde 44,
Karadeniz Tıp'ta yüzde 40, Dokuzeylül Tıp'ta yüzde 57 oranında öğretim
üyesi materyalini "yetersiz" olarak belirlemiştir.
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öğretim üyelerinin yüzde 7'si (yüzde 1-17) öğretim materyalini "çok
yeterli" bulmaktadır.
Sonuç olarak, ülkemizdeki tıp fakültelerindeki öğretim üyelerinin
yüzde 65'i öğretim materyalini "yeterli" bulurken, yüzde 7'si "çok yeterli"
ve yüzde 30'u ise "yetersiz" olarak nitelendirmektedir (TABLO 57).
g. Okuma Alanları
Cevap veren 1861 öğretim üye ve >yardımcılarının yüzde 65'i okuma
alanlarını "yeterli" bulmaktadırlar (yüzde 25'i az yeterli, yüzde 37'si
oldukça yeterli), yüzde 13'ü "çok yeterli" bulmakta ve yüzde 25'i "yetersiz"
bulmaktadırlar. Cerrahpaşa Tıp'ta yüzde 27, Ege Tıp'ta yüzde 20,
Çukurova Tıp'ta yüzde 23, Fırat Tıp'ta yüzde 19, Gazi Tıp'ta yüzde 18, 19
Mayıs Tıp'ta yüzde 34 oranında öğretim üyesi okuma alanlarını "çok
yeterli" bulmaktadır. Dokuzeylül Tıp'ta yüzde 66, Gaziantep Tıp'ta yüzde
76, Selçuk Tıp'ta yüzde 58, Uludağ Tıp'ta yüzde 77 oranında öğretim üyesi
okuma alanlarını "yetersiz" bulmuşlardır.
Sonuç olarak, ülkemizdeki tıp fakültelerini öğretim üyeleri okuma
alanlarını yüzde 65 oranında "yeterli" bulurken, yüzde 13'ü "çok yeterli" ve
dörtte biri "yetersiz" bulmaktadır (TABLO 58).
İn Kitap ve Periodik Sayılarının Yeterliliği
Söz konusu soruya yanıt veren 1869 öğretim üyelerinin yüzde 65'i
kitap, index ve periodik sayılarım "yeterli" bulurken, yüzde 5'i "çok
yeterli", yüzde 30'u ise "yetersiz" bulmaktadırlar. Gaziantep Tıp'ta
periodikleri "yetersiz" bulanlar yüzde 78, İnönü Tıp'ta yüzde 80, İstanbul
Tıp'ta yüzde 48, Selçuk Tıp'ta yüzde 49, Trakya Tıp'ta yüzde 47'dir. Ankara
Tıp'ta kitapları "yetersiz" bulanlar yüzde 40, Dicle Tıp'ta yüzde 55,
Dokuzeylül Tıp'ta yüz de 52, Gaziantep Tıp'ta yüzde 67 oranındadır.
Çukurova Tıp'ta yüzde 45, Cumhuriyet Tıp'ta yüzde 42, Hacettepe
Tıp'ta yüz de 54, Ondoküz Mayıs Tıp'ta yüzde 49, Marmara Tıp'ta yüzde
39 arasında öğretim üyesi kitap sayıiannı "ojdukça yeterli" bulmaktadır
(TABLO 56-60 ve 61).
ı. Bilgisayar Tarama, İzlenen Periodik Sayıları İle Fotokopi
İmkânlarının Yeterliliği
Anketin bu sorusuna cevap veren 1849 öğretim üyesinden yüzde 33'ü
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fakültelerinde bilgisayar tararjıa imkânlarını "az" ve "oldukça yeterli"
bulurken ortalama yüzde 56'tfi "yetersiz" bulmakta, yüzde 11'i "çok yeterli"
bulmaktadır. Veri analizlerinde inönü, Selçuk, Cumhuriyet Tıp'ta öğretim
üyelerinin yüzde 90- yüzde 96'sı, Uludağ, Karadeniz, Trakya, Dokuzeylül
ve İstanbul Tıp Fakültelerinde öğretim üyelerinin yüzde 80 ila yüzde 88
bilgisayar tarama imkânlarını "y e l e r s i z " görmektedirler. Buna karşın
Ondokuz Mayıs, Erciyes, Gazi ve Akdeniz Tıp'ta öğretim üyelerinin yüzde
20 ila yüzde 55 bu imkânı "çok yeterli" görmektedir.
Sonuç olarak, ülkemizdeki tıp fakültelerinde bilgisayar tarama
imkânlarının henüz yeterli düzeyde olmadığı ve bu konuda yeni girişimlere
ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır (TABLO 62).
Veriler, periodik izleme yönünden değerlendirildiğinde öğretim
üyelerinin ortalama yüzde 40'ının yeterli sayıda periodik izlediklerini ve
ortalama yüzde 55'inin abone oldukları periodik sayısının yeterli olduğu
kanaati elde edilmiştir, öğretim üyelerinin ortalam yüzde 5'i
izleyebildikleri periodik sayısını yetersiz bulurken yüzde 31*1 yetersiz
sayıda periodige abone olduklarını ifade etmişlerdir (TABLO 64-65).
Öğretim üyelerinin toplam yüzde 55'i fakültelerinde • fotokopi
imkânlarını "az" veya ."oldukça yeterli" bulurken, yüzde 30'u "yetersiz",
yüzde 14'ü ise "çok yeterli" bulmaktadır. Dicle, Anadolu, Atatürk, inönü,
Uludağ ve Trakya Tıp'taki öğretim üyelerinin yüzde 50 ila yüzde 68'i
fotokopi imkânlarını "yetersiz" bulmaktadırlar (TABLO 63).
Sonuç olarak, ülkemizdeki tıp fakültelerinde fotokopi imkânlarının
artırılması ve öğretim üyelerimizin daha geniş sayıda periodik izleme ve
abone olma imkânlarının artırılması gereği ortaya çıkmaktadır.
k.) Öğrencilerin Değerlendiril meşinde Öğretim
Durumları ve Öğrencilere Danışmanlık Yapma İmkânları

Üyelerinin

Ankete cevap veren 1840 öğretim üyesinden ortalam yüzde 95'inin
öğrencilerin değerlendinnelerini kendileri veya yardımcıları ile birlikte
yaptıklarını ifade etmişler sadece yüzde 5'i çoğu zaman yardımcılarının
yaptığını belirtmiştir. Verilerin analizinde 24 tıp fakültesi arasında
cevapların yüzdesi bakımından belirgin farklılık izlenmemiştir (TABLO
66).
Ankete cevap veren 1899 öğretim üyesinden ortalama yüzde 88'i
öğrencilere sürekli danışmanlık yapabildiklerini, sadece yüzde 5- yüzde
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6'sıntn görüşme saatlerinde veya randevu ile danışmanlık yaptıklannı ifade
etmişlerdir (TABLO 67).
Sonuç olarak, ülkemizdeki tıp fakültelerinde öğretim üyelerimizin
hemen hepsinin öğrencilerini değerlendirdiklerini ve yüzde 90'a yakın bir
bölümünün öğrencilerine danışmanlık yapabildikleri görülmektedir.
1. Tıp Fakültelerinde Eğitimi Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının
Yeterliliği
Bu soruya cevap veren 1886 öğretim üyesinden ortalama yüzde 84'ü
ölçme ve değerlendirme araçlarını "yeterli" bulurken, yüzde 13'ü bu
araçları "yetersiz", yüzde 4'ü "çok yeterli" bulmaktadır. 24 tıp
fakültesindeki öğretim üyelerinin cevaplarında yüzdeler arasında belirgin
bir farklılık izlenmemiştir (TABLO,68).
m) Pratisyen Hekim Görevi Yapabilme
Ankete cevap veren 1886 öğretim üyesinden ortalama yüzde 73fü
mezun ettikleri öğrencilerinin pratisyen hekimin görevini "yeterli" düzeyde
yapabileceklerine inanmaktadır. Hatta, öğretim üyelerinin yüzde 26'sı
öğrencilerinin bu görevi "çok yeterli" yapacakları görüşündedirler. Sadece
yüzde 1 oranında Öğretim üyesi bu soruya "yetersiz" görev yapabilirler
şeklinde cevap vermiştir.
Sonuç olarak, ülkemizdeki tıp fakültelerinde eğitim veren öğretim
üyelerinin üçte ikisi mezun olan öğrencilerinin pratisyen hekim görevlerini
yerine getirecekleri görüşündedir (TABLO 69).
VII. ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARININ CİNSİYET
GRUPLARINA VE MEDENİ DURUMLARINA GÖRE ANKET
SORULARINA
VERDİKLERİ
CEVAPLARIN
ÇAPRAZ
ANALİZLERİ
Anketin başında 24 tıp fakültesinde görev yapan öğretim üye ve
yardımcılarının üçte ikisinin (yüzde 73) erkek, üçte birinin (yüzde 27)
kadın olduğu görülmektedir. Cinsiyet gruplarına göre yabancı dil bilme,
akademik unvan karşılığı bir kadroda çalışma, teorik ve pratik eğitime
ayırdıkları süre, tıp öğretiminde kazandırılması gereken becerilere önem
verme derecelerine verilen cevaplar yönünden önemli farklılık
görülmemiştir (TABLO 70-114).
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öğretim üyelerinin medeni durumlarına göre pratik ve teorik derslerin
yeterliliği, araştırma yapabilme imkânları ile bilimsel çalışmalara katılma
paylan yönünden önemli bir farklılık izlenmemiştir (TABLO 115-134) ve
(TABLO 177-196) ve (TABLO 206-208).
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