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Savfa 
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görüşülmeyen komisyon metninin 13 ilâ 51 inci maddelerinin Komisyona 
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4.- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme 
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190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

Adana Milletvekili İsmet Vursavuş, Adana'nın düşman işgalinden kurtarılışının 79 uncu yıl
dönümüne, 

İstanbul Milletvekili Ahmet Çakar, 18 Ocak 2001 tarihinde Fransa Ulusal Meclisinde ele alı
nacağı söylenen sözde Ermeni soykırımıyla ilgili yasa tasarısına, 

İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar. 

Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, spor terörüne ilişkin gümdemdışı konuşmasına 
Devlet Bakanı Fikret Ünlü cevap verdi. 

Fransa Ulusal Meclisinin gündemine alındığı öğrenilen sözde Ermeni soykırımı tasarısının 
Türk Ulusunu derinden yaraladığına; bu tasarının oy kaygısıyla verilmiş bir tasarı olduğuna; tarihin 
tahrif edilmesine ve önyargılara dayandığına; tarihçilerin gerçekleri ifade etme özgürlüğü ve 
çabasının bir kanunla engellenmeye çalışıldığına; TBMM'nin, ulusal parlamentoların, akademik 
tarih tartışmalarına taraf olarak katılmalarının, savcı ve yargıç görevi üstlenerek bir ulusun tarihini 
karalamalarının görevleriyle bağdaşmadığı görüşünde olduğuna; tarihin, ulusların aralarında nefret 
yaratmak için kullanılmaması gerektiğine; Fransa Ulusal Meclisindeki bu girişimin uzun ve onur
lu bir geçmişe sahip olan Türk-Fransız dostluk ilişkilerine ve iki ülke arasındaki örnek işbirliğine 
gölge düşürdüğüne; bu gibi girişimleri destekleyen Ermenistan'ın ulusal menfaatinin Türkiye ile 
çatışmaktan değil iyi ilişkiler kurmaktan geçtiğine ilişkin, DSP, MHP, FP, ANAP ve DYP Grup Baş-
kanvekillerinin ortak önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve ittifakla benimsenen bu öner
ge gereğinin Başkanlıkça yerine getirileceği bildirildi. 

Orman Bakanı İ. Nami Çağan'ın, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın gündemin "Sözlü 
Sorular" kısmının 18 ve 134 üncü sıralarında bulunan sorularına birlikte cevap vereceğine ilişkin 
önergesi okundu; gereğinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

TBMM Başkanvekili Nejat Arseven'in, İsveç Parlamentosu Başkan Yardımcısı Anders 
Björck'ün davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin'in, Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Orta Boy İşletmelerin, 
Bazı Borç Faizlerinin Sınırlanmasına, 

Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine, 

Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına, 
İlişkin Kanun Tekliflerinin (2/490), (2/506), (2/337), İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğ

rudan gündeme alınmalarına ilişkin önergeleri, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildi. 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının: 

1 inci sırasında bulunan (6/486), 

2 nci sırasında bulunan (6/487), 

3 üncü sırasında bulunan (6/488), 
4 üncü sırasında bulunan (6/490), 
5 inci sırasında bulunan (6/491), 
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6 ncı sırasında bulunan (6/492), 

7 nci sırasında bulunan (6/494), 

8 inci sırasında bulunan (6/498), 

9 uncu sırasında bulunan (6/501), 
Esas numaralı sözlü soruların, üç birleşim içerisinde cevaplandırılmadıklarından yazılı soruya 

çevrildikleri ve gündemden çıkarıldıkları açıklandı; 

10 uncu sırasında bulunan (6/508), 

14 üncü sırasında bulunan (6/512), 

16 ncı sırasında bulunan (6/514), 

17 nci sırasında bulunan (6/515), 

20 nci sırasında bulunan (6/524), 

21 inci sırasında bulunan (6/525), 

22 nci sırasında bulunan (6/526), 

23 üncü sırasında bulunan (6/527), 

26 ncı sırasında bulunan (6/531), 

27 nci sırasında bulunan (6/533), 

29 uncu sırasında bulunan (6/535), 

31 inci sırasında bulunan (6/537), 

36 ncı sırasında bulunan (6/544), 

39 uncu sırasında bulunan (6/549), 

40 inci sırasında bulunan (6/552), 

Esas numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, er
telendi 

11 inci sırasında bulunan (6/509), 

12 nci sırasında bulunan (6/510), 

13 üncü sırasında bulunan (6/511), 
15 inci sırasında bulunan (6/513), 
19 uncu sırasında bulunan (6/520), 

24 üncü sırasında bulunan (6/528), 
25 inci sırasında bulunan (6/529), 

28 inci sırasında bulunan (6/534), 

30 uncu sırasında bulunan (6/536), 

32 nci sırasında bulunan (6/539), 

33 üncü sırasında bulunan (6/540), 

34 üncü sırasında bulunan (6/542), 
35 inci sırasında bulunan (6/543), 
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Esas numaralı sözlü sorulara, Devlet Bakanı Edip Safder Gaydalı cevap verdi; 28 inci sırada
ki soruda, soru sahibi karşı görüşünü açıkladı. 

18 inci sırasında bulunan (6/516), 

134 üncü sırasında bulunan (6/666), 

Esas numaralı sözlü sorulara, Orman Bakanı İ. Nami Çağan; 

37 nci sırasında bulunan (6/547), 

38 inci sırasında bulunan (6/548), 

Esas numaralı sözlü sorulara da TBMM Başkanvekili Mehmet Vecdi Gönül, 

Cevap verdiler. 
Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, konuş

masında, Grubuna sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ongörüşmeler" kısmında 
yer alan ve öngörüşmelerine devam olunan Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ve 31 ar
kadaşının, tekstil ve konfeksiyon sektörünün sorunlannın araştırılarak alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) kabul edildi. 

Kurulacak komisyonun: 

13 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimi tarihinden başlamak üzere, 

üç ay olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 

Kabul edildi. 

10 Ocak 2001 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.06'da son verildi. 
Murat Sökmenoğlu 

Başkanvekili 

Şadan Şimşek Melda Bayer 
Edirne Ankara 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

Cahit Savaş Yazıcı 
İstanbul 

Kâtip Üye 

® 
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No. :61 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

10.1.2001 ÇARŞAMBA 
Sözlü Soru Önergeleri 

1.- Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Bankalar operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1137) (Bakanlığa geliş tarihi: 9.1.2001) 

2.- İsparta Milletvekili. Ramazan Gül'ün, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve 
yeniden gözaltına alınıp tutuklananlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) (Bakan
lığa geliş tarihi: 9.1.2001) 

3.- Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet eski 
Bakanı Güneş Taner ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1139) 
(Bakanlığa geliş tarihi: 9.1.2001) 

4.- Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Bankalar operasyonuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1140) (Bakanlığa geliş tarihi: 9.1.2001) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1.-Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Bakanlığın 2000 Malî Yılı Bütçesinden ve yar
dım fonlarından belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3275) (Bakanlığa geliş tarihi: 9.1.2001) 

2.- Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Balıkesir İlindeki belediyelere yapılan yar
dımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/3276) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2001) 

3.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, Gaziantep-Nizip İlçesinde hidroelektrik santralı 
inşası için kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/3277) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2001) 

4.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'ın, Gaziantep-Nizip İlçesinde otoyol inşası için 
kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/3278) (Bakanlığa geliş tarihi: 9.1.2001) 

5.- Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, vergi alacaklarına ve cezalarına ilişkin Maliye 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/3279) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.1.2001) 

6.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Boğaz Köprüsü geçiş ücretlerine yapılan zam
ma ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/3280) ( Başkanlığa geliş tari
hi: 9.1.2001) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

10 Ocak 2001 Çarşamba 
BAŞKAN : Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU 

KÂTİP ÜYELER : Melda BAYER (Ankara), Şadan ŞİMŞEK (Edirne) 

© 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, yoklama yapacağım. 

Yoklama için 3 dakika süre veriyorum efendim. 

AYDIN TÜMEN (Ankara) - 5 dakika olsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - 3 çıktı ağzımızdan efendim, 3 dakika süre veriyorum. 

BEKİR ONGUN (Aydın) - Yetişemiyorlar Sayın Başkan, 5 dakika olsun. 

BAŞKAN - Zapta ne geçmişse o. 

Yoklama talebi var efendim, ne yapalım. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı yoktur. 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - 15 dakika ara verelim Sayın Başkan. 

BAŞKAN - 15.30'a kadar ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati: 15.08 

© 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : Melda BAYER (Ankara), Şadan ŞİMŞEK (Edirne) 

© 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşiminin İkinci 
Oturumunu açıyorum. 

III. - YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, tekrar yoklama yapacağım. 

Yoklama için 3 dakika süre vereceğim efendim. 

(Elektronik cihazla yoklama yapıldı) 

BAŞKAN - Toplantı yetersayısı temin edilmiştir efendim. 

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 

Gündemdışı ilk söz, geçici işçi sorunu hakkında söz isteyen Afyon Milletvekili Mehmet 
Telek'e aittir. 

Buyurun Sayın Telek. (MHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Telek, süreniz 5 dakikadır. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I.- Afyon Milletvekili Mehmet Telek'in, geçici işçi sorununa ilişkin gündemdışı konuşması 
MEHMET TELEK (Afyon) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bilindiği üzere, 26 

Ekim 2000 tarihinde, hükümet ile Türk-İş Başkanlığı arasında varılan mutabakat ve sonrasında im
zalanan protokolle, Köy Hizmetleri, Devlet Su İşleri ve Tarım Bakanlığında çalışan 44 000 işçi, 
büahara, Orman Bakanlığında çalışan 5 000 işçi olmak üzere, yaklaşık 49 000 işçiye kadro imkânı 
sağlanmıştır; bu nedenle, hükümeti kutluyor, senelerdir kadro hayaliyle yaşayıp kadrosuna kavuşan 
işçi kardeşlerimize de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Ancak, Türkiye'de, yaklaşık, 170 000 geçici işçi çalışmaktadır; bu işçi kardeşlerimizin de bir 
plan dahilinde ve zaman içerisinde kadrolu hale geçmesi en büyük temennimizdir. 

Kurumlarda çalışan geçici işçilerin, işlerinde tecrübeli olmaları nedeniyle o kuruma daha 
verimli olacakları unutulmamalı ve onlara öncelik tanınmalıdır. 

Geçici işçi sorunu, birçok sanayi dalıyla birlikte şeker sanayiinin temel sorunlarından birisidir. 
İktisadî açıdan altıncı büyük sanayi kuruluşumuz olan şeker sanayii, 26'sı aktif l'i montaj halinde 
27 şeker fabrikası, 5 makine fabrikası başta olmak üzere, toplam 36 fabrika, tarım işletmesi ve yur
dun her yöresine dağılmış binlerce bölge şefliğiyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Buna 
rağmen, çalışan işçi sayısı, genel müdürlük ve idarî birimler ile ziraat bölge şeflikleri de dahil ol
mak üzere 7 676'dır. Avrupa'da eşit fizikî büyüklüğe, ancak çok daha ileri teknolojiye sahip fab
rikalarda bile bu rakamın çok üstünde daimî işçi çalıştırıldığı, incelendiğinde açıkça görülmektedir. 
Ayrıca, üretilen ton başına düşen daimî işçi sayısı da ülkemizde düşüktür. 
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Sayın milletvekilleri, ülkemiz şeker sanayii, bu çok az sayıda daimî işçinin ve 16 105 geçici iş
çinin olağanüstü çalışmasıyla ayakta durmaktadır. Kampanya dönemlerinde, hafta tatili bile yapıl
madan üç vardiya şeklinde çalışılmakta, ülkemizin en temel hammaddesi ve gıda maddesi olan, 
kimyadan ilaca, hayvancılıktan gıdaya kadar hemen hemen tüm sektörlerde kullanılan ve alternatifi 
olmayan şeker üretilmeye devam edilmektedir. Geçici işçiler, fabrikaların idarî bölümleri de dahil, 
her alanda hizmet üretmeye devam etmektedirler. 

Yaptığımız incelemeler, şeker fabrikalarında, sürekli eksilen kadrolar nedeniyle sağlıklı bir 
revizyon yapılamadığını da ortaya koymaktadır. Bunun sonucunda, şeker üretiminde fire oranı art
makta ve üretimde verimlilik düşmektedir. 

Hazinenin, geçici işçilerin adet ve çalışma sürelerine yönelik adam/ ay sayısını yetersiz belir
lemesi de hem revizyon hem de şeker üretiminde kayıplara neden olmaktadır. Öte yandan, mevcut 
daimî işçilerin yüzde 50'si emeklilik sürelerini de doldurmuşlardır. Bunların emekli olmaları halin
de, kadrolarda büyük bir boşluk olacağı da açıktır. 

İncelemelerimiz ile ilgili kuruluşlardan aldığımız bilgiler, şeker sanayiinde, uzun süreli işlerde 
çalışan yaklaşık 5 bin işçinin daimî kadroya alınmasının, fire oranını yüzde 3 azaltacağını ortaya 
koymuştur. Bunun sonucunda, şeker üretiminde yaklaşık 60 000 ton artış sağlanabilecektir. Zaten 
sekiz ay çalışan bu işçilerin daimî kadroya alınarak dört ay daha çalıştırılmalarının maliyeti 16 tril
yon 167 milyar tutacak; ancak, şeker üretimindeki artıştan dolayı, mevcut şeker satış fiyatı üzerin
den 22 trilyon 260 milyar ekgelir elde edilmiş olacak ve üretim maliyeti düşmüş olacaktır. 

Kısa ve açık şekilde söylemek gerekirse, hem işçilerimiz senelerdir bekledikleri kadroya 
kavuşacak hem de devletimiz gelir sağlamış olacaktır. 

Çalışma barışını tehdit eden bir gelişme de, yukarıda belirttiğimiz işyerlerinde 49 000 işçiye 
kadro sağlanırken, şeker sanayii işçilerinin gözardı edilmiş olmasıdır. 

Bu nedenle, başta Sayın Bakanımız olmak üzere, hükümetin, şeker sanayii işçilerinin daimi 
kadro meselesine ivedilikle çözüm bulacağını umuyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP ve DSP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Telek, teşekkür ederim. 
Sayın Bakan cevap verecek mi? Yok. 

Gündemdışı ikinci söz, ziraî öğretimin 155 inci yıldönümü nedeniyle söz isteyen İstanbul Mil
letvekili Yücel Erdener'e aittir. 

Buyurun Sayın Erdener. (DSP sıralarından alkışlar) 
2.- İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in, tarımsal üretimin ve eğitimin 155 inci yıldönümün

de tarımın durumuna ilişkin gündemdışı konuşması 
YÜCEL ERDENER (İstanbul) - Türkiye'de tarımsal öğretimin ve eğitimin 155 inci yıl

dönümünde tarım: 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde yüzellibeş yıl evvel bugün, tarımsal eğitim baş

lamıştır. Türk tarımına emeği geçen ve halen bu uğurda bildiklerini yurt tarımsal geleceğine taşımak 
için çaba sarf eden, ölerek aramızdan ayrılan, yurdumuzun en ücra köşesinde hizmet vermiş, adları 
unutulmuş tüm tarımcıları şükranla anıyor, uğraşıları ve inançları önünde saygıyla eğiliyorum. 

Türkiye'nin 1999 yılında Avrupa Birliğine aday gösterilmesi, tarım politikasına yeni bir boyut 
kazandırmıştır. Serbest ticaret normlarını bütün dünyada egemen kılmayı amaçlayan ve 1995'te 
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yürürlüğe giren Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ve eki anlaşmalar (Uruguay Turu Nihaî 
Senedi gibi) küreselleşmenin kurumsallaşması yönünde atılan önemli adımlardan biridir. 

Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması ve Avrupa Birliğiyle yakınlaşma söz konusu olunca, 
bu, yeni tarım politikaları saptama zorunluluğunu da getirmektedir. Küreselleşme çağın bir ger
çeğidir; ondan uzak durmak neredeyse olanak dışıdır; ancak, küreselleşmenin, Dünya Ticaret Ör
gütüyle bağını göz önünde tutarak, bu ilişkiyi, sömürülmeden kendi ülkemiz çıkarına götürmek, 
hükümetimizin ulusal görevi olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Avrupa Birliğinin ortak tarım politikasına ilişkin seçenek
leri incelenir ise: 

1 - Dünya Ticaret Örgütünün Tarım Anlaşmasına uyum göstermek, ancak ortak tarım poli
tikasına yönelik yükümlülük üstlenmemek, 

2 - Hem Dünya Ticaret Örgütünün Tarım Anlaşmasına hem Avrupa Birliğinin ortak tarım poli
tikasına uyum sağlamak, 

3 - Avrupa Birliğine tam üyelik, 
4 - Tam üye olmadan Avrupa Birliği ile tarımda gümrük birliği sağlamak. 
İşte, karşımıza çıkan bu seçenekler, ülkemiz yararları açısından araştırılmalı ve somut öneriler 

ortaya konulmalıdır. 
Avrupa Birliğinin Lüksemburg Zirvesinde (Aralık 1977) alınan kararlar doğrultusunda hazır

lanıp Cardiff Zirvesinde (1998) kabul edilerek Türkiye'ye resmen iletilen "Türkiye İçin Avrupa 
Stratejisi" başlıklı belgede: 

1 - Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki tarım ürünlerinin serbest dolaşımı yeniden hedef 
olarak gösterilmektedir. 

2 - Bu hedefe varabilmek için, Türkiye'nin ortak tarım politikasını üstlenmesi gerektiği, bu 
amaçla Birliğin Türkiye'yi destekleyeceği belirtilmekte; Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri için ön
görülene benzer, üç aşamalı bir planın izlenmesi de önerilmektedir. 

3- Planın ilk aşamasında tarafların, tarım politikalarına ilişkin ayrıntılı bilgi değişiminde bulun
maları, ikinci aşamada, ayrıntıların karşılıklı tartışılması, en sonunda, uygulanan politikalar arasın
daki farkları gösteren bir belgenin hazırlanması öngörülmektedir. 

4- Topluluğun teknik ve malî yardımının önemli olduğu, bu amaçla, Türkiye'nin önceliklerini 
içeren bir liste hazırlanmasından sonra, teknik yardım programının saptanabilmesi de belirtilmek
tedir. 

İşte bu belge, yeni müzakere sürecini başlatmıştır. Bugüne kadar strateji belgesinde sözü edilen 
birinci aşamalar da tamamlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarımsal seçenek politikalarını iki gruba ayırabiliriz. Bun
lardan ilki, üretken politikalar; diğeri, dağılım politikalarıdır. Bu gruba, fiyat endeksleri, fark 
ödemeleri, sınır müdahaleleri, girdi sübvansiyonları, sübvansiyonlu krediler gibi, ekonominin diğer 
kesimlerinden tarımsal üreticilere varlık ve gelir transfer eden politikalar dahildir. 1999 yılma kadar 
uygulanan bu politikaların, bugün, Dünya Ticaret Örgütü tarafından, sürdürülmemesi de istenmek
tedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de uygulanan tarım politikası amaçları, uzun 
dönemli perspektiften yoksundur. Uzun dönemdeki amaç, sektörde üretkenliği artırmak gereğidir. 
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Bunun için toprak verimini artırıcı, ülke koşullarına uygun üretim tekniklerini araştırma, geliştirme 
ve sonuçlarını uygulama faaliyetleridir. 

İşte, 2001 yılında ülkemiz için öngörülen önerileri şöyle sıralayabiliriz: 

1- Taban fiyatı ve destekleme alımlarına son verilmelidir. 

2- Sulama suyuna verilen desteğin zaman içinde azaltılması istenmektedir. 

Yukarıdaki bu iki öneriyi, bugünkü koşullarda desteklemediğimi söylemek isterim. 
3- Yeni teknoloji transferi konularının izlenmesi; araştırma yapabilecek kurumlar, üniversiteler, 

TÜBİTAK, bakanlıklara bağlı araştırma enstitüleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
YÜCEL ERDENER (Devamla) - ...sivil toplum örgütleri çalışmaları göz önünde bulundurul

malıdır. 

Bu öneriye herkesin katıldığını düşünüyorum. 
4- Kırsal kesimin yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla, sulama yatırımlarına önem verilmeli. 

Eski Köyişleri Bakanlığının ve Toprak Su Genel Müdürlüğünün yeniden kurularak etkinliğinin ar
tırılması, Ziraî Mücadele Genel Müdürlüğü ile Su Ürünleri ve ayrıca, Gıda İşleri Genel Müdür
lüğünün yeniden hizmete geçmesi, bizce de olumlu bir düşüncedir. 

5- Bölgesel kalkınma projelerinin tasarlanması ve yürürlüğe konulması gerekmektedir. 

6- Kooperatiflere verilen desteğin sürdürülmesi, bizce de uygun bir öneridir. 
7- Çevre desteği önemsenmelidir.Bundan anlaşılan da, bozulan tarımsal kaynakların yeniden 

kazandırılması, tuzlanmanın önüne geçilmesi, tarım alanlarında erozyonla mücadele, kimyasal kir
lenme, toprağın doğal verim kaybının önüne geçilmesi, çayır ve meraların iyileştirilmesi, bu alan
lardaki doğal bitki örtüsü zenginliğinin yeniden kazanılması, katıldığımız önerilerdir. 

İşte, bu istenen düşüncelere gönülden katıldığımı ve eleştirilerimi sunduğumu, burada açıkça 
belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; küreselleşme, en çok, gelişmekte olan ülkelerde tarımı 
vurmaktadır. 1970'li yıllarda Türkiye de, tarımda kendi kendine yeten ülkeler arasında anılıyordu. 
1980'li yıllarda bu durumun değiştiği apaçık ortadadır. Avrupa Birliğinin serbest dolaşım kuralları 
gereğince tüm sübvansiyonlar ve ithalattaki kısıtlamanın kaldırılması da istenmektedir. Koşul 
olarak fiyatlar serbest oluşacak ve tarımdaki düşük gelirlilere sübvansiyon verilecek; ama, bu, bel
li bir ürünü artırmaya yönelik olmayacaktır. İşte, sonuçta bu gibi önerilere alternatif öneriler üret
mek şart olup, önerilerin sonucunu takip etmek mecburiyeti de doğacaktır. 

Son çağın önemli bir gelişmesi, genetik devrimidir. Bu devrim, tarım alanında da önemli bir et
ki yaratmaktadır. Harika tohumlar ve sonuçlar ülkemizin yüz akı olmuştur. Gelişmekte olan ül
kelerin gelişmiş ülkelerle arasındaki fark, tarım alanında, her alandan daha büyüktür.Genetik dev
rimle, bu fark daha da büyümeye başlamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son verirken, tarımsal eğitimin ve öğrenimin 
155 inci yıldönümünde tarım konusu hiç göz ardı edilmeden ciddî bir şekilde ele alınmalı ve tüm 
ulusumuza bu özellik anlatılmalıdır. İşte biz tarımcılara düşen görev, ulusumuzun aydın gelecekler
de ilerlemesini takip etmek, sonuçları dünya standartlarına taşımaktır. 
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İşte, sevgili tarımcılar, eğitimimizin ve öğrenimimizin 155 inci yılını bu şartlar altında kut
luyor, tarımla uğraşan başta köylülerimiz, çiftçilerimiz olmak üzere, hepinizin emeğinin önplana 
çıkarılması ve ürünlerinden emeklerinin karşılığını alması dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sevgiyle kalınız efendim. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, cevap vermeyeceksiniz herhalde. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (Sivas) - Sayın milletvekiline 

çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Sayın Bakan tarımcılar adına teşekkür ettiler efendim. 

Gündemdışı üçüncü söz, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği Projesi hakkında söz isteyen 
Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül'e aittir. 

Sayın Gül, buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 
3. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün, Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği Projesine iliş

kin gündemdışı konuşması 
ABDULLAH GÜL (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün, önem

li bir konu ve millî bir meseleyle ilgili söz aldım; söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, dikkatinize getirmek istediğim konu, Avrupa güvenlik ve savunma kim

liğiyle ilgili gelişmeler ve bu çerçeve içerisinde Türkiye'nin çıkarlarının ve menfaatlarının korun
ması ve bu yönde siyasetin, siyasî partilerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu büyük projeye, 
ülke çıkarları çerçevesinde destek vermesiyle ilgilidir. 

Avrupa savunması ve güvenliğiyle ilgili konuların tartışıldığı "Batı Avrupa Birliği" dediğimiz 
BAB Parlamenterler Asamblesinin bir üyesi olarak, oradaki tartışmalara yakından katılan ve takip 
eden bir arkadaşınız olarak, bu konuyu bugün burada bir kez daha dile getirmek istedim. 

Bildiğiniz gibi, Avrupa'nın savunmasıyla ilgili gelişmeler, sadece Avrupa Birliği ülkeleri 
içerisinde değil, Amerika Birleşik Devletlerinde, NATO'nun diğer üye ülkelerinde ve Türkiye'de 
çok tartışmalara sebep olmakta, hatta, birçok müttefik ülke, çeşitli çıkar çatışmaları sebebiyle karşı 
karşıya da gelmektedir. Bu çerçeve içerisinde, şüphesiz ki, NATO'nun da tam üyesi olan Türkiye, 
bu konuyu çok yakından takip etmekte ve bu konuya çok büyük bir önem vermektedir. 

Aslında, bütün bu meseleler, Washington'da yapılan NATO zirvesinde ortaya çıkmıştır ve 
NATO çerçevesinde geliştirilen yeni bir konsept içerisinde iki önemli konunun ortaya çıktığı görül
müştür. Bunlardan biri, NATO'yu tehdit eden yeni unsurlar karşısında alınacak tedbirler; diğeri ise, 
Avrupa'daki gelişmelerdir. 

Özellikle son yıllarda Bosna-Hersek'te, Kosova'da ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde yaşanan 
gerginlikler ve buralardaki çatışmalara Avrupa Birliğinin veya Avrupa'nın kendi imkânlarıyla 
müdahale edip, bunları önleyememesi ve katliamları durduramaması karşısında Amerika Birleşik 
Devletleri öncülüğünde NATO'nun yaptığı faaliyetler, bu yeni konsepti ortaya çıkarmıştır. Bu 
operasyonlar çerçevesi içerisinde ortaya çıkan bir konu da, Avrupa Birliğinin ve Avrupa Birliğine 
üye olan ülkelerin yetersizliği, NATO imkânlarını kullanmadığı takdirde, Avrupa'da çıkacak birçok 
karışıklıkları bastırma gücünden uzak olduğudur. İşte, bu çerçeve içerisinde "nasıl olur da, Amerika 
Birleşik Devletlerinin içine girmediği, ama, NATO imkânlarını kullanarak Avrupa Birliği, Av
rupa'daki bu gelişmelere müdahil olabilir" çerçevesi içerisindedir Avrupa'nın yeni savunma kimliği 
üzerine yapılan konuşmalar. 
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Burada ortaya çıkan konu da şudur: Acil bir müdahale gücü oluşturulmalıdır ve 60 000 civarın
da askeri olmalıdır. Bunlar, Birleşmiş Milletlerin sınır çatışmaları veya barış gücü çerçevesinde yap
tığı çeşitli müdahaleler gibi işleri Avrupa Birliği adına yapmalıdır, insanî yardımlar şeklinde yap
malıdır veyahut da bazı operasyonlarda kullanılmalıdır. 

İşte, tartışma; bu iş nasıl olacaktır, karar mekanizmalarında kararlar nasıl alınacaktır, politik ve 
savunma meseleleri tespit edilirken, kimler buna müdahil olacaktır?.. 

Avrupa Birliği, kendi ordusunu ortaya çıkarıyor havası içerisinde olduğu için, Avrupa Birliğine 
tam üye olmayan ülkeleri bu işin içerisine sokmama eğilimindedir; ama, bunu yaparken de, 
NATO'nun bütün güçlerini kullanacağından dolayı, Türkiye, ister istemez, bu konuda iki arada kal
maktadır. NATO'nun tam üyesi olarak bütün imkânları kullanılacaktır ve kendisi de bu işte bağım
lı hale gelecektir; ama, karar mekanizmalarında olmayacaktır. Buna, Türkiye'deki mesul kurumlar, 
gerek Genelkurmay Başkanlığı gerek Dışişleri Bakanlığımız ve şüphesiz ki hükümetimiz, gerekli 
tepkiyi göstermiştir, buna karşı gerekli savunmalar ortaya konulmuştur Brüksel'de ve tavır alınmış
tır. Bu tavrın millî bir tavır olduğu kanaatindeyim ve bu tavrı hep beraber, hepimizin sonuna kadar 
desteklediği... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ABDULLAH GÜL (Devamla)- Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Buyurun. 
ABDULLAH GÜL (Devamla)- Bu mesele karşısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bütün 

siyasî partiler ve siyasetçiler olarak, bütün ağırlığımızı koymamız gerekir. Burada, tabiî, hükümete 
bir teşekkür etmede borcumuz vardır. Hatırlayacaksınız, 1980 sonrası, Yunanistan'ın, NATO'nun as
kerî safından çekilmesi kararından sonra, Yunanistan'ın, tekrar NATO'ya dönüşündeki kolaylık, 
Türkiye tarafından bu sefer, Batı Avrupa Birliğinin bu savunma ordusu söz konusu olduğunda yer
ine getirilmemiştir. O zaman, olağanüstü bir dönemi yaşayan Türkiye, elindeki bu büyük kozu çok 
basit bir şekilde, hiçbir karşılık almadan harcamıştır; fakat, bugün, gerek Amerika Birleşik Devlet
lerinin baskısı gerekse Avrupa Birliğinin diğer talepleri karşısında hükümet kesin bir tavır koymuş
tur ve buna "hayır" demiştir. Bu mesele, şüphesiz ki, Türkiye açısından çok önemlidir; çünkü, dün
yada kriz bölgeleri ortaya konulduğunda, NATO çerçevesinde yapılan çalışmalarda 16 kriz böl
gesinin 13'ünün Türkiye'yi çok ilgilendirdiği düşünülürse, Avrupa Birliği çerçevesinde kurulacak 
bu ordunun da bu bölgelere müdahalesi söz konusu olduğu düşünülürse ve Türkiye'nin de karar 
mekanizmalarında olmadığı dikkate alınırsa, Türkiye'nin buradaki kararlılığının ve Türkiye'nin 
buradaki kesin tavrının ne kadar doğru olduğunu hep beraber göreceğiz. 

O bakımdan, bu tip meseleler, hepimizin meselesidir. Türkiye, sadece iç meselelerle, sadece iç 
siyasî gelişmelerle uğraşıp, bu büyük projeleri ihmal ederse, siyasetçiler olarak bizler bunu ihmal 
eder ve bu konuları hiç tartışmaz ve gündeme getirmezsek, o zaman, şüphesiz ki, büyük bir zaaf 
taşıyor hale düşeriz ve böyle büyük millî meselelerde gerek kamuoyunun gerekse Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin desteğini arkasında bulmayan hükümet, ister istemez, ortaya koyacağı tavırda 
farklı bir güç bulacaktır. O açıdan, hepimizin yapması gereken şey, böyle bir büyük konuda, böyle 
millî bir meselede hükümete ve Türkiye'nin bu projesine tam destek vermemizdir. 

Sayın Başkana, bana bu söz hakkını verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. 

Sağ olun. (FP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
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Sayın milletvekilleri, sözlü soruların geri alınmasına dair önergeler vardır; ayrı ayrı okuta
cağım: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
].- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun (6/553) esas numaralı sözlü sorusunu geri al

dığına ilişkin önergesi (4/275) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 16 ncı sırasında yer alan (6/553) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Sünnetçioğlu 

Bursa 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

2.- Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun (6/1035) esas numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına ilişkin önergesi (4/276) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 419 uncu sırasında yer alan (6/1035) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Sünnetçioğlu 

Bursa 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir efendim. 
3.- Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın (6/917) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş

kin önergesi (4/277) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 325 inci sırasında yer alan (6/917) esas numaralı sözlü 
soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Murat Akın 

Aksaray 

BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir efendim. 

4.- Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın (6/918) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/278) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 326 ncı sırasında yer alan (6/918) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Murat Akın 
Aksaray 
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BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir efendim. 
5.- Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın (6/919) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş

kin önergesi (4/279) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 327 nci sırasında yer alan (6/919) esas numaralı sözlü soru 
önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Murat Akın 

Aksaray 
BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir efendim. 
Anayasa Komisyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum efendim: 
6.- Anayasa Komisyonu Başkanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik 

Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin Genel Kurulda görüşülmeyen komisyon metninin 13 ilâ 51 in
ci maddelerinin Komisyona geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/736) 

9 Ocak 2001 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin 
Genel Kurulda görüşülmeyen, Komisyon metninin 13 ilâ 51 inci maddelerinin İçtüzüğün 88 inci 
maddesi gereğince Komisyona geri verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Turhan Tayan 

Bursa 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN - Gündemin 3 üncü sırasında bulunan teklifin görüşülmeyen maddeleri, İçtüzüğün 
88 inci maddesine göre, bir defaya mahsus olmak üzere Komisyona geri verilmiştir. 

Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi Gruplarının, İçtüzüğün 19 
uncu maddesine göre verilmiş müşterek önerileri vardır. Önce tümünü okutup işleme alacağım, son
ra da ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım efendim: 

V.- ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1.- Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine 

ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 10 Ocak 2001 Çarşamba günü (bugün) yaptığı toplantıda, siyasî parti 
grupları arasında oybirliği sağlanamadığından, gruplarımızın ekteki müşterek önerilerinin, Genel 
Kurulun onayına sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Aydın Tümen Oktay Vural Beyhan Aslan 
DSP Grup Başkanvekili MHP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 
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Öneriler: 
1 - Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 217 

nci sırasında yer alan 568 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, 131 inci sırasında 
yer alan 398 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci sırasına, 206 ncı sırasında yer alan 549 sıra sayılı 
kanun tasarısının 6 ncı sırasına, 61 inci sırasında yer alan 202 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci 
sırasına, 24 üncü sırasında yer alan 216 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci sırasına, 23 üncü sırasın
da yer alan 205 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına, 134 üncü sırasında yer alan 406 sıra 
sayılı kanun tasarısının 10 uncu sırasına, 31 inci sırasında yer alan 418 sıra sayılı kanun tasarısının 
11 inci sırasına, 153 üncü sırasında yer alan 438 sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci sırasına, 30 un
cu sırasında yer alan 402 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü sırasına, 140 inci sırasında yer alan 
413 sıra sayılı kanun tasarısı ve kanun teklifinin 14 üncü sırasına alınması önerilmiştir. 

2 - Genel Kurulun 10 Ocak 2001 Çarşamba günü 15.00-19.00,20.00-23.00,11 Ocak 2001 Per
şembe günü de 13.00-19.00, 20.00-23.00 saatleri arasında çalışması, tasarı ve tekliflerin görüşül
mesinde soru-cevap işleminin 10 dakika ile sınırlandırılması, 10 Ocak 2001 Çarşamba günü sözlü 
soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Söz isteyen var mı efendim? 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Aleyhte Sayın Gönül, buyurun efendim. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Heyetinizi saygıyla 

selamlıyorum. 
Bugün 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü. Demokrasimizin yerleşmesinde ve gelişmesinde 

büyük pay sahibi olan çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum, bayramlarını kutluyorum; ken
dilerine, sağlık ve esenlik dileklerimle birlikte başarılar temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, iktidar partileri gruplarınca getirilen öneriyi hep birlikte dinledik. Tabiî, 
geçmiş günlerde de, muhalefet partilerinin sözcüleri olarak bu kürsüden çok kereler ifade ettik; 
ama, bir türlü iktidar partisi gruplarını böyle bir alışkanlıktan kurtaramamanın hem üzüntüsünü 
duyuyoruz hem de kendilerinin bu konudaki ısrarlarına bir türlü anlam veremiyoruz. Bugün saat 
10.00'da yapılan Danışma Kurulu toplantısında, Meclis gündeminin tekrar değiştirilmek istendiği 
belirtildi ve öneri olarak da, şu an, Genel Kurulda bunu görüşüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, geçmişteki -takriben geçmiş bir ay içerisindeki- önerilere baktığımız
da, 14 Kasım 2000 tarihinde yine bir öneri getirilmiş; getirilen kanun tasarıları ve tekliflerinden bir 
kısmı halen gündemin ilk maddelerinde yer almaktadır. Arkasından 20 Kasım 2000 tarihinde, bir 
hafta sonra 27 Kasım 2000 tarihinde, 8 Aralık 2000 tarihinde, 20 Aralık 2000 tarihinde olmak üzere, 
takriben bir ay içerisinde beş defa Meclis gündemiyle oynanmıştır. Şimdi, getirdiğiniz her öneriy
le, Meclis gündemini tespit ediyorsunuz. "Ön sıralara konulmasında fayda görüyoruz" gerekçesiy
le gündemin ilk sıralarına aldırdığınız kanun tasarı ve tekliflerini yasalaştıramadan, yeni bir öneriy
le, başka kanun tasarılarını getiriyorsunuz. Yani, eğer, siz, bir öneriyle, Meclis gündeminin ilk 
sıralarına yerleştirdiğiniz kanun tasarılarını, toplum hayatımız için, milletimiz için faydalı görüyor
sanız ve ön sıraya alıyorsanız, bir hafta sonra getirdiğiniz ikinci bir öneriyle, diğer kanun 
tasarılarını, bu yasalaşmamış tasarıların önüne koymanızın sebebini anlatamazsınız ve izah edemez
siniz. Eğer, çok önemliyse, öncelikle, getirmiş olduğunuz, ön sıraya yerleştirdiğiniz kanun tasarı ve 
tekliflerini yasalaştınrsınız, ondan sonra, ülkenin elzem gördüğü, toplumun gerekli gördüğü yasa 
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tasarı ve tekliflerini, yeni bir öneriyle Meclis gündemine taşır, ön sıraya koyar, görüşür ve yasalaş-
tırırsınız. Halbuki, hiç bu ilkeye dikkat etmiyorsunuz. Mesela, bugün, gündemin 1 inci, 2 nci ve 
3 üncü sıralarında yer alan kanun tasarılarını, yanılmıyorsam, 14 Kasım 2000 tarihli önerinizle 
getirdiniz ve bunların, 1 inci, 2 nci, 3 üncü sıralardaki yeri hâlâ duruyor. 1 inci sıradakinin ya bir 
maddesi görüşüldü veya hiç görüşülmedi, 2 nci sıradaki zannediyorum görüşülüyor, 3 üncü sırada 
yer alan Meclis İçtüzüğü değişiklik teklifinin daha 10 uncu veya 11 inci maddesine geldik. Eğer, 
Meclis İçtüzüğü önemli değilse niye getirdiniz, niye görüşmeleri başlattınız? Gerekli ve elzem ise 
Genel Kurulumuzun daha verimli, daha etkin çalışması açısından faydalı görüyorsanız, niye bunu 
yarım bırakıp şimdi başka kanun tasarılarını gündemin ilk sırasına getiriyorsunuz? 

Değerli milletvekilleri, muhalefetin bu öneriye karşı çıkmasını lütfen yadırgamayınız. Aksi bir 
kanaat ve düşünceyle veya bir başka amaç için bu sözlerle karşı çıktığımızı da lütfen düşünmeyiniz. 
Biz, Meclisin çalışmasında, düzeni, verimliliği getirecek olan Meclis İçtüzüğü değişikliğinin bir an 
evvel yasalaşması için gayret ediyoruz. Haa, bunun için çalışma saatlerimiz yetersiz diyorsanız, 
çalışma saatlerinize genellikle biz itiraz etmedik. 

BURHAN BIÇAKÇIOĞLU (İzmir) - Biz çalışıyoruz. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Efendim, sadece siz çalışıyor değilsiniz; çalışmalarınızdan 

dolayı tabiî ki milletimiz sizlere teşekkür ediyor; ama, unutmayınız ki, muhalefet grupları sizden 
daha fazla, çok çalışıyor. Niye; önce yasa tasarı ve tekliflerini burada sonuna kadar takip ediyor, 
olumlu katkılarda bulunmak için gayret ediyor, ayrıca, bir de denetim görevini takip ediyor. 

BURHAN BIÇAKÇIOĞLU (İzmir) - Sağolun, teşekkür ederiz. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Evet, denetim görevinin de gereklerini yerine getirebilmek 

için gayret ediyor. Onun için herhalde sizin hak ettiğiniz teşekkürden daha fazla muhalefet par
tilerinin ve gruplarının da teşekkürü hak ettiğine inandığımı ifade etmek isterim. 

Şimdi, bizim teklifimiz şu. Gelin, bu sırayı bozmayın. Bu sıra içerisinde 1 inci, 2 nci ve 3 ün
cü maddelerde yer almış olan bu kanun tasarılarını tamamlayalım, Meclisimizi daha çalışır hale 
getirelim, artık sürüncemede kalmış olan bu tasarıları bir an evvel toplumumuzun hizmetine 
sunalım diye bir görüş ifade ediyoruz. Yoksa, elbette, bunları bitirdikten sonra, gerek sizin getire
ceğiniz öneriler veya bizim tekliflerimizle oluşacak yeni bir Meclis gündeminde mutabakat sağ
layabileceğimiz kanaatindeyiz. 

Bugün,° burada okunan öneride, çok önemli bir yer işgal eden, barolarımızı, avukatlarımızı ve 
büyük bir camiayı yakından ilgilendiren Avukatlık Yasasıyla ilgili tasarı var. Bunu, getirdiniz 11 in
ci sıraya koydunuz; ama, size "bunu niye 11 inci sıraya koydunuz" diye sorarken, 91 nci maddenin 
çizdiği çerçeve içerisinde, önümüzdeki haftaya alınır ise, biz de gerekli çalışmamızı tamamlayıp, 
olumlu baktığımızı ifade edersek, çok önemli olan bu yasa tasarısının bir an evvel kanunlaşmasını 
sağlayabileceğimizi ifade ettik. Çok önemli ise, niye 1 inci sıraya koymadınız?! Niye 11 inci sıraya 
koydunuz?! Veya bizim bu teklifimizi olumlu görüyorsanız, bunu, bu hafta, 11 inci sıraya getirip 
gündeme taşımanın bir manası yok. Ee, gelecek hafta da, 11 inci sıradan 1 inci sıraya taşımanın bir 
anlamı kalmaz. Bunları ifade etmek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, iktidar gruplarımızın, bu şekildeki, her hafta olağan hale gelmiş olan 
Meclis gündemini yeniden tanzim girişimlerinin yanlışlığını bu sözlerimle vurgulamak istiyorum; 
çünkü, muhalefet partileri olarak -mutlaka katkımızın olacağına inandığınıza da inanıyorum- bizim 
önümüzü görmemize mâni oluyorsunuz. Ha, diyebilirsiniz ki: "Zaten Türkiye'de kim önünü göre
biliyor ki, siz önünüzü göreceksiniz." Doğru; kimse önünü görmediği için, muhalefet partileri de 
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önünü görmüş, görmemiş, çok önem taşımıyor herhalde ki, her hafta yeni tasarıları böylece Meclis 
gündemine getirmektesiniz. Mesela, getirdiğiniz bu önerinin içerisinde, yazılı gündemin alt 
sıralarında yer almış olan... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN -10 dakikalık süreniz bitti efendim. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Selamlayayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Buyurun. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Devamla) - Mesela, esnaf ve sanatkârlarımız, çiftçilerimizle ilgili, geniş 

halk yığınlarının vergi borçlarının faizlerinin ertelenmesiyle ilgili kanun teklifleri var. Bunları getir
miş olsanız, tabiî ki, yürekten bunlara destek veririz. Geniş halk yığınlarının, bugün ekonomik 
sıkıntı içerisindeki bu insanların dertlerine çare bulunması konusundaki bu girişiminize katkıda 
bulunmak isteriz. 

O nedenle, biz, bu öneriye sıcak bakmıyoruz, bu öneriyi olumlu görmüyoruz. 
Aleyhte oy vereceğimizi belirtir, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gönül. 
Aleyhte ikinci söz, Sayın Avni Doğan'ın. 
Buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, 

dün kaybettiğimiz, eski milletvekili, devlet eski bakanı, Yeni Parti eski Genel Başkanı, arkadaşımız, 
dostumuz, büyük devlet adamı Yusuf Bozkurt Özal'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır 
diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, ben uzun konuşmayacağım; çünkü, Danışma Kuruluna gidip de ittifak sağ
lanamayan konular hakkında, yıllardır, hep rutin şeyler söyleniyor. Söyleniyor; ama, değişen bir şey 
yok, hiçbir şey değişmiyor. Eğer, uzlaşma sağlanamamışsa, iktidar partileri bir öneri getiriyorlar. 
Muhalefet konuşuyor, iktidar konuşuyor; ama, neticede, iktidarın istediği doğrultuda gündem belir
leniyor; yani, yıllardır bunu tekrar edip duruyoruz. Konuşmalar çok fazla bir şey değiştirmiyor, bir 
anlam ifade etmiyor. 

Benim söylemek istediğim şey şu: Yapılan şey, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre yapılıyor. 
İçtüzüğün 19 uncu maddesi, Danışma Kuruluna, gündemi değiştirme yetkisi veriyor, o teklifi Mec
lise getirme yetkisi veriyor; ama, öyle zannediyorum ki, bu 19 uncu madde tespit edilirken ya da İç
tüzüğe geçirilirken, böyle, her hafta Meclis gündeminin değiştirilmesi maksadı güdülmemiştir. 
Eğer, biz, her hafta Meclis gündemini değiştirirsek -ki, öyle yapıyoruz; yâni, özellikle bu dönem 
hep böyle yapılıyor- basılı gündemin de çok fazla anlamı kalmıyor. 

Şimdi, gerçekten, bu Meclis, yaptığı işin ciddiyetini idrak etmek durumunda. Mesela, bundan 
önceki Danışma Kurulu önerileriyle Meclis gündemi değiştirildi; ama, o gündemde önceliğe alman 
kanun tasarılarının bir iki tanesi hariç hiçbirisi gerçekleşmedi. Onlar gerçekleşmeden gündem 
yeniden değiştiriliyor. Ben, burada, gündemin ön sıralarına alınan on kanun tasarısı hakkında, on
ların önceliği hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Gündeme geldiğinde, arkadaşlar 
Grubumuzun görüşlerini bu konuda açıklayacaklar. 

Benim kanaatim, Meclis İçtüzüğünün 19 .uncu maddesi, acil görüşülmesi gereken konulan tes
pit etme imkânını bize veriyor; yani, böyle, aklımıza estikçe, canımız sıkıldıkça şu gündemi bir 
değiştirelim imkânını bize vermiyor. Bunu iktidar partilerinin alışkanlık haline getirmemesi lazım. 
Benim eleştirim bu döneme değil; bu, hep böyle yapılıyor. Yani. yıllardır, bu, hep böyle yapılıyor. 
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Mesela, geçen Danışma Kurulunda öncelik verdiğimiz tasarıları şimdi niye görüşmüyoruz?! Bugün 
gündeme getireceğimiz tasarılar ne oldu da onun önüne geçti?! Çünkü, onları öne alırken, bu 
tasanlar basılı gündemde vardı. Ne oldu da, şimdi, onları, arka plana itmek durumunda kaldık?! 
Doğrusu ben de merak ediyorum. Elbette, iktidarın bir düşündüğü var. 

Değerli arkadaşlar, Fazilet Partisi, muhalefet yapan bir parti değil. Burada, bütün Türkiye 
görüyor ki, doğru bildiği konularda hükümeti destekliyor; yanlış bildiği konularda hükümeti ikaz 
ediyor. Zaten siyasette, iktidarların görevi yanlış yapmamaktır, doğru yapmaktır; muhalefetin göre
vi de, her şeye muhalefet etmek değildir, yanlış yaptırmama gayreti içerisinde olmaktır. Bizim yap
maya çalıştığımız budur. İktidar partilerimiz biliyor ki, biz, bundan önceki birçok Danışma 
Kurulunda iktidarın getirdiği gündem belirleme önerilerini haklı bulduk, doğru bulduk, destekledik. 
Zannediyorum, iki aydır, ilk defa, bir Danışma Kurulu önerisine karşı çıkıyoruz. Aslında, iktidarın 
da oturup bir düşünmesi lazım. Bunlar, şimdiye kadar çok az karşı çıktılar, bu defa niye karşı 
çıkıyorlar diye düşünmesi lazım. Muhalefetin görevi, getirilen her konuya muhalefet etmek değil; 
ama, iktidarın görevi de muhalefetin istediği her şeyi reddetmek olmamalı. Zannediyorum, çağdaş 
siyasetin temel koşullarından birisinin de bu olması gerektiğini söylüyor; hepinize saygılar sunu
yorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Lehte, Sayın Beyhan Aslan, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; iktidar partilerinin 

önerileriyle, bugün Danışma Kurulu toplantısını yaptık ve Genel Kurula bir öneri getirdik. Burada 
konuşan arkadaşlarımızın tenkitlerinden biri, daha önce yapılan Danışma Kurulu toplantılarında 
öne aldığınız kanun tasarılarını görüşmeden, tekrar, hangi gerekçeyle başka tasarıları öne alıyor
sunuz iddiasıydı. 

Bir kere, şu anda kanun tasarı ve tekliflerinde 1 inci sırada bulunan konu, kanun hükmünde 
kararnamedir; İçtüzük gereği 1 inci sıradadır. 2 inci sıradaki Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Kanununa ilişkin konuyu da zaten görüştük, sadece oylaması kaldı ve bugün bunun oylamasını 
yapacağımızı, bunu bitireceğimizi Danışma Kurulunda muhalefet temsilcisi arkadaşlarımıza da ilet
tik. 3 üncü sıradaki konu ise, İçtüzüktü. Anayasa Komisyonumuz İçtüzüğü geri çekti. Dolayısıyla, 
biz, daha önce ele aldığımız konuları görüşmemiş değiliz. Daha sonra da dokunulmazlıklar vardı; 
ama -ki, daha önce, muhalefetteki arkadaşlarımız, iktidar da oldular, hükümet de oldular-
hükümetin, acil gördüğü, ciddî gördüğü konuları Meclise getirip, onların öne alınması gibi bir 
geleneği her zaman vardır. Bu düşüncelerle, biz de, öteden beri üzerinde durulan, Sağlık Bakan
lığımızın üzerinde durduğu döner sermayeye ilişkin kanun tasarısını, yine, tekelleşmeyi önleyici 
kanun tasarısını, çocuk haklarının kullanılmasına ve Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesine 
ilişkin iki uluslararası anlaşmayı ve Tarım Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın önem verdiği, 
öteden beri grup başkanvekillerinden rica ettiği konuları, bizler, burada, önceliğini, önemini dikkate 
alarak sıraladık. Hatırladığım kadarıyla, toplantı sırasında da muhalefetteki arkadaşlarımıza "sizin 
önerileriniz varsa, onları da dikkate alabiliriz" diye bir sual de açıldı. Biz burada oy çoğunluğuna 
dayanarak bir gündem tespiti noktasında değil, Türkiye Büyük Millet Meclisini dikkate alarak, 
muhalefeti de dikkate alarak bir gündem tayini cihetine gitmeyi uygun buluyoruz ve bu konuda da, 
toplantılarda, muhalefeti temsilen katılan grup başkanvekili arkadaşlarımızın her zaman fikirlerine 
saygı göstermişizdir, kendi tekliflerini dikkate almışızdır. Mesela, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
ve bunun değiştirilmesi hakkında, bütün siyasî parti grupları iki yıldan bu yana konuşurlar ve özel
likle, bugün de, yine, Fazilet Partisindeki arkadaşımız bunun üzerinde durdu. Bu kanunun çıkması 
gerektiğini, bu konuda büyük boşluk olmaması gerektiğini söyledi; aynı fikirdeyiz ve aldık. 
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Sonra, Avukatlık Kanunu ile ilgili tasarıyı niye 11 inci maddeye aldınız, madem bütün meslek
taşlarımızı, avukatlarımızı ilgilendiren bu konuyu niye 1 inci sıraya almadınız şeklindeki tenkite 
gelince: Bizim, tabiî, bu konuyu gündeme getirmemiz, bu noktaya almamız bile bir gelişmedir; an
cak, bizim şu önerimiz de vardır: Tabiî, bu yasa 98 maddedir. 98 maddelik bir kanunun maddelerini 
tek tek görüşmek Meclisin uzun zamanını alacaktır. Biz muhalefet partilerine daha geçen yıl öner
dik, yine öneriyoruz; eğer İçtüzüğümüzün 91 inci maddesine göre temel kanun kabul edip görüş
meyi kabul ederlerse, bu kanunu önümüzdeki hafta görüşmeye hazırız. Bu konuda ben arkadaş
larımızın hassas olduğunu görüyorum ve niçin bunu görüşmüyoruz şeklindeki bu tenkiti de alıp 
kabul ediyorum, fevkalade ciddî buluyorum. Bu durum, herhalde önümüzdeki hafta bu tasarıyı 
görüşeceğimiz yönünde bize ışık veriyor. 

Bu nedenle, biz, bu grup önerisiyle hükümetin, toplumun öncelikli konuları olduğu noktasın
da bir görüş birliği içerisindeyiz. Bu nedenle, Genel Kurula bunu takdim ediyoruz ve oylarınızla 
destekleyerek, bu gündemin ve çalışma sürelerinin tespiti konusundaki düşüncelerimize katıla
cağınızı umuyoruz ve Yüce Meclisi saygıyla selamlıyoruz. (ANAP, DSP ve MHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN - Sayın Aslan, teşekkür ederim efendim. 

Sayın Köse, söz istiyor musunuz? 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Hayır efendim. İştirak ediyoruz. 
BAŞKAN - Peki efendim. Lehte başka söz isteyen yok. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Karar yetersayısının aranılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN - İstersiniz efendim; maddeyi okutalım... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Geçiyorsunuz ama... 

BAŞKAN - Yok, hayır, ben onun farkındayım, bana geldi. 
Öneriyi okutuyorum: 

1 - Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 217 
nci sırasında yer alan 568 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 4 üncü sırasına, 131 inci sırasında 
yer alan 398 sıra sayılı kanun tasarısının 5 inci sırasına, 206 nci sırasında yer alan 549 sıra sayılı 
kanun tasarısının 6 nci sırasına, 61 inci sırasında yer alan 202 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci 
sırasına, 24 üncü sırasında yer alan 216 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci sırasına, 23 üncü sırasın
da yer alan 205 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına, 134 üncü sırasında yer alan 406 sıra 
sayılı kanun tasarısının 10 uncu sırasına, 31 inci sırasında yer alan 418 sıra sayılı kanun tasarısının 
11 inci sırasına, 153 üncü sırasında yer alan 438 sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci sırasına, 30 un
cu sırasında yer alan 402 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü sırasına, 140 inci sırasında yer alan 
413 sıra sayılı kanun tasarısı ve kanun teklifinin 14 üncü sırasına alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneriyi, elektronik cihazla oylarınıza sunacağım efendim. 

Oylama için 3 dakika süre veriyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Efendim, karar yetersayısı yoktur; birleşime, 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.33 

© 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 16.47 

BAŞKAN : Başkanvekilİ Murat SÖKMENOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Melda BAYER (Ankara), Şadan ŞİMŞEK (Edirne) 

© 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 42 nci Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V.- ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 

1.- Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine 
ilişkin DSP, MHP ve ANAP Gruplarının müşterek önerisi (Devam) 

BAŞKAN - Birinci önerinin oylaması yapılmış, karar yetersayısı bulunamamıştı. 

Şimdi, öneriyi yeniden oylayacağım ve karar yetersayısını arayacağım. 

Oylama için 3 dakika süre veriyorum efendim. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Karar yetersayısı vardır. 

Birinci öneri kabul edilmiştir. 

İkinci öneriyi okutup oylarınıza sunacağım: 
Genel Kurulun 10 ocak 2001 Çarşamba günü 15.00-1900 ve 20.00-23.00; 11 Ocak 2001 Per

şembe günü de 13.00-19.00 ve 20.00-23.00 saatleri arasında çalışması; tasarı ve tekliflerin görüşül
mesinde soru ve cevap işlemlerinin 10 dakikayla sınırlandırılması; 10 Ocak 2001 Çarşamba günü 
sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öneri kabul 
edilmiştir. 

Alınan karar gereğince, sözlü soruları görüşmüyor ve gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

Önce, yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları 
ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının müzakeresine 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarıları ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/650, 
1/679) (S. Sayısı: 517) (1) 

(1) 517 S. Sayılı Basmayan 28.6.2000 tarihli 121 inci Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN - Komisyon ve hükümet yerinde. 
Tasarının 4 üncü maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 
Şimdi, 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, o 
BAŞKAN - 5 inci madde üzerinde, gruplar adına söz isteyen?.. Yok. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Var efendim... 
BAŞKAN - Benim önümde yok efendim... Yazılı gönderin... 
AVNİ DOĞAN (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, Fazilet Partisi Grubu adına Sayın Musa 

Uzunkaya konuşacaklar. 
BAŞKAN - Grup başkanvekili, şimdi söz istiyor efendim. Ben önümdekini okumakla mükel

lefim 
Fazilet Partisi Grubu adına Sayın Musa Uzunkaya, buyurun efendim. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Size gönderildiğini biliyorum. 
BAŞKAN - Hayır efendim, boş... Kanunlar Müdürlüğümüz, bu konuda çok titizdir efendim. 

Gönderildiği sanılmıştır; ama, gönderilmemiştir. 
Buyurun. 
FP GRUBU ADINA MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan,, değerli milletvekilleri; 

517 sıra sayılı, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarılarının yürürlük maddesi olan 5 inci maddesi üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum; bu vesileyle şahsım ve Grubum adına, Yüksek Heyetinizi saygıyla selamlıyor, biraz 
sonra kanunlaşacak olan yasanın, üniversitelerimize, ilim dünyamıza ve tüm ülkemize hayırlar 
getirmesini niyaz ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, genelde, yasaların yürürlük ve yürütme maddeleri üzerinde gruplar ve hat
ta şahıslar adına konuşmak âdetten değildir. Hele, böyle çok güzel amaçlar ihtiva eden üniversite, 
fakülte ve yüksekokul gibi ilim ve irfan dünyamızı aydınlatacak bir alanda, beşikten mezara kadar 
ilmin öğrenilmesini amaç edinen bir misyon ve onun sözcülerinin, zaman israfı anlamına gelecek 
böyle bir maksatla kürsüye çıkmamış olduğunu düşüneceğinizi ümit etmekteyim. 

Bu yasayla, birkısım üniversitelerimize yeni bölümler ve fakülteler açılacak, hatta bazılarında 
da, Örneğin Başkent Üniversitesine bağlı açılması hedeflenen Avrupa Birliği Uluslararası İlişkiler 
Enstitüsü, Transplantasyon ve Gen Bilimleri Enstitüsü, Yanık, Yangın ve Doğal Afetler Enstitüsü 
gibi günün ve çağın şartlarını çok iyi takip eden bilimsel açılım ve yaklaşıma karşı çıkmak şöyle 
dursun, bu çalışmanın öncülerini, onların birer temsilcileri olarak, bizim, tebrik etmek görevimiz
dir. Binaenaleyh, başta Başkent Üniversitesi Rektörü Prof, Dr. Sayın Mehmet Haberal olmak üzere, 
bu bilimsel atılımın tüm öncülerini tebrik ediyor, takdir ve şükran duygularımı burada ifade . 
ediyorum. 

Bizim, burada ısrarla üzerinde durmak istediğimiz husus, üniversitelerin birer bilim yuvası ol
mak şuurundan uzak, keyfîliğin, baskının, dayatmanın, tek tipçiliğin egemen olduğu kurumlar 
haline getirilmiş olmasından duyduğumuz endişeleri burada sizinle paylaşmaktır. Düşünmek lazım; 
Bedir Muharebesinde, harp sonucu alınan, okuma yazma bilen esirlere, okuma yazma öğretecekleri 
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10'ar şahıs karşılığında hürriyetlerini verme anlayışı, çağın hangi döneminde ve hangi düşünce at
mosferinde söz konusu olabilmiştir? Ondört asır evvel, biraz önce cephede kendisiyle çarpıştığı 
düşmanıyla karşı karşıya gelen bir inancı düşünün ki, mağlup olduktan sonra, düşmanları elinde 
esir, ona ilim ve eğitim adına güveniyor, öğretmenlik veriyor, genç ve ihtiyar insanını eğitmesi için 
çarpıştığı esir edilen düşmanına bile teslim ediyor. Ne için; aydınlatmak, çağı ve geleceği aydınlat
mak adına, savaştığı düşmanına bile öğretmenlik mukabili hürriyet veriyor. 

Şimdi soruyorum, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alev Erkilet Başer'in, yetkili 
kurul tarafından üzerinde doktora çalışması yapması uygun görülüp, kabul edilen "Ortadoğu'da 
Modernleşme ve İslamî Hareketler" adlı doktora tezinin dört yıl sonra iptal edilerek, hem dok
torasının hem de doçentliğinin geçersiz sayılması sonucu öğretim üyeliğine son verilmesini hangi 
çağdaş mantıkla mukayese edebilirsiniz? Sayısız rektörü, birçok dekanı, onlarca öğretim üyesi ve 
görevlisini istifaya, emekli olmaya ve kurum değiştirmeye zorlayan çağın bu karanlık zihniyetini 
millet adına protesto ediyor, ülkemizin en saygın ilahiyatçılarından, fıkıh ve İslam hukuku otorite
si Prof. Dr. Hayrettin Karaman Bey'in dahi, istifayla, emeklilik sürecine itilmesi olayını, Bedir'in 
öğretmenlik sıfatı kazandırılmış esirlerine yapılan muamele karşısında, bu güzide ilim adamlarını 
ilimden, aydınlatmadan ve öğretmenlikten uzaklaştıran 21 inci Yüzyılın sözde aydınlarıyla, Or
taçağın o günkü İslam adesesinden ilme bakışını kıyasladığımda, doğrusu, ilim adına, olumsuz bir 
çağı paylaşmamın üzüntüsünü itiraf etmek zorundayım. 

Ne garip tecellidir ki, Türkiye, aydınına kıyan, aydınlarını susturan ve onları zulmün alkış-
layıcısı haline getiren bir kaosun içerisine itilmiştir. Bugün Meclisimizin salonlarının birisinde, İs
tiklal Marşımızın mübdii Mehmet Akif sergisi açılmış olup, geçtiğimiz günlerde de, bu yüce Par
lamentoda, ölümünün 64 üncü senei devriyesiyle bir anma yapılmıştı. Onun da şiirinde ifade ettiği 
gibi, 

"Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem 

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem." 
Aydınları, kalkıp, bugün, geçmişine söven, gelenin keyfi için alkış tutturan bir hale getirdik. 

Alimlerin, aydınların, akademisyenlerin, üniversite hocalarının cesur ve yürekli olması lazım gelir. 
Konjonktürden etkilenen, rüzgâra göre yelken değiştiren, akan suda sürüklenen aydınlardan bu mil
let bir şey kazanmaz; aksine, çok şey kaybeder ve kaybetmiştir de. 

Türkiye'nin, kanaatimce, bugün, en önemli sorunu, şu anda siyasal açıdan da yaşadığımız en 
ciddî açmazı, aydınlarının gafleti değil; üzülerek söylüyorum, bir kısmının ihanete varan bu eksik
likleridir, bu yanlışlarıdır. Ülke aydınları mutlaka bu gafletten, bu yanlışlardan kurtarılmak zorun
dadır. 

Akademik çalışmalar, bilimsel verimlilik ve meslekî üretim açısından kıyaslanınca, Türk 
üniversitelerinin Batı üniversiteleri karşısındaki durumu nedir? Uluslararası bilimsel kongre veya 
dergilerde sunulan tebliğ veya yayımlar ne kadardır? Dahası, köylülerimize, köylerimize, mahal
lelerimize, sokak ve caddelerimize varıncaya kadar yediden yetmişe bu ülkenin insanlarına noeli 
tanıttık, yılbaşlarında noeli hatırlattık; ama, belki yüzyıllar var ki, Nobel hasretini çektik; Nobel'le, 
bir tek bilim adamımızı, fikir adamımızı maalesef, tanıştıramadık. Evet, bugün yaşanan çılgınlık ve 
sefahat anlayışı, bizi, bu türlü bilimsel yarışta, sanatta, fende, tıpta, estetikte, edebiyatta ve bilimin 
hiçbir alanında Nobel'e götüremedi ve bu çağdışı kafayla da götürmesi mümkün değildir. Türkiye, 
bu realiteleri görerek, gerçeğe yönelik bir bilim anlayışına sahip olmak zorundadır. 
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Eğitimde görev ve sorumluluk, hukukdışılığa varacak birkısım yanlış ve dayatmalarda ısrar et
mek değil, dünyanın müşterek anlayışına, yukarıda örneğini verdiğim, Ortaçağı aydınlatan ilim 
mantığına yönelmeyi gerektirir. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımın, burada, müsaadenizle, birkaç hususta dikkatlerini çekmek is
tiyorum. Birkısım idarecileriniz, Bakanlık merkez kuruluşlarınız da dahil olmak üzere, yanlı ve yan
lış yönlü, sizi, gelecekte, maşerî vicdanda yargılatabilecek bir sorumluluğa itiyor olabilirler. Bir 
hemşeriniz olarak, sizi bu konuda ikaz etmek zorundayım. 

Merkezdeki birçok uygulamalarınız, daha önce de soru önergelerimde dile getirdiğim gibi, 
Talim ve Terbiye Kurulunun, okullarda okunmasını yasakladığı ve daha önce var olan tavsiyeyi kal
dırdığı kitaplar ile Kurul bünyesinde, 15 yıldır, etrafındaki yüzlerce insanın cuma namazı kılabil
diği resmî onaylı ve müsaadeli mescidin akıl almaz entrikalarla kapatılması, biliniz ki, siyasal 
hayatınızda, sizi de, partinizi de zora sokacaktır. Dine ve dindara saygılı parti olma iddianızın ar
kasından, böyle bir olumsuzluk ve böyle bir yanlışlık yapmamalıydı. 

Daha üç gün önce, Zonguldak'ta bir ilköğretim okuluna gönderilen 14 ton bozulmuş, etrafı 
rahatsız edici kuru incirlerin perişan halini televizyonlardan hep beraber izledik. Bakanlık ve taşra 
bürokratlarınız, bu çürümüş ve kokuşmuş incirleri satın alarak mı devleti zarara uğrattılar; yoksa, 
satın aldıktan sonra çürüterek mi? Ama, her iki halde de devleti zarara uğratan, belki de çocuk
larımızın sağlığıyla oynayan bu bürokrasi anlayışınızın sorgulanması gerekirken, sizin bürokrat
larınız başka şeylerle meşgul oluyorlar. Örnek mi istiyorsunuz Sayın Bakanım; şu Bartın Millî 
Eğitim Müdürünüz Mehmet Gümüş ve benzeri idarecilerinize, bulundukları şehirlerde bürokraside 
çalışan; yani, devlet memurlarından çocukları imam-hatiplerde okuyanların valiliklere fişlenmesi 
görevini, bu yüksek ispiyonculuk ahlakını kim öğretti? Dünyanın neresinde görülmüş, devletin, 
anayasanın ve kanunların çerçevesinde eğitim yapan bir okulda çocuğunu okuttu diye, herhangi bir 
kamu görevlisinin yakın gözetim, denetim ve takibe alınmış olması? Hele hele, bunların kız çocuk
larının başı örtülüyse, ebeveynlerini de tecziye edin mantığını, bu tefessüh etmiş ahlak anlayışını, 
hangi eğitim sistemi sundu?. 

Sayın Bakanım, elbette, bürokrasiyi de, eğitimi de... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, bitirirseniz memnun olurum. 
MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakanımın, burada, özellikle ele alınmasının sebebi şudur: Tabiî "bu yasayı hükümet 

yürütür" deniliyor. Haddi zatında temenni ederdik ki, bu yasaları hükümet yürütmüş olsun; 
hükümet adına da, burada, elbette, bu işle ilgilenecek bakanımız, Sayın Millî Eğitim Bakanımızdır. 
Millî Eğitim Bakanımızın, ilgili komisyonun da bir üyesi, bir arkadaşınız olarak, bu konuda, mer
kezî idaredeki arkadaşlarıyla, taşradaki arkadaşlarının ve personelinin, konjonktür ve rüzgâr etkisi 
altında kalarak insanları sıkıntıya sokmak değil, gerçekten, Millî Eğitimin sorunlarını halletme 
konusunda, gayretini beklemek, elbette ki, hakkımızdır. 

Temenni ediyoruz ki, Sayın Bakanımız ve hükümetimiz, bundan önceki birçok yasada olduğu 
gibi "Bakanlar Kurulu yürütür" dediğimiz halde, birçok bakanlıklara ait yasalar, örneğin, Millî 
Eğitimle ilgili yasalar, YÖK tarafından, hükümetin uygulamasına fırsat vermeyecek bir mantıkla 
uygulanmıştır. En son örneğini öğrenci af yasasında gördük. Dolayısıyla, YÖK'ü ve ilgili kurum
ları, buradan... 
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BAŞKAN - Efendim... 

MUSA UZUNKAYA (Devamla) - Sayın Bakanımızı buradan ikaz ediyorum. Sayın Bakanın, 
yasanın yürütülmesinde sahabetini umuyor ve yasanın hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 

Şahısları adına, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Konuşmuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki. 

Uşak Milletvekili Sayın Mehmet Yaşar Ünal, buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 
MEHMET YAŞAR ÜNAL (Uşak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte ol

duğumuz tasarının son maddesi üzerinde şahsım adına söz aldım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Elbette fazla vakit kaybetmek istemiyoruz; ama, bazı konulara, kısa da olsa, değinmekte yarar 
görüyorum. Bu, tüm konuşmacıların da kabul ettiği gibi, gerçekten, hayırlı bir yasadır ve eğitim 
müesseseleri açacaktır; yüksekokullar, bazı enstitüler, bazı fakülteler açacaktır. 

Bu konu burada görüşülürken, özellikle iki görüş ortaya çıktı; illerinde bir üniversite olmayan 
illerin milletvekilleri özellikle bunu istemekte, oradaki halkın isteklerini burada dile getirmek
tedirler. 

Biliyoruz ki, illerimizin gelişmesinde, kültürel, sosyal ve ekonomik yönden, artık, üniversiteler 
bir öncü görevini görmektedir. O nedenle de, ben, bu isteklerin hepsinin haklı olduğuna inanıyo
rum. 

Öte yandan, bir üniversite açıldığı zaman, eğer gerekli altyapı, eleman, öğretim görevlileri 
sayısı yeterli değilse, tabiî, burada da eğitimin kalitesi düşebilir; fakat, şunu gözden uzak tut
mayalım: Bir ilimizde üniversite açılacağı zaman, hiçbir zaman sıfır üzerinden bir üniversite açmak 
akla gelmemelidir. Biliyoruz ki, birçok ilde, en az birkaç fakülte, yüksekokul halen vardır ve kom
şu bir ildeki başka bir üniversiteye bağlı olarak da görevini yapmaktadır, eğitim ve öğretimini sür
dürmektedir. Bu illerimizde, eğer gerekli altyapı tamamlanırsa, az sayıda yüksekokul ya da fakülte 
ilavesiyle bağımsız üniversiteler kurulabilir. Bu yönde de, Türkiye'nin bir atağa ihtiyacı olduğuna 
inanıyorum. 

Bazı illerimizde ise zaten altyapı tamamlanmıştır. Ben, kendi ilim olan Uşak'ı burada örnek 
vermek istiyorum. Oylarınızla bu yasa çıktığı takdirde, biz, iktisadî ve ticarî bilimler fakültesini de 
kazanıyoruz; böylece, 4 fakültemiz olmuş olacak. Bunun yanında, Uşak İlimizde 7 adet de yük
sekokul vardır ve halen, bu saydığım fakülteler eğitim ve öğretimlerine devam etmektedirler. 
Dolayısıyla, sadece bir tabela vererek de, bazı illerimizde bu başlatılabilecektir; ondan sonra, diğer 
eksiklerin tamamlanması ve kalitenin artırılması, artık, bizim görevimiz olacaktır. 

Bunun yanında, üniversitelerimizde görev yapmakta olan yetişmiş elemanların, öğretim 
elemanlarının sayılarının az olmasını ya da maddî yetersizlikler nedeniyle özel üniversitelere geç
melerini de bir şekilde normal kabul ediyoruz; fakat, bize düşen görev, bunu kabullenmek yerine, 
eğitim ve öğretimde görev yapan insanlarımızın hak ettikleri özlük haklarını ve maaşların artırıl
masını da öncelikli hedeflerimiz arasına koymalıyız. Tabiî ki, bu, maddiyatla oluyor. Türkiye 
ekonomisinin düzeldiği ölçüde de, ben, hükümetimizin bu konuda çok hassas davranacağından emi-
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nim. Sadece üniversitelerde görevli olanlar değil, diğer kamu görevlileri de, elbette, bu son üç yıl
daki sıkıntının içindedirler ve bunu çekiyorlar. Tabiî ki, bu, yirmi yıllık bir birikimin sonucu. İnşal
lah, 57 nci hükümet de, ekonomiyi yoluna koyarak, bunları çözmek yolunda önemli adımlar 
atacaktır. 

Bunun yanında, taşra illerimizde bir üniversite açıldığı zaman, özellikle, oraya kaydını yaptıran . 
öğrencilerin barınacakları bir yurdun, devletin bir yurdunun da olması gerekiyor. Bu konuda Yük
sek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumumuzun değerli çalışmaları var; fakat, buraya daha fazla kay
nak aktararak, sadece okul binaları yapmak değil, en az, yurtların da bunun paralelinde gerçekleş
tirilmesi için gerekli yatırımın yapılması gerekmektedir. 

Açılacak olan bu fakültelerin, yüksekokulların hayırlı olmasını diliyorum ve tüm illerimizin de 
ileride bağımsız birer üniversiteye kavuşmaları dileğiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Efendim, söz sırası, Uşak Milletvekili Sayın Hasan Özgöbek'te. 
Buyurun Sayın Özgöbek. (DSP sıralarından alkışlar) 
HASAN ÖZGÖBEK (Uşak) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2809 sayılı Yükseköğ

retim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde şahsım 
adına söz almış şahsım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısıyla, biraz sonra, mevcut 3 üniversitemiz bünyesinde 
yeni fakülteler ve yeni enstitüler kurulmuş olacak. Şu andaki tasarıyla, bu yeni kurulacak olan fakül
te ve enstitüler, sadece kurulsun deyip de kurulan fakülte ve enstitüler değildir. Bunlar, mensup ol
dukları üniversite bünyesinde ihtiyaç duyulmuş, gerekli altyapısı hazırlanmış, gerekli akademik 
personeli, fizikî şartlan hazırlanmış, daha sonra YÖK'e ve Millî Eğitim Bakanlığına ihtiyaç olarak 
bildirilmiş ve kanun tasarısı şeklinde bugün karşımıza gelmiş ve burada da bu ihtiyaca binaen 
kanunlaşarak kurulacak olan fakülte ve enstitülerdir. 

Bunlar ihtiyaçtan kurulacaktır diyoruz, bu şekilde kurulan fakültelerle beraber illerdeki, 
üniversite bulunan iller dışında da, bazı illerimizde fakülteler ve yüksekokullar mevcut hale gel
mektedirler. Mevcut hale gelen bu fakülte ve yüksekokullar, o illerde üniversite özlemini dile getir
mektedir. Ancak, bir ilde, bir fakülte ya da bir yüksekokul açılması, o ilde üniversite açılması an
lamına da gelmemelidir; çünkü, bir fakülte ya da bir yüksekokulla üniversite açılması demek, 
eğitim ve öğretim kalitesini bir anlamda düşürmek anlamına gelir. Bu nedenle, bu tür illerimizde 
üniversite kurulabilmesi açısından gerekli şartlar, kriterler bir an önce belirlenmeli, bunları belir
leyen bir çerçeve kanun çıkarılmalı ve buna bağlı olarak da, o illerde bu kriterleri sağlama yönün
de çalışma yapacak komiteler kurulmalı; bu komiteler, bu şartları sağladığında da, o illerde üniver
site kurulmasıyla ilgili zorluklar önlerinden kaldırılmalıdır. 

İnşallah, bu tasarıdan sonra Millî Eğitim Bakanlığımız bizim karşımıza, bu kriterleri içeren bir 
kanun tasarısı getirecek ve bu kürsüden, birçok arkadaşımızın dile getirdiği, kendi illerinde üniver
site kurulmasıyla ilgili talepleri de, en azından bir ödev olarak öncelikle o ile verilecek, daha sonra 
ödevini yapan ile de buradan üniversite kurulması konusunda engel çıkmayacaktır. 

Bu kanun tasarısıyla beraber Uşak'ta da bir fakülte kurulmaktadır. Bu vesileyle, ayrıca teşek
kürlerimi sunuyor, kanunun Yüce Milletimize hayırlı olması dileğiyle hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Özgöbek. 
Efendim, şimdi suallere geçiyoruz. 
Sayın İrfan Keleş, buyurun efendim. 
İRFAN KELEŞ (Çankırı)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanımdan aşağıdaki soru

larımın cevaplandırılmasını istiyorum efendim. 
1- Her yıl 4 000 ilâ 6 000 kişiyi trafik kazalarında kaybettiğimiz malumunuzdur. Trafik 

kazalarının nedenlerini araştıran komisyonun, üniversitelerimizde trafik mühendisliği bölümünün 
konulmasını teklif etmesine karşılık, YÖK tarafından bu teklifin uygun görülmediği bilinmektedir. 
Bu konuda Bakanlığımızın bir çalışması var mıdır? 

2- Ortaöğretim kurumlarında, malumunuz olduğu gibi, trafik dersleri, branş öğretmenlerinin 
dışındaki öğretmen arkadaşlarımız tarafından okutulmaktadır. Bu bakımdan, konunun daha iyi öğ-
retilebilmesi bakımından eğitim fakültelerimizde bir trafik bölümü açılması düşünülüyor mu? 

3- Çankırı'da bir üniversitenin her türlü altyapısının oluştuğu, Sayın Bakanımızın da malu
mudur. Bakanlığımızın, Çankırı Üniversitesi konusunda bir çalışması var mıdır? 

Arz ederim. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Sayın Çabuk, buyurun. 
İHSAN ÇABUK (Ordu)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Millî Eğitim Bakanı Sayın Metin Bos-

tancıoğlu'na bir sorum var. 
Sayın Bakanım, seçim bölgem olan Ordu İlinde bulunan yüksekokul ve fakültelerin bir kısmı, 

Trabzon'da bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesine, diğer bir kısmı ise, Samsun'da bulunan 19 
Mayıs Üniversitesine bağlıdır. Bu fakülteleri bir üniversitede birleştirmek mümkün değil midir? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Ben teşekkür ederim. 
Sayın Zaimoğlu, buyurun. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma bir soru sor

mak istiyorum. 
Sayın Bakanım, bildiğiniz üzere, Giresun'da altyapı olarak üniversiteye ve yüksekokullara 

müsait bir imkân var ve Giresun, senelerdir, bu konuda çok duyarlı ve beklemektedir. Hükümetiniz
den, bir üniversite kurmasını, üniversite kuramıyorsanız, hiç olmazsa, fakülte veya yüksekokul aç
masını, bütün Giresun halkı, sizlerden beklemektedir. Bu konuda, acaba, bir çalışmanız var mı; 
Giresun'da yüksekokul veya en azından, fakülte kurmayı düşünüyor musunuz? Bu sorumu, Sayın 
Bakanın aydınlatmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI METİN BOSTANCIOĞLU (Sinop) - Sayın Başkanım, kıymetli 

milletvekili arkadaşlarım; trafik mühendisliği bölümünün üniversitelerde kurulup kurulmaması 
konusunda herhangi bir çalışmam mevcut değil. 

Nitekim, eğitim fakültelerinde de, ana bilim dallarında eğitim verilmektedir; matematik, Türk
çe, fen bilgisi, sosyal bilgisi, bir de okul öncesi rehberlik gibi... Trafik bölümü, son zamanlarda tar
tışmaya açılmıştır; inanıyorum ki, bu tartışmalardan iyi bir sonuca varılacaktır. 

- 2 2 4 -



T.B.M.M. B : 4 2 10 .1 .2001 0 : 3 

Çankırı üniversitesi, Ordu'da fakültelerin bağlarının değiştirilmesi ve Giresun'da fakülte veya 
yüksekokul kurulup kurulmaması konusundaysa, bundan önceki oturumlarda sözünü ettiğim şekil
de, çalışmalar tamamlandığında sağlıklı bir sonuca varılacaktır; çünkü, Samsun 19 Mayıs Üniver
sitesi için şu tanımlamayı yaptım: "Doğuda Ordu, batıda Sinop, güneyde Amasya, bir bölge üniver
sitesi olmuştur" dedim. Bölge üniversitesi olarak devam mı edeceğiz, yoksa, bu illerde birer üniver
site mi kuracağız; buna hep birlikte karar vereceğiz. 

Sayın Başkanım, kıymetli milletvekilleri; Sayın Mehmet Ali Şahin'in daha önce sorduğu 
soruya cevap hazırlamıştım; fakat, kendisi yok; cevap veremiyorum. 

Muş Milletvekili arkadaşım Zeki Eker, Muş Eğitim Fakültesinin, kurulma kararının mevcut ol
masına rağmen, eğitime açılmamış olduğunu söylemişti; onun da müjdesini veriyorum; Muş Eğitim 
Fakültesi, 2001-2002 eğitim öğretim yılında öğrenci alacaktır. Gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, lehte söz isteyen, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın. 

Buyurun Sayın Yakın. (DSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

GAFFAR YAKIN (Afyon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanunla, uzun bir zaman 
alsa da, Afyon'a, Uşak'a, Nevşehir'e, Kayseri'ye yeni fakülteler kazandırdık. 

Ayrıca, Başkent Üniversitesi, daha iyi bir sağlık hizmeti verebilmek için yeni fakülteler kurdu. 
Hem devlet üniversitelerinin hem de vakıf üniversitelerinin, Türkiye'deki eğitimin, Tür

kiye'deki gelişmişliğin, çağdaşlığın artması için bu güzel katkılarını sağlayan tüm milletvekillerine, 
çoğunlukla, daha büyük ve ağırlıkla muhalefet milletvekillerine, vermiş oldukları bu destekten 
dolayı, hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Yakın. 

Aleyhte, Hakkâri Milletvekili Sayın Evliya Parlak. 
Buyurun Sayın Parlak. 
EVLİYA PARLAK (Hakkâri) - Sayın Başkanım, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 23 sene 

fiilen eğitim kurumlarında çalışan bir öğretmen olarak aleyhte söz almak gerçekten zor bir şey; ama, 
düşüncelerimi ifade etmekten de geri kalmam mümkün değildi. Çünkü, bu görüştüğümüz yasa 
tasarısı, 2000 yılının Mart ayında Yüce Meclise sunulmuş, Haziran ayında Genel Kurulumuzda 
görüşülmeye başlanmış; bu arada, bitmeden, hükümete geniş bir yetki verilmiştir, kanun hükmün
de kararname çıkarma doğrultusunda. Özellikle, sağ olsunlar, Sayın Bakanımız başta olmak üzere, 
57 nci hükümet -bizim bir kanun teklifimiz vardı; Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak Hak
kâri'de bir eğitim fakültesi kurulmasını önermiştik- 12 eylülde yürürlüğe giren 612 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyi -5 maddelik, 2 de yürütme ve yürürlük maddelerinden ibaret olan karar
name- bizim kanun teklifini de kapsayan bir kararnameyi çıkardılar. 

Ancak, bildiğimiz gibi, Anayasa Mahkemesi, önce temel yetki kanununu iptal etti, bunun ar
kasından da bütün bu kanun hükmünde kararnameler iptal edildi. 612 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 10 Kasım 2000 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak iptal edildiği bildirildi; hükümete 
altı aylık süre verildi. Bugün 10 Ocak; 10 Kasımdan bugüne iki ay geçti; Sayın Bakanım, dört 
ayımız kaldı. 
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Bu arada, biz, kanun teklifimizin doğrudan gündeme alınmasını yüce huzurunuza getirdik; 
hepinize minnettarız; iktidarıyla muhalefetiyle bize destek verdiniz ve Meclis gündeminin 202 nci 
sırasında; ama, eğer, hükümet, el atıp öne almazsa, 21 inci Dönem biter; ama, bizim bu kanun tek
lifimizin gündeme alınması mümkün olmaz. 

Şimdi, bakıyoruz, bu kanun tasarısının 1 inci maddesi, kanun hükmünde kararnamenin 2 nci 
maddesi; 2 nci maddesi, kanun hükmünde kararnamenin 4 üncü maddesi; 3 üncü maddesi de, kanun 
hükmünde kararnamenin 5 inci maddesini kapsamış durumda. Hükümetin aldığı yetki kanunu 
içerisinde de kanunlaşmıştır. 

Sayın Bakanım", bu kanun hükmünde kararnamenin 1 inci ve 3 üncü maddeleri açıkta kaldı. 
Bizim kanun teklifimiz, zatıâliniz başta olmak üzere, yerinde görülmüştür ki, kanun hükmünde 
kararnamede yer almış. 

Özellikle şunu vurgulamak için aleyhte söz aldım; Bu dört aylık süre dolmadan, acaba, bizim 
kanun teklifimizi öne almak için bir girişiminiz mi olacak; yoksa, buna benzer bir kanun tasarısı mı 
gelecek? Bu konuda bize yardımcı olmanızı sizden istirham ediyoruz; çünkü, hükümet olarak, bu 
hizmeti, bölgeye... Bir de, ayrıca, kanun hükmünde kararnamede, 1 inci maddede, çok sayıda 
ilimizde fakülte ve yükseköğrenim kurumu kurulması öngörülmüştür. Bunların da, süre dolmadan 
kanunlaşmasını sizden istirham etmek üzere buraya çıkmış bulunuyorum. 

Aleyhte söz almama rağmen, bu kanun tasarısının, ülkemize, milletimize ve fakülte kurulacak 
olan illere hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, bir 
açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN - Buyurunuz efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI METİN ŞAHİN (Antalya) - Sayın Başkan, 
Sayın Evliya Parlak'ın üzerinde durduğu konu, Plan ve Bütçe Komisyonumuz tarafından da dikkat
le inceleniyor. Umuyorum, sorunu, çok kısa bir süre içerisinde, kendilerinin arzu ettikleri istikamet
te çözeceğiz. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

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

Böylece tasarı kabul edilmiş, kanunlaşmıştır; hayırlı olsun Sayın Bakanım. 

İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un, Şırnak Milletvekili Meh
met Salih Yıldırım'ın, Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy'un, Konya Milletvekili Ömer İzgi'nin ve 
Ankara Milletvekili Nejat Arseven'in, İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zongul
dak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
Raporu. -

o 
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2.- İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nm; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Meh
met Salih Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali îlıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgive Ankara 
Milletvekili Nejat Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Mil
letvekili Hasan Gemici'nin ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'm; Türkiye Büyük Millet Meclisi İç
tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 
2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 2/449) (S. Sayısı: 527) 

BAŞKAN - Rapor komisyonca geri alındığından, görüşmelerine devam edemiyoruz. 
Sayın milletvekilleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlayacağız. 
3.- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) 
BAŞKAN - Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Alınan karar gereğince, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen İşler" kısmının 

4 üncü sırasına alınan, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlarıyla Esenlendirme (Rehabilitas
yon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz. 

4.- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/789) (S. Sayısı: 568) (1) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okun

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Anavatan Partisi Grubu adına Afyon Milletvekili Sayın 

İbrahim Özsoy... (ANAP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Özsoy. 
ANAP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlan ve rehabilitasyon tesislerine dönersermaye 
verilmesi ve 190 sayılı Kanun Kuvvetinde Kararnamede yapılacak değişiklik hakkındaki kanun 
tasarısı üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek için söz almış bulunuyorum; 
Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, dönersermayeden pay almak, tabir caizse, ödeme yapılması ne zaman 
başlamıştır, nasıl devam etmektedir, niçin değiştirme durumuyla karşı karşıya kaldık; onlara bir göz 
atmakta fayda var. Daha sonra da bu kanun tasarısıyla neler getirilmek istenmektedir ve ne gibi 
değişikliklerle karşı karşıyayız; onları incelemek gerekir. Dönersermayeden pay almak veya ödeme 

(1) 568 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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yapmak amacıyla dönersermayeli sağlık kuruluşlarında 1989'da 375 sayılı bir kanun kuvvetinde 
kararname yayımlanır; bu kararnameyle, 1961'de yürürlüğe giren 209 sayılı Kanunun 5 inci mad
desine bir ekfıkra eklenir; orada denir ki, dönersermayeli sağlık kuruluşlarında çalışanların kat
kılarıyla elde edilen gelirin bir kısmı idarî sınıflar, yardımcı sağlık personeline yüzde 50, diğer per
sonele de yüzde 100'ü aşmamak üzere ödeme yapılır ve bu kanun kuvvetinde kararnameyle yapılan 
kanun değişikliği, 30.1.1990 tarihinde, bakanlıkça yapılan bir genelgeyle duyurulur. İlk zamanlar, 
hastanelerde "nasıl bir ödeme yapılacaktır" diye bir tereddüt doğar. Dolayısıyla, başhekimin baş
kanlığında, başhekim yardımcısı, hastane müdürü ve başhemşireden müteşekkil bir heyetle, çalışan
ların disiplin durumları, çalışma durumları, verimlilikleri de göz önüne alınmak suretiyle, senelik 
maaşları, tazminatları ve diğer yan ödemeleri hesap edilerek, muayyen ücretler ödenmeye başlar; 
fakat, bu, öyle bir ana gelir ki, verilen paralar pek tatmin edici olmaz. 

Hepinizin bildiği gibi, sağlık çalışanlarının en büyük sorunlarından birisi de, ekonomik sıkın
tısıdır, özlük haklarındaki sıkıntıdır, meslekî icraatlarındaki sıkıntılardır. Bunu, 2001 bütçesi konuş
malarında hemen hemen tüm konuşmacılar dile getirmeye çalıştı ve "Türkiye'deki sağlık sistemin
de, sağlık hizmetleri sunan, şikâyetçi durumunda" dediler. Niye şikâyetçi; ekonomik sıkıntı içerisin
de olduğu için. Niye şikâyetçi; özlük haklarını alamadıkları için şikâyetçi. Niye şikâyetçi; meslekî 
sorunları giderilemediği için şikâyetçi. 

Peki, hizmeti sunanlar şikâyetçi de, hizmeti alanlar şikâyetçi değil mi; hizmeti alanlar da 
şikâyetçi. Niye şikâyetçi; kaliteli, eşit, adaletli ve sürekli, ayağına kadar getirilen hizmet olmadığı 
için, hizmet verilemediği için şikayetçidir. 

Dolayısıyla, gerek hizmet sunanları tatmin ederek, az da olsa döner sermayeden paylarını ar
tırarak... Bu, son zamanlarda, 746 hastanenin hemen hemen birçok kısmında yürürlüğe sokulan, 
vardiya sistemindeki çalışanların büyük bir bölümüne daha fazla vermek suretiyle, hem sistemi 
oturtmak hem de çalışmasının karşılığını ödemek gayesiyle getirilmiştir. 

Dolayısıyla, vardiya sisteminde çalışanların hepsine değil, özellikle acil servislerde, diyalizde, 
yanıkta ve yoğun bakımda çalışanlara, diğerlerine nazaran yüzde 50 daha fazla ödeme yapılmak 
suretiyle, onların, hem ekonomik sıkıntılarına bir nefes aldırmak hem de daha fazla randıman alabil
mek amacı güdülmüştür. Peki, döner sermayeyle ilgili bu kanun tasarısı kanunlaştığında, sadece 
döner sermaye paylarını artırmak mı gayesidir; hayır, bazı yenilikler de getirmektedir. 

Biliyorsunuz, Anayasanın 56 ncı maddesiyle, halkın ruh ve vücut sağlığının sağlaması, Sağlık 
Bakanlığına yüklenmiştir, görevlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığı, bunu, birinci basamak sağlık hiz
metlerini yerine getirerek yürütmektedir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin de, 1961'de kanunu 
kabul edilmiş, 1963'de Varto'da tatbikata, hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Sağlık hizmetlerinin sos
yalleştirilmesiyle ortaya çıkan, şu anda, Türkiye'nin hemen hemen her yerine dağılmış olan 5 689 
sağlık ocağı, 11 743 sağlık evi, 78 halk sağlığı laboratuvarıyla yürütülmektedir. Buralarda yürütülen 
hizmetler karşılıksızdır, ücretsizdir. İşte, bu kanun tasarısıyla, benim anladığıma göre, her ilde bir 
döner sermaye saymanlığı kurularak, oradan elde edilen gelirlerle, orada çalışanlara da bir miktar 
döner sermayeden pay verilecek, dolayısıyla, onlar da rahat ettirilecektir. 

Bugün, hastanede çalışanların bir kısmının muayenehanesi vardır; ama, kamuoyunda yanlış bir 
de fikir vardır. Kamuoyunda, her doktorun muayenehanesi, her muayenehanesi olan doktorun da 
para kazandığı zannedilmektedir. Aslında, doktorların yüzde 78'inin muayenehanesi yoktur; diğer 
kalanlarının da yüzde 10'u falan, işte, geçinebilecek şekilde para kazanmaktadır. Dolayısıyla, bu 
kanunun bir özelliği de, işinin başında oturmak, işini disiplinize etmek ve hastanedeki her türlü 
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çalışmadan haberdar olabilmek için, muayenehanesi olmayan veya muayenehane çalıştırmak is
temeyen başhekimlere yüzde 200*e kadar döner sermaye ödemesi yapılmasını getirmektedir; bu da, 
bir yeniliktir, bir teşviktir. 

Ayrıca, 100 yatağın üstündeki.-ki, 746 hastanemiz vardır; bunların bir kısmı eğitim has
tanesidir- eğitim hastanelerine de şef, şef yardımcısı ve uzmanlara, 1989'da bazı maddeleri yürür
lükten kaldırılan tam gün yasasında olduğu gibi -bu, eğitim hastanelerinde ve bazı üniver
sitelerimizde, tıp fakültelerinde tatbik edilmektedir ve bunu Anadolu'ya da yaygınlaştırmak için-
saat 16.00'dan sonra, geliri döner sermayeye kaydedilmek üzere, özel muayene yetkisi getirilmek
tedir. Dolayısıyla, doktor, muayenehanede Gelir Vergisiyle, hasta sahibiyle, hastayı getirenle 
vesaireyle uğraşacağına, acil vakaların dışında, saat 16.00'dan sonra, kendisine tahsis edilecek özel 
bir yerde hastalarını kabul edebilecek ve onlara yararlı hizmetler verebilecektir. 

Buradaki gaye, vardiya sistemini oturtmaktır. Vardiya sistemi niçin getirilmiştir; vardiya sis
temi, hastanelerdeki yığılmayı önlemek, şikâyetleri azaltmak için getirilmiştir. Yani, l'den fazla uz
man olan branşlarda, öğleden evvel ve öğleden sonra geceyarısma kadar iki vardiya şeklinde çalış
ma sistemi getirilmiştir; ondan sonrası zaten acile girmektedir. Dolayısıyla, bazı hastane başhekim
lerinin -basından takip ettiğimiz kadarıyla- verdiği beyanatlarla, vardiya sisteminden yüzde 15 
oranında bir gelir artımı olmaktadır. Bazı sivil toplum örgütlerinin ifadelerine göre de, sistem tam 
oturmamıştır denilmektedir. Ben, o münakaşaya, o tartışmaya girmek istemiyorum, benim demek 
istediğim şu: Bakanlığım sırasında ve 55 inci hükümette yaptırdığımız bir araştırmada, hastane 
polikliniğine müracaat eden 100 hastadan 60'ının sağlık ocaklarında tedavi edilebilecek hastalığa 
musab oldukları; geriye kalan yüzde 40'ından yüzde 10'luk bölümünün ise Anadolu hastanelerinde 
tedavi edilebileceği; diğer kısımlarının ise, ancak eğitim hastanesi, araştırma hastanesi veya refe
rans hastanelerinde ileri tetkikle tedavisinin gerektiği tarzında bir sonuç ortaya çıkmıştı. Dolayısıy
la, biz, periferde; yani, kırsal kesimde, 5 689 sağlık ocağımızdan, 78 halk sağlığı laboratuvarımız-
dan ve bir b kadar da ana çocuk sağlığı merkezlerinden, üreme sağlığı merkezlerinden, diğer dis
panserlerden de faydalanarak bu yığılmaları önleyebiliriz. Yani, sağlık ocaklarına vereceğimiz 
değer, sağlık ocaklarını çalıştırır haline getirmemiz, sağlık ocaklarının fonksiyonu ve işlevi sırasın
da, hasta muayenesinin de öncelik olduğu tespit edilir ve teyit edilirse; dolayısıyla, sağlık ocağında 
birçok hasta hastaneye gitmekten kurtulmuş olur. 

İşte, bu kanun tasarısında anlayamadığımız nokta burada düğümlenmektedir. Anayasanın 56 
ncı maddesinin yorumu içinde, ücretsiz olduğunu zannettiğimiz ve kurulduğu günden beri, 
1961'den beri, 224 sayılı Kanun muvacehesinde sağlık hizmetleri yürütülürken, her ile bir döner 
sermaye saymanı atamak ve yerleştirmek suretiyle, acaba, sağlık ocaklarındaki hizmetler de parasal 
bir değerlendirmeye mi tabi tutulacaktır? Bu kanunda açıklık yoktur, Sağlık Bakanlığının yetkisine 
bırakılmıştır; ama, aşılama, bağışıklama vesaire gibi, devletin birinci görevi arasında olan, özelleş-
tirilemeyen, ihale edilemeyen, başka bir.müessese veya kuruma verilemeyen hizmetler, sağlık ocak
larında, yine, ücretsiz olarak devam etmelidir diye düşünüyorum. 

Bu arada, bu kanunla beraber, döner sermayeler ile özellikle, vardiya sisteminin oturması sağ
lanacaktır. Tespit edilen vardiya sistemi, bunu halen hayata geçiren hastanelerde iş hacmini de at
tıracak, iş verimliliğini de artıracak, kaliteyi de yükseltecek; dolayısıyla, doktorun hastaya zaman 
ayırmasına fırsat bulunacak, hasta da, doktorun huzurunda hastalığı hakkında bilgi almış, tatmin ol
muş olarak ayrılacaktır. Yoksa, bugün yapıldığı gibi, hastanelerin polikliniklerinde sabahın 5'inderi 
itibaren yazılan 50,60,100 hastaya bir uzman hekimin, ancak "neyin var, neren ağrıyor?" dedikten 
sonra reçete yazmasıyla bu hizmetlerin yürüyeceği kanaatinde değilim. 
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Artık, Türk halkı bilinçlenmiştir, vücudunu tanımaktadır. Dolayısıyla, hastalığına çare aramak 
için her türlü parasal ve diğer imkânlarını kullanmaktadır. Biz bir zamanlar köylere, kırsal kesime, 
sağlık ocaklarına pratisyen hekim bulamazken, şimdi gönderiyoruz, ama, vatandaş, artık, uzman 
hekim istiyor; ilçelerde uzman hekimden çok, doçent, profesör görmek istiyor ve onlara muayene 
olmak istiyor ve teknolojiden faydalanmak istiyor. Bugün medyanın, basınımızın sağlık konusunda 
yaptığı yayınlar, halkımızın sağlık konusunda bilinçlenmesine fevkalade yaramıştır. Onun için, 
Türk Halkı, artık, derdine çare bulabilmek için, her türlü imkânını, neyi varsa, kullanmaktadır, her 
vesileyle de oralara müracaat etmektedir. 

Bu kanun tasarısının bir diğer çelişkisini daha ifade etmek istiyorum. Bu çelişki, aslında, 
kanundan kaynaklanmamaktadır ve bugünkü tatbikatta da bu böyledir. Döner sermaye saymanları, 
Sağlık Bakanlığının teklifiyle Maliye Bakanlığınca atanmaktadır, yani, saymanlar, Maliye 
Bakanının memurudur. Bu, 1050 sayılı Muhasebei Umumi Kanununun 16 ncı maddesi ve Maliye 
Bakanlığının 178 sayılı Teşkilat Yasasından kaynaklanmaktadır. Bu yasa, döner sermaye sayman
lığının açılması, kapatılması yetkisini Maliye Bakanlığına vermektedir. Burada, döner sermaye say
manı, veznedar, yardımcısı Maliye Bakanının memurudur; sicilini o doldurmaktadır, maaşını döner 
sermayeden almaktadır, izinlerini o vermektedir, çalışmasındaki verimliliği hastane başhekimi 
devam ettirmektedir. Bir, iki başlılık devam etmektedir. Bunun, bu kanun çerçevesi içerisinde hal
lolacağı kanaatini izhar ediyorum. 

Ayrıca, her ilde açılacak ve büyük şehirlerde imkân nispetinde daha fazla açılacak döner ser
maye saymanlıkları ve sağlık personeli eksikliğini kapatabilmek için, 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede yapılacak değişiklikle 9 110 kadro ihdası sağlanacaktır. Bunun 6 000'i hemşiredir, 1 
000'i sağlık memurudur, 900'ü şofördür, veri hazırlama memurudur, şudur, budur; ama, gereklidir, 
ihtiyaç vardır ve şu anda da pek çok yerde bu açık devam etmektedir. Açık olduğu müddetçe, sağ
lık hizmetleri aksamakta, sağlık hizmetleri aksadığı müddetçe de her gün medyada ve televizyonda 
bunlar abartılarak, sağlık rezaleti veya sağlık skandali olarak verilmektedir. 

O yüzden, Anavatan Partisi Grubu olarak, bu tasarıya, hem sağlık çalışanlarına -az da olsa 
ekonomik sıkıntıdan kurtarılacağı için- döner sermayeden ödeme yapılmasına hem de 9 110 kad
ronun Sağlık Bakanlığı emrine verilmesine destek veriyoruz. 

Kanunun hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özsoy. 
Şimdi, söz sırası, Fazilet Partisi Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Sayın Sacit Günbey'de; 

buyurun efendim. 
FP GRUBU ADINA SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil

leri; 568 sıra sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının tümü üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına konuşmak 
üzere söz almış bulunmaktayım; bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimin başında, kanun tasarısının isminin -muhtemelen yanlış 
yazılmış olmasından dolayı- düzeltilmesi gerektiğini ifade ediyorum. 

Burada yer alan "Tesislerine Verilecek Döner Sermaye" ifadesinde "Tesislerde Çalışanlara 
Verilecek Döner Sermaye" diye bir düzeltmenin yapılması gerektiğini düşünüyorum. 

Bugün, ülkemizde, sağlık hizmetlerinden yoğun şekilde şikayet vardır. Bu sağlık hizmetlerinin 
yetersizliğini muhtemelen hepimiz kabul etmekteyiz. Maalesef, sağlık hizmetlerini verenler de sağ-
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lık hizmetini alanlar da durumlarından memnun değillerdir. Bunun en önemli nedeni, sağlık alanın-
° daki organizasyon bozuklukları, yetkilerin merkezde toplanması, bütçeden sağlığa ayrılan payın 

yetersizliği, sağlık şemsiyesinin tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kapsamamasıdır. 
Sağlık konusundaki olumsuzlukların faturası, çoğunlukla sağlık çalışanlarına kesilmekte ve sık 

sık, sağlık çalışanlarıyla vatandaşlar karşı karşı gelmektedir. Geçen gün, İstanbul'da, bir doktora 
hücum edildiğini, dövüldüğünü ve tip olaylara basınımızda sık sık rastlandığı, bir sağlık çalışanı 
olarak her zaman bilgimiz dahilindedir ve biliyoruz. 

Sağlık personelinin, maalesef, maaşları da yetersizdir. Çok uzun, yorucu ve masraflı bir eğitim
den sonra doktor olan, gün aşırı nöbet tutan, en ağır işten daha çok efor gerektiren bir mesaiye sahip 
olan bir doktorun aylık geliri 300 milyon lira civarındadır. Bir hemşirenin aylık geliri ise 200 mil
yon lira civarındadır. Ankara'da, aylık kiraların ortalama 200 milyon lira olduğunu düşünürseniz, 

»canımızı teslim ettiğimiz sağlık çalışanlarının morallerinin ve çalışma verimlerinin ne olabileceği
ni yeniden düşünmemiz gerekir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, ülkemizde sağlık için ayrılan bütçe de, maalesef, çok yetersizdir. 
Kişi başına sağlık harcaması Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 914 dolar, İtalya'da 1 100 dolar, 
Yunanistan'da 735 dolar, Almanya'da 1 830 dolarken, maalesef, Türkiye'de bu rakam, 
Amerika'dakinin onda Tinden daha az olup, 187 dolardır. 

Sağlığa ayrılan pay yetersiz olduğu gibi, sağlık organizasyonu da, maalesef, yetersizdir ve 
bugün sağlık konusundaki aksamaların en önemli sebeplerinden biri de, sağlık organizasyonundaki 
bozukluktur. Örneğin, sağlık imkânlarımızın yüzde 40'lık bölümü üç büyük şehrimizde toplanmış
tır. Nüfusumuzun yüzde 20'si sağlık güvencesinden yoksundur. 

Sağlık standartlarımız da, halen, gelişmemiş ülkelerin düzeyindedir. Örneğin, bebek ölüm hızı 
binde 35 civarında olup, bu rakam, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 2 kat civarında, yani 
binde 70 civarındadır. Yani, ülkemizde canlı doğan 1 000 bebekten 35'i veya 70'i bebeklik dönemin
de önlenebilir hastalıklardan hayatını kaybetmektedir. Çocuklarımızın önemli bir kısmı da, ishal, 
zatürree, beslenme bozukluğu, bulaşıcı hastalıklar, aşılanamama gibi önlenebilir hastalıklardan 
hayatlarını kaybetmektedirler. Gebelerin yüzde 32'si, doğum öncesi sağlık bakımı alamamaktadır. 

Doğudaki çocukların yüzde 30'u, batıdaki çocuklarımızın da yüzde 10'u, kronik beslenme 
bozukluğu içerisindedir. Bu kronik beslenme bozukluğu, çocuklarımızda sadece bedensel geliş
mede gerilik değil, aynı zamanda zihinsel gelişmede de geriliklere sebep olmaktadır. Tabiî, bunun 
sonucu olarak da, bü çocuklarımız, ülkemizin kalkınmasında, batıdaki çocuklar kadar yeterince fay
dalı olamamaktadırlar. Bugün, ülkemizin nüfusunun yüzde 78'i yoksulluk sınırının altında 
yaşamaktadır, yüzde 40'ı da açlık sınırının altında yaşamaktadır. 

Ülkemizde, 20 milyon civarında korunmaya muhtaç çocuk, 100 000 civarında da sokak çocuğu 
mevcuttur. Ülkemizde 3,5 milyon civarında çalışan çocuk vardır. Bu rakam, toplam işgücünün yüz
de 17'si kadardır. Bunların çoğu, sağlığa zararlı ve ağır işlerde çalışmaktadırlar. Çalışan çocuk
larımızın yüzde 30'u okula gidememektedir ve bu çalışan çocuklarımızın, maalesef, yüzde 25'i de 
hasta veya çalıştıkları işyerinde yaralanmışlardır. 

Her gün, 3 000 çocuğumuz ve gencimiz sigaraya ve uyuşturucuya başlamaktadır. Türkiye'de, 
sigaraya başlama yaşı, maalesef, 1 l'e düşmüştür; bu, çok kötü bir rakam. 

JHer gün 120 civarında çift boşanmakta, yılda en az 2 000 civarında intihar vakasına rastlan
maktadır. 
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Mahkemelerde yargılanan çocuk sayısı 12 000'i aşmıştır. 

Türkiye'de okuma-yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 14'tür. 

Nüfusumuzun yüzde 15'i ya çok zengin veya zengindir. Bu grupta, kişi başına düşen aylık gelir 
-aylık diyorum- 7 000 dolar civarındayken, yoksul aileler, ülke kaynaklarının ancak yüzde 6'sını 
kullanabilmektedir ve bunlarda kişi başına düşen ortalama yıllık gelir 500 dolar civarındadır; yani, 
zengin kesimde aylık gelir 7 000 dolar civarındayken, yoksul kesimde yıllık gelir 500 dolar civarın
dadır. 

Muhterem milletvekilleri, bütün bu olumsuzlukların, saydığım bu rakamların bu kanunla ne 
alakası var diyebilirsiniz. Bu kanunla alakası var. Evet, yıllardan beri izlenen ve özellikle 57 nci 
hükümet döneminde acımasızca uygulanan IMF merkezli ekonomik politikalar, maalesef, ülkemizi 
bu duruma getirmiştir. 55 inci, 56 ncı ve özellikle 57 nci hükümetler döneminde, halkın refah 
seviyesini artıran hiçbir kanun bu Meclisten geçirilmemiştir. Buna rağmen, bu Meclisten, 55 inci, 
56 ncı ve 57 nci hükümetler döneminde, beş defa, Vergi Kânunu çıkarılmıştır ve korkuyoruz ki, bu 
dönem içerisinde, yeni vergi kanunlarını da, bu hükümet, Parlamentonun önüne getirecektir. 

IMF'nin dayattığı sermayeyi, bankaları, rantiyecileri ilgilendiren ve onları koruyan kanunlar, 
her seferinde, her gün bu Meclisten kolaylıkla çıkmaktadır. Ekonomik ve sosyal dengeler ülkemiz
de alabildiğine bozulmuş, zengin daha zengin, fakir daha fakir hale gelmiştir. Sağlık güvencesi 
kanunu zaruret olmasına rağmen bir türlü çıkarılamamaktadır. Eğer, bu sağlık güvencesi kanunu 
çıkarılmış olsaydı, bugün Parlamentonun önüne getirilen ve doktorların çalışma mesailerini değer
lendiren bu kanunu desteklememiz mümkün olabilirdi; ancak, sağlık güvencesi kanunu çıkarıl
madan bu kanunun getirilmesi, yeni bir vergi anlamına gelmektedir. Bu kanunda fakir halk daha 
fazla ezilecek ve sağlık vergisi kanunu gibi, bu kanun mütalaa edilecektir. Yani, hükümet, sağlık 
bütçesine yeterince kaynak ayıramadığı için, sağlık çalışanlarının ekonomik durumunu düzel
temediği için, burada, bu çalışanların ekonomik durumlarını düzeltmek amacıyla halkın cebine elini 
uzatmıştır ve döner sermayeden sağlık çalışanlarının ekonomik durumunu düzeltmeye gayret et
mektedir. Burada, bunun, sağlık bütçesinin yetersizliğinden veya bütçenin yetersizliğinden ol
duğunu düşünmekteyiz. 

Gerçek anlamda, sosyal devlet anlayışında, devlet sağlığı ve eğitimi sübvanse eder; yani diğer 
hizmetlere belki sübvansiyon gerekmez; ama, ülkedeki bütün insanların eğitimden ve sağlıktan 
parasız yararlanmaya hakları vardır. Bunun için kaynağımız yok diyorsanız ben size kaynak da gös
tereceğim. Bakın, bütçenin yarısından fazlası rantiyecilere akıyor, rantiyeciye aktarılan, faizciye ak
tarılan gelirler, batık bankalara tahsis edilen kaynaklar ve maalesef, 1997'den itibaren artan yolsuz
luk ve hırsızlıklara giden paralar bu amaçlar için, eğitim için, sağlık için harcanabilse, belki, bugün,' 
burada bu kanun tasarısını görüşmeyeceğiz. 

Bu kanun düzeltilmediği takdirde, özellikle sağlık ocaklarında, fakir halk ile sağlık çalışanları 
karşı karşıya gelecek ve her gün, sağlık çalışanıyla, doktoruyla, hemşiresiyle vatandaş yaka'paça 
olacaklardır. Düşünün ki, bir köyde, bir beldede, bir doktor, sürekli, gelen hastalara, makbuz 
keseceksin, döner sermayeye para ödeyeceksin, gece nöbette veya gece hastalandığı zaman gel
diğinde bu makbuzu kesmediğin takdirde seni muayene etmeyeceğim diyecek. Bu, olacak iş mi! 

Fakir kesimin gittiği ilk basamak hizmeti sağlık ocaklarıdır. Bu, Türkiye'de, şimdiye kadar hiç
bir sağlık bakanı tarafından düşünülmemiş, Türkiye'nin gündemine getirilmemiş, acımasızca bir 
kanun tasarısıdır arkadaşlar. 
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Özel fiş kestirmeyen hastalar, hastanelerde mesai sonrasına kadar bekletilecekler; bekleyin, 
16.00'dan sonra size bakacağız, 16.00'dan sonra da, fiş keserseniz size bakacağız denilecek. 

Özel fiş kestirenler ile özel fiş kestirmeyenler arasında farklı muameleler, farklı odalar, farklı 
ameliyatlar ve buna benzer birtakım farklılıklar ortaya çıkacaktır. Bu, sınıf farklılıklarını getirecek
tir Türkiye'de; sağlıkta sınıf farklılıklarını ilk defa Türkiye'nin gündemine getirecektir. Bu bakım
dan da, bu kanun tasarısının, sosyal adalete uygun düşmediğini ifade etmek istiyorum. 

Bir de, bu kanunun en önemli özelliklerinden biri, kanun, tam manasıyla net değil, açık değil, 
birçok uygulama, Sağlık Bakanlığının hazırlayacağı yönetmeliklere bırakılmıştır; yani, bir yetki 
kanunu gibi, Sağlık Bakanlığına, yönetmelikle, uygulayacağı bu kanunun alanında geniş bir şekil
de yetki takdiri verilmektedir. Bu da, bir nevî yetki kanunudur. Bu kanunun en sakat noktalarından 
biri de budur. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, geçen gün, bir DSP milletvekili arkadaşımın da şahit olduğu bir 
sağlık olayından bahsetmek istiyorum. Gece saat 1 civarında, bir tanıdık, bir yakınının, ağır dere
cede trafik kazası geçirdiğini; ancak, yer olmadığı gerekçesiyle hastaneye kabul edilmediğini ve 
benim yardım etmemi istediler. Ben de, kalktım, hastaneye gittim; bir DSP'li milletvekili ar
kadaşımız da oradaydı. Hakikaten, hastanede yer. yoktu, hastanede yer olmadığı için, hastayı yatır
ma imkânı da yoktu. Yani, orada, vatandaşlarla doktorlar, hasta yatırma konusunda çok ciddî bir 
gerilim yaşıyorlardı. Ben, bu duruma inandığım için, diğer hastaneleri de dolaştım, araştırdım; 
maalesef, diğer hastanelerde de, ağır derecede beyin kanaması geçiren, beyin travması geçiren has
tamı yatırma imkânı bulamadım ve hastam, birkaç gün sonra, o ilk gittiği hastanede vefat etti. 
Nerede vefat etti; bir sedye üzerinde vefat etti arkadaşlar. 

Ankara'da durum bu iken, siz, taşrada, bu kanunu çıkarırsanız, hangi verimi alacaksınız; bu 
kanunla, hangi sağlık aksaklığını düzelteceksiniz; ben merak ediyorum! 

Bu tasarının sakat taraflarından biri de, bu hükümetin, işte "devleti küçülteceğiz, özelleştirme 
yapacağız" iddialarına rağmen, Sağlık Bakanlığına, yeniden 9 000 kadro tahsis edilmesidir. Şimdi, 
devleti küçültecekseniz, özelleştirme yapacaksanız -belki hemşire ihtiyacını karşılayabilirsiniz-
diğer kadroları, özelleştirdiğiniz kurumlardan buraya nakledebilirsiniz, eğer ihtiyacınız varsa, 9 
000'den fazla kadro... Zaten, bu yıl içerisinde Sağlık Bakanlığına 40 000 civarında kadro tahsis edil
di; şimdi de 9 000'den fazla kadronun tahsis edilmesini, ben, devletin küçülmesi değil,' devletin 
büyümesi olarak mütalaa ediyorum. 

Bakın, Diyarbakır'dan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı ve Ticaret 
Borsası Başkanı bana bugün bir faks göndermişler, faksta "Diyarbakır'da, özelleştirme kapsamında, 
Bağlar Semtinde Ziraat Bankası kapatılıyor" deniliyor. Bugün, Bağlar Semti, 300 000-400 000 
nüfuslu bir semt; hemen yanında Kayapınar Beldesi var, onbinlerce emekli buradan maaş alıyor. 
Burayı, eleman tasarruf edeceğiz diye kapatıyorsunuz veya Diyarbakır'ın Çüngüş İlçesinde PTT 
şubesini, eleman tasarruf edeceğiz diye kapatıyorsunuz. Sağlık Bakanlığına, yeniden, 9 000'den faz
la personel alıyorsunuz; bunu anlamak mümkün mü saygıdeğer arkadaşlarım?! 

Saygıdeğer milletvekilleri, 57 nci hükümetin en önemli handikaplarından biri de, maalesef, 
muhalefetin ikaz ve tenkitlerine kulaklarını kapamış olmasıdır. Bu, çok tehlikeli bir durumdur. 
Burada, çoğunluğunuza dayanarak, bizim yapacağımız olumlu tenkitleri ve yol göstermeleri dikkate 
almıyorsunuz. Sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu gösterileri, eylemleri, ikazları, Kızılay'da 
yürüyüşlerini dikkate almıyorsunuz. Sendikaların, bu meyanda yapmış oldukları yürüyüşleri, ikaz
ları dikkate almıyorsunuz. 
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Muhterem arkadaşlar, bu, çok tehlikeli bir gidiştir. Siz, muhalefeti, sivil toplum örgütlerini, 
sendikaları dikkate almazsanız ve toplumda sosyal ve ekonomik0 dengeleri de IMF reçeteleriyle 
süratle bozarsanız, korkarım ki, önümüzdeki günlerde, ülkemizde çok ciddî sosyal patlamalar 
olacaktır ve korkarım ki, illegal örgütler, Türkiye'de artacaktır ve illegal örgütler faaliyetlerini ar
tıracaklardır. Maalesef, bunların işaretlerini de görmekteyiz. Benim temennim, muhalefetin ve sivil 
toplum örgütlerinin ikazlarını, iktidarın dikkate almasıdır ve benim tavsiyem ve temennim, bu 
acımasızca uygulanan IMF reçetelerinden bir an önce vazgeçilmesi, sosyal içerikli politikaların, 
ekonomik, sosyal dengeleri düzeltecek politikaların hayata geçirilmesidir. 

Şimdi, bakıyorsunuz, maalesef, sağlıkta, eşit olmayan bir uygulama daha var, herkesin yeşil 
kartı yok! Yeşil kartı olanlar dg. devlet hastanelerinin dışında teşhis ve tedavi imkânlarına sahip 
değiller. Üniversitelerle anlaşmaları yok. SSK'lı çalışanlar veya SSK'dan emekli olanlar üniversite 
hastanelerine sevk edilemiyorlar. Bağ-Kurlular, üniversite hastanelerine sevk edilmiyorlar. Bu, fır
sat eşitliğini engelleyen en önemli nedenlerden biridir. 

Muhterem milletvekilleri, konuşmamı burada tamamlıyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Çıkacak olan bu kanunun da düzeltilerek çıkarılmasını temenni ediyor ve hayırlı olmasını Cenabı 
Allah'tan niyaz ediyorum. (FP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKASI - Teşekkür ederim Sayın Günbey. 
Efendim, şimdi, söz sırası Doğru Yol Partisi Grubunda. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran; buyurun efendim. 

(DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA DOĞAN BARAN (Niğde) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sağ

lık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme Tesislerine Verilecek Döner Sermaye 
Hakkında Kanun ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı üzerinde Grubum adına söz almîş bulunuyorum; bu,vesileyle, Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. ° 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarıdan anlaşıldığı gibi, sağlık.personelinin maaşlarında 
bir iyileştirme yapılması öngörülmektedir. Vardiyalı sistemin uygulandığı hastanelerde, özellikle 
acil servislerinde, yanık, yoğun bakım, diyaliz, ameliyathane gibi servislerinde çalışan sağlık per
sonelinin döner sermayeden almış olduğu katkıların artırılmasını ve bu arada, sayıları, aşağı yukarı 
18 000'i bulan1 ve birinci basamak sağlık hizmetlerini oluşturan koruyucu sağlık hizmetleri, ayakta 
teşhis ve tedavi hizmetlerini veren sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı merkezleri ve halk sağlığı la-
boratuvarı gibi sağlık hizmetlerinin döner sermaye kapsamına alınmasını ve 9 110 kadro ihdasını 
öngörmektedir. Ancak, buradaki kadro, kadro karşılığı personel değil, döner sermayenin gelirleriy
le istihdam edilecek personelle ilgilidir. 

Değerli» milletvekilleri, hükümetin uyguladığı ekonomik politikadan, maalesef, hekimler de 
nasibini almıştır. Geçim sıkıntısı çeken bir kamu görevlisinin başarılı olması, elbette ki mümkün 
değildir. Eğer bu kamu görevlisi, inşan sağlığıyla uğraşıyorsa ve hata hakkı da yoksa, bu durum, 
daha da çok önemlidir; çünkü, sağlık, olmazsa olmaz koşuldur, bir insan hakkıdır. 

Bugün, dünyada, gelişmiş ülkeler dahi, sağlık hizmetinin en iyisini verebilmek için, sürekli 
olarak sağlık hizmetlerinde yeniden yapılandırmaya gitmektedir ve özellikle/dünyanın en zor uy
gulanan, en zor yürütülen ve en zor programlanan.günîln 24 saati sürekli olan ve her türlü hastalık 
riskine açık olan sağlık hizmetini uygulayan hekimlerimizin, maalesef, almış oldukları düşük ücret, 
toplumumuzun sağlık hizmetine vermiş olduğu önemin de1 âdeta bir göstergesi niteliğindedir. 
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Şöyle ifade etmek gerekirse, hekimlerimiz, bugün, ikinci, hatta üçüncü bir ek iş yapmak zorun

da ve mecburiyetinde kalmışlardır. Bugünkü düşük ücret sistemiyle, en temel ihtiyaçlarını kar
şılamaları ve bilimsel gelişmeleri takip etmeleri mümkün değildir, ömrü stresle geçen ve hizmeti, 
Allah rızası için değil de, hizmeti mukaddes bir görev olarak kabul eden doktorlarımızın, bu şekil
de, böyle, geçim sıkıntısı çekmesi, kendilerinden beklenilen görevi de yerine getirmesinin mümkün 
olmadığının en gerçek nedeni olmaktadır. 

İşte, bu nedenle, bugün, mevcut sistem içerisinde, hekimlerimizin özlük haklarının iyileştiril
mesi ve iş riski tazminatının, özel hizmet tazminatının ve ek göstergelerinin günün şartlarına uygun 
bir şekilde iyileştirilmesi mümkün bile olsa -ki, böyle bir şey mümkün değildir; çünkü, hükümetin 
maaş ve ücretlere uygulamış olduğu iyileştirme, hepinizce, hepimizce malumdur- getirilecek olan 
bu iyileştirme radikal bir çözüm değildir ve sağlık personelinin, hâlâ, 657 sayılı Yasa kapsamında 
tutulmasının izahı, bize göre, hiç mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, eğer, Türkiye'de, hâlâ, hizmeti sunan ile hizmeti finanse eden birbirin
den ayrılmamışsa; Türkiye'de, hâlâ, devlet, muhtaç olan kişileri değil de hizmeti finanse ediyorsa 
ve Türkiye'de, hâlâ, en çok ölüm, önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalıklardan oluşuyorsa ve has
taneler de etkinlik ve verimlilik esasına göre yönetilmiyorsa; yani, işletmeye dönüştürülmemişse, 
kendi gelirleriyle kendi giderlerini karşılayamıyorsa, personelini, istediği personeli sözleşmeli 
olarak çalıştıramıyorsa, idarî ve malî yönden özerk kamu tüzelkişiliğine sahip değilse ve rekabete 
açık değilse ve hastaları baş tacı yapmıyorsa, sadece hekimlerin özlük haklarını iyileştirmekle bu 
mesele halledilmiş olmaz. 

Döner sermaye kapsamının genişletilerek, sağlık personeline az da olsa bir imkânın verilmesi, 
bir palyatif tedbirdir. Oysaki, sağlık, sosyal bir sektördür; palyatif tedbirlerle, günübirlik politikalar
la yürütülmesi mümkün olmayan bir sektördür. 

Burada, bu vesileyle şunu ifade etmek istiyorum: En uç kesimde sağlık hizmeti veren sağlık 
ocaklarında döner sermayenin uygulanması halinde, bu kesimde belirli ve sabit bir geliri olmayan, 
gelişigüzel bir kazancı olan ve sağlık güvencesi kapsamında da olmayan insanlarımızın, asıl, orada 
bu hizmetten yararlanması icap eder; yani, sağlık hizmetinden yararlanması gereken kesim, ödeme 
gücü olmayan kesimdir. Ödeme gücü olmayan kesim, sağlık hizmetine en çok ihtiyacı olan kesim
dir. Buralara kadar döner sermayeyi sokmak suretiyle, bir zamanlar "paran yoksa, öl" politikasını 
yeniden hortlatmanın anlamını ben anlayamıyorum değerli arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, sadece hekimlerin özlük haklarını iyileştirmekle bu iş bitmez. Hizmeti 
sunan hekimlerin yanı sıra hizmetten yararlanan hastaların da hakları vardır. Bugün, sosyal güven
lik sisteminde üç basamaklı bir reform uygulamasına geçilmişken, hâlâ, daha, sağlık reformunun 
Meclise getirilememesi, fevkalade üzücü bir durumdur. Âdeta, döner sermaye uygulamasını yaygın 
hale getirmekle, geçici vergilerin kalıcı vergilere dönüştüğü yetmiyormuş gibi, vatandaştan, hekim
lerin özlük haklarını iyileştireceğim diye, bir sağlık vergisi alır gibi, ille bu tedavinin ücretini 
ödeyeceksin demek, sosyal devlete pek yakışan bir durum değildir. 

Değerli arkadaşlarım, o bakımdan, radikal çözüm, sağlık reformunu getirmektir. Radikal 
çözüm, Anayasanın öngördüğü gibi, herkesin sağlık hizmetinden eşit ve etkili bir şekilde yarar
lanabilmesi için, herkesin doğuştan sosyal güvence hakkını kazanabilmesi için ve herkesin sağlık 
hizmetinden istediği şekilde istifade edebilmesini sağlamak için, sadece hastaneleri bu şekilde var
diyalı sisteme getirmek yetmez. Vardiyalı sistem, ikili değil üçlü dahi olsa kafi gelmez. 

Ne için vardiyalı sistemi hastanelerde uyguluyoruz; orada hasta birikmesini önlemek için, has
tane kapılarının, eza kapısı, cefa kapısı olmasını önlemek için. Onun için vardiyalı sistemi yapıyoruz. 
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Sabah 8'den 16.00'ya kadar mesai, 16.00'dan 23.00 kadar mesai. İsterseniz, 23.00'ten sabaha kadar 
üçlü vardiyayı da uygulayın. Önemli olan... Hastanelere gelen hasta, kendi başına müracaat etmez. 
Hastanelere şevkli hasta gelir, hastanelere yatması icap eden hasta gelir. Birinci basamak sağlık hiz
metlerini güçlendirmezseniz, etkili bir sevk sistemini oluşturmazsamz, o zaman, sağlık ocaklanna 
gitmesi gereken hastalar, hastanelere gider. Siz, bataklık dururken sivrisinekle uğraşıyorsunuz. 
Bugün, hastanelere gelen hastaların yüzde 90'ı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde tedavisi müm
kün olan hastalardır. O bakımdan, vardiya usulünü uygulamak suretiyle bir sisteme gideceğinize, 
hastanelerdeki kuyrukları ortadan kaldıracağım diye bu şekilde bir uygulamaya gideceğinize, birin
ci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirin, etkili bir sevk sistemini getirin, hastaneleri rekabete 
açın, hastaneleri işletmelere dönüştürün ve ondan sonra da, sağlık güvencesi olmayan, ödeme gücü 
olmayan insanları sağlık güvencesi altına alın; o zaman, hizmeti sunan hekimler de, hizmetten 
yararlanan hastalar da bu sistemden memnun kalır. 

Bize göre, çözüm, radikal çözüm, köklü bir sağlık reformunu getirmektir; ama, reform, kolay 
bir şey değildir. Reform, cesaret ister; reform, siyasî kararlılık ister. Sağlık reformunu getirecek 
cesareti bu hükümette görmediğimi ifade ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve FP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baran. 
Şimdi, söz sırası, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına, Tokat Milletvekili Sayın Reşat Doğ-

ru'da. . • 
Buyurun Sayın Doğru. (MHP sıralarından alkışlar) 

MHP GRUBU ADINA REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sağ
lık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye 
Hakkında Kanun ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısıyla ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini anlatmak üzere söz almış 
bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

. Sağlıklı yaşamak, en temel insan haklarından biridir. Ülkelerin idare sistemleri ne olursa olsun, 
devletlerin, bu gerçekten hareketle, vatandaşlanna yeterli sağlık hizmeti sunabilmek için imkânları 
ölçüsünde çeşitli çalışmalar yapmaları gerekir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, <kurulduğu günden itibaren, sağlık yönünden çok başanlı çalış
malar yapmıştır. Yıkılan, birçok kaynağı ortadan kaldırılan ve yetişmiş insangücü büyük oranda 
kaybolan bu ülkede, kim ne derse desin, küçümsenmeyecek epey mesafeler alınmıştır. 

Her hükümetin programının büyük bölümünü, sağlık ve ona verilecek çalışmalar oluşturmak
tadır. Gelişmiş ülkelerin bile sağlığa ayrılacak finansmanda karşılaştığı sıkıntılar göz önünde bulun
durulduğunda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, içinde bulunduğu tüm sıkıntılara rağmen hatırı sayılır 
oranda bir payı, insanlarımızın sağlığı için ayırmıştır. Ancak, Amerika Birleşik Devletlerinde, sağ
lık sisteminde devletin karşıladığı finansmanı artırarak gelir düzeyi düşük insanların sağlık sorun
larının giderileceğini söyleyerek iktidara gelen Bili Clinton bile, bu iddialanndan vazgeçme duru
muna gelmişti. 

21 inci Yüzyıl, insana, çevreye ve teknolojiye değer veren yönetim ve organizasyon çağı 
olacaktır. Ülkemizde, artık, tüm insanlara yüksek kaliteli, etkili, verimli, erişilebilir, kişisel özellik
lerden etkilenmeyen, insan onuruna yakışır bir sağlık sistemi kurmak gerekmektedir. Bugün, bütün 
dünyada, sağlık alanındaki hizmetlerin yeterli sayılabilmesi için kabul gören ortak özellikler vardır. 
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Bu ortak özellikler herkes tarafından kabul edilmelidir. Günümüzde modern sağlık hizmeti an
layışına göre, bu hizmetler, planlanıp, öncelik, hasta insanların talebine değil, insanların hastalan
mamalarını sağlamak olarak değerlendirilmektedir. 

Koruyucu sağlık hizmetleri devletin aslî görevlerindendir. Bebeklerin aşılama ve takibi, gebe 
takibi, aile planlaması hizmetleri, ağız ve diş sağlığı hizmetleri, sağlık alanındaki öncelikleri gös
terir. Bebek ölüm oranı düşürülmeden, gebe takibini iyi yapmadan, ileri, gelişmiş ülkeler seviyesine 
gelinmeyecektir. 

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, yerel yönetimler, Yeşilay ve benzeri gönüllü kuruluşlar da, 
sağlık konusunda beraber hareket etmelidir. Sağlıkta, insan hasta olmadan alınacak olan tedbirler 
başlangıç teşkil eder. 

Ülkemizde gözden kaçan bir konu da yerel yönetimlerin bu konudaki çalışmalarıdır. Toplum 
sağlığı açısından çok önemli olan kanalizasyon yapımı, dere ıslahı, zararlı haşere mücadelesi, iç-
mesularmın kullanımı ve temizlenmesi dikkatle takip edilmelidir. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele 
de, toplum sağlığını ilgilendiren konuların başında gelmektedir. Ayrıca, ülkemizde 50'den fazla iş
çi çalıştıran işyerlerinde sağlık personeli bulundurma zorunluluğu vardır; ama, ne yazık ki, şu ana 
kadar bu da tam olarak sağlanmış değildir. İşçi sağlığı için, iş güvenliğinin sağlanması için bu 
konunun önemi üzerinde durmak istiyorum. 

Yarınların mutlu, kalkınmış ve lider Türkiye'sine ulaşmak, ancak, sağlıklı insanlarla 
başarılabilecektir. İnsanlarımızın sağlıklarının korunmasında ve hastalandıklarında tedavilerinde en 
çağdaş yöntemlerin uygulanması en başta gelen görevlerimiz olmaktadır. Devletimiz hiçbir mevki, 
makam, unvan farkı gözetmeden, hiçbir ayırım yapmadan, azamî seviyede hizmet götürmektedir. 
Her vatandaşımıza sağlık hizmeti götürmek, öncelikli konular arasındadır. Ülkemizin sağlık sis
temindeki gerçekleri, ekonomik durumumuzu insanlarımıza doğru olarak anlatmak zorundayız. 
Devletimizin, ülkemizin sağlık yönünden içinde bulunduğu tabloyu çok iyi bilmek zorundayız. 
Durumun tespitiyle, başka uygulamadan ve farklılıklar gözetildikten sonra, sonuca rahatça ulaşılır. 

Sağlık alanında, artık, devlet tekelinin ortadan kaldırılmasının zamanı gelmiş ve geçmektedir. 
İşte, bu durumda da özelleştirme tablosuyla karşı karşıya kalınmaktadır. Şu anda, ülkemizde, has
tanelerimizin bazı bölümlerinde özelleştirmeye doğru gidilme de vardır, özellikle, temizlik 
ihalelerinde olsun veyahut yemek ihalelerinde olsun, bu, ortaya konularak, oradaki insanlarımıza 
farklı bir hizmet verilmeye çalışılmaktadır; ama, ben, bunun da yeterli olduğu kanaatinde değilim. 
Özellikle, röntgen hizmetlerinde olsun, laboratuvar hizmetlerinde olsun, hasta bakım hizmetlerinin 
de özelleştirilmesi noktasında, belki birtakım şeylerin yapılacağı kanaatindeyim. 

Ülkemizde, şu anda Sağlık Bakanlığının yapmaya çalıştığı "sosyal güvencesi olmayan tek 
vatandaş kalmayacaktır" sloganının, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından süratle sağlanmasını 
da bekliyoruz. 2000 yılında yeşil kartlı hasta sayısı 10 milyon civarındadır. Bu, ülke nüfusumuzun 
aşağı yukarı yüzde 14,9'unu göstermektedir; fakat, yeşil kartla, Fakir Fukara Fonlarıyla sağlık prob
lemlerinin çözülemediği de herkes tarafından görülmüştür. 

Şu anda sağlık ocağı, dispanser, devlet hastanesi içinde 210 000 civarında personel hizmet ver
mektedir. Yüzde 77si personel maaşlarına giden bütçemizin, aşağı yukarı 2001 yılındaki miktarı 1 
katrilyon 280 trilyon civarındadır. Bu rakamlar, genel bütçenin 2,66'sını göstermektedir. Bu pay, 
çok az olmasına rağmen, Bakanlığınızca en iyi şekilde kullanılacağına da kanaatimiz tamdır. 

Şu anda, hizmet alanın da hizmet verenin de farklı düşündüğü bir tabloyla karşı karşıyayız; an
cak, son zamanlarda, devlet hastanelerimiz ve sağlık ocaklarımızda büyük bir kabuk değişimi ol-
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duğunu da görmek mümkündür. İnsanlarımıza yakışır fizikî mekânları olan hastane ortamları yapıl
maya çalışılmaktadır. Hasta yatağından polikliniğine kadar, bundan iki sene öncesine göre, ül
kemizin her yerinde, farklı bir değişim ve iyileştirme vardır. Aşağı yukarı, bu tabloyu, has
tanelerimizin hepsinde görmemiz de mümkündür. Hatta, bu görünen tablo, bazı yerlerde, özel has
tanelerden daha farklı bir görünüm arz etmekte; özellikle, ilçelerimizde ve doğu ve güneydoğudaki 
bazı illerimizde farklı bir görünüm arz etmektedir. 

Ancak, sağlık personelinin içerisinde bulunduğu yaşam ve çalışma şartlarını da iyi değerlen
dirmemiz gerekmektedir. Ambulans geç geldiği zaman bile sorumlunun doktor olarak değerlendiril
diği bu ortamda, acaba, sağlığımızı emanet ettiğimiz bu insanlara ne kadar değer veriyoruz? Hiçbir 
doktor, hastasına kötülük etmez; teşhisinde zorlansa bile, ona zarar vermek istemez. Bu insanlara, 
acaba, ne kadar maaş veriyor, insanca yaşamalarını sağlıyoruz?.. 300 milyon maaş alan uzman 
hekimlere, sağlığımızın tüm sorumluluklarını yüklüyoruz. Bu adaletsizliğin giderilmesi gerekmek
tedir. Bu insanların toplumdaki sosyal konumları icabı, gereken ilginin gösterilmesi gerekir. Ayrıca, 
gece gündüz demeden, hizmette beraber çalışan, hastabakıcılardan ebesine, teknisyenine, hem
şiresine kadar, tüm sağlık personelinin durumunu iyileştirmeliyiz. 

Sağlık hizmetleri arzının etkinliği, sağlıklı insangücünün önemiyle ilgilidir. Nitelikli insan-
gücünün yaratılabilmesi için, sağlık personelinin eğitimi, denetimi, bunların fonksiyonel ve coğrafi 
açıdan optimum dağılımı, teknolojik gelişmeleri izleyebilmeleri ve uygun bir ücret sisteminin sağ
lanması önem taşır. Ayrıca, yetiştirilmiş sağlıklı insangücünün, beyin göçü sebebiyle, başka ülkelere 
transferinin önlenmesi için, gereken önlemler de alınmalıdır. Son yıllardaki, ekonomi alanında 
atılan adımlar, yüksek enflasyon durumu, sağlığa ayrılan bütçenin az oluşu, sağlık personelini ek iş 
yapma durumuna sevk etmiştir. Kamu sağlık kurumlarında çalışan kişilerin reel ücretlerinin 
geriletilmesi, çalıştığı ortamdan memnun olmayan vasıfsız kitle ortaya çıkarmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bir konunun üzerinde durulması gerekir. Çoğunun altyapısının kötü ol
duğu tıp fakültesi sayısı, ülkemizde, ne yazık ki 47'yi bulmuştur. Bir yandan öğretim elemanı sıkın
tısı çekilirken, bir yandan da, yılda birkaç ders dışında eğitim vermeyen öğretim elemanı olan bir
çok tıp fakültesi hastanemiz vardır. Birçok tıp fakültemizde, bu tablonun artık geriye döndürülmesi 
gerekir. Bu, üniversitelerimiz için kanayan büyük bir yaradır. Özellikle tıp fakültelerimizin büyük 
illerde olanlarında, büyük oranda, doçent olsun, profesör olsun, büyük sayıda elemanları vardır; 
ama, özellikle, doğudaki veyahut İç Anadolu Bölgesindeki birtakım tıp fakültelerinde de bu öğretim 
üyelerini bulamıyoruz. 

Öyle bir sistem getirilmelidir ki, özellikle, öğretim üyelerimizin doçent veyahut da profesör ol
ma durumlarında, bu insanlarımızın, belirli bir sene, iki sene veyahut üç sene gibi, o bölgelerde, 
yani kalkınmaya çalışan o tıp fakültesi hastanelerimizde görev almalarının sağlanması gerekir diye 
düşünüyorum. Bu hizmeti, diğer bölümler için de yapabiliriz; ama, özellikle, bizim, tıpla ilgili in
san yetiştiren ve insan sağlığına değer vermiş olduğumuz bu ortamda, bunun da önemli bir konu 
olarak altını çizmek istiyorum. 

Türkiye'deki bir hekimin maaşı, İngiltere'deki meslektaşlarının maaşının ancak onbeşte Tidir. 
Uzman ve pratisyen hekimlerin maaşlarında, yıllara göre önemli bir yıpranma söz konusudur. Aynı 
tabloyu, ebe, hemşire ve sağlık memurlarında da görmekteyiz. Sağlık personeli, yıldan yıla fakir
leşmeye doğru gitmektedir. 2000 yılı verilerine göre, pratisyen hekimler 260 dolar, 300 dolar 
civarında maaş alırken, ebe ve hemşirelerimiz de 150 dolar civarında ücret almaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, bunların yanında, önemli bir konu da şudur: Sağlık çalışanı, çalıştığı or
tamlardan dolayı, birçok risk faktörüyle karşı karşıyadır. Ameliyathanede çalışan personelinden 
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hemşiresine, doktoruna kadar, tüm personel, kan yoluyla bulaşan hastalıklara yakalanma riski çok 
yüksek olan bir gruptur. Özellikle, eline iğne batmayan veyahut da bisturiyle kesilmeyen sağlık per
soneli yok gibidir. Sağlık personelinin hepatit hastalığı geçirmiş olma oranı, toplumun diğer kesim
lerinden çok yüksektir. Bu oran yüzde 17,9 ile yüzde 52,9 arasındadır. Hepatit sonucu, bilindiği 
gibi, siroz veya karaciğer kanseri, arkadan gelebilir. Bunun yanında, son zamanlarda, sağlık 
çalışanında, ilaç tedavisine dirençli olan, verem gibi birtakım hastalıkların da yoğun bir şekilde 
görülmekte olduğunu görüyoruz ve bu sıklık oranının da artmakta olduğunu görüyoruz. 

Ayrıca, sağlık çalışanları, anestezik ilaçlarla beraber birçok kimyasal risk faktörüne de maruz 
kalmaktadır. Bu durum, karaciğer hastalığının yanı sıra erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek 
gibi yan etkiler de yaratmaktadır. 

Her yerde kullanılmaya başlanılan radyasyon yayan aletler de, sağlık çalışanlarının karşısında 
çok büyük bir risk faktörü olarak durmaktadır. Özellikle de bu konunun üzerinde durulması gerekir; 
çünkü, tomografi veyahut da konvansiyonel röntgen cihazlarında çalışan personel de, bu yönde bir
takım sıkıntıyla karşı karşıyadır. 

Çalışma süresi uzunluğu, sürekli hastalıklı ortamda bulunma, fizikî ortamın bozukluğu, güven
lik sorunları ve ekonomik yetersizlik, önemli sorunlar arasında görülmektedir. 

Son günlerde, bir de, devamlı gündeme gelen, hasta yakınlarının sağlık personeline sözlü ve 
fizikî sataşmaları da, üzerinde durulması gereken konuların başında gelmektedir. Bu da, dev
letimizin, özellikle sağlık personeli olarak, bu konuda ciddî ve gerekli önlemleri alması gerektiğini 
göstermektedir. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, sağlık sistemimiz ve sağlık hizmetlerimiz, yıllardır belir
li sıkıntılar içinde bulunmaktaydı. Sağlık hizmetlerinde, yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu 
gibi, fiilî düzenlemelere ve bu hizmeti veren personelle ilgili iyileştirmelere de ihtiyaç duyulmak
tadır. Sağlık Bakanlığımızın da, yukarıda arz ettiğim çerçevede kapsamlı çalışmalar yapması, ger
çekten mutluluk vericidir. Fiilî düzenleme kapsamında, Bakanlığımız, hizmet alanını genişletmek
te, hizmetin ulaşabilirliğini artırmakta ve hizmetten yararlanmayan kesimlere de hizmet vermeye 
çalışmaktadır. Bunun en güzel örneklerinden biri de hastanelerimizde uygulanan vardiya sistemiy
le sergilenmiştir. 

Hastanelerimizde atıl durumda bulunan malzeme, altyapı ve işgücü faal hale getirilmiş ve 
vatandaşlarımızın hastanelerde yaşadıkları yığılmaların önüne geçilmiştir. 

Ayrıca, gündüz çalışan vatandaşın akşam hastaneye gelmesi sağlanmakla, İşgücü kaybı ön
lenerek, genel ekonomimize de katkı sağlanmıştır. Bu sistemin uygulanması, aynı zamanda, has
tanelerimizin sağladığı gelirleri de önemli bir biçimde artırmıştır; bu da, hastanelerimizin genel 
gelişimlerine büyük katkı sağlamıştır. 

Ülkemizde bulunan kamu hastanelerinin genel sağlık politikalarının geliştirilmesi doğrultusun
da, hastanelerimizin kendi kendine yetebilirliğinin sağlanması da büyük bir gelişme olmuştur. Has
tanelerimizin büyük kısmı, artık, kendi ayakları üstünde durmakta, fınansal girdilerini artırmakta ve 
tüm harcamalarını karşılar duruma gelmektedir; bu durum, gerçekten, sistemimiz açısından fev
kalade önemlidir; ancak, bu gelişmelere paralel olarak, sağlık personelinin özlük haklarının geliş
tirilmesi sistemin kalıcılığı açısından da büyük yarar sağlamaktadır. 

Bilindiği gibi, 4.1 1961 tarih ve 209 sayılı, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile 
Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin 
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27.6.1989 ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen üçüncü fıkrası gereği personele 
verilen eködeme neticesinde döner sermaye gelirlerinde büyük artışlar sağlanmıştır. Bugün, Bakan
lığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarının 1998 yılı toplam döner sermaye gelirleri 185,8 trilyon, 
toplam gideri ise 168,9 trilyon olarak gerçekleşmiştir. Yıllara göre gelir artışları ise, 1997-1998 
arasında yüzde 125,8 olarak gerçekleşirken, 1998-1999 Temmuz itibariyle artışın yüzde 114, 1999 
sonu itibariyle de artışın yüzde 135 civarında olduğu görülmektedir; 2000 yılında ise, bu oranın, 
yeni düzenlemelerle, yeşilkartın artan yüküne karşılık, yüzde 170'ler civarında olması beklenmek
tedir. 

Yukarıda ortaya konulan verilerin ortaya koyduğu döner sermaye gelirlerindeki artış eğilimi, 
kaydedilen olumlu gelişmelerin yanında, tıp ilminde ve tıp teknolojisindeki gelişmelere paralel 
olarak, hastanelerimizde uygulamaya konulan ileri tetkik, tanı ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra, 
personele verilmekte olan eködemelerle doğru orantılı olarak hastane kaçaklannm önlenmesi ve 
bunun da döner sermaye gelirlerine olumlu yönde yansımasından olmaktadır. 

Ayrıca, bağlı yataklı tedavi kurumlarında çalışmaların 24 saat ve zor şartlar altında sürdürül
düğü düşünülürse, yapılacak personel düzenlemelerinin önemi daha iyi görülecektir. 

Bunun yanında, normal mesai dışındaki hizmetlerle, acil vakaların muayene ve tedavisi, acil 
ameliyat ve müdahalelerin yapılması ile yatmakta olan hastaların bakımlarının devamı sağlanmak
tadır. 

Uygulamaya konulan vardiya sistemiyle, mesai saatleri dışında etkin olarak verilemeyen hiz
metlerde etkinlik ve süreklilik sağlanacaktır. Poliklinik, laboratuvar, röntgen ve görüntüleme mer
kezleri gibi, muayene ve teşhis ünitelerinde görülen aşırı birikim ve yığılmaların önüne geçilecek
tir. Hekimlerin, hastalarına daha fazla zaman ayırabilmesi ve bunun da, hizmetin kalitesini olumlu 
yönde etkilemesi sağlanacaktır. Dışarıya şevklerin asgarîye indirilmesi sağlanacaktır. Yüksek 
maliyetli yatırımlar olan röntgen, MR, tomografi gibi cihazlar atıl durumdan kurtarılacak ve bun
ların da rantabl şekilde çalışması sağlanacaktır. 

Uzman ve nitelikli insan gücünden optimum düzeyde yararlanılması sağlanarak, has
tanelerimizin döner sermaye gelirleri -iki üç kat gibi- daha fazla artırılmış olacaktır. Ancak, bu uy
gulamanın başarıya ulaşmasında, sağlık hizmetlerinin özelliği nedeniyle, gece ve gündüz büyük öz
veri, üstün çaba ve gayret gösteren sağlık personelinin motivasyonu büyük önem arz etmektedir. Bu 
nedenle, yüzde 50 ve yüzde 100 olan döner sermayeden eködeme oranlarının artırılması ve ikinci 
vardiyada fiilen çalıştığı günler için fazla ödeme yapılması, personeli daha fazla teşvik etmiş 
olacaktır. 

Diğer taraftan, işletmeden birinci derecede sorumlu olan başhekimlerin, mesailerinin tamamını 
kurumda geçirmelerini, organizasyonu tam yapmalarını, hatta mesai dışı çalışmalarını teminen 
muayenehanesi olmayan başhekimlere daha fazla eködeme verilmesi, sistemin idamesi açısından 
vazgeçilmez bir durumdur. 

Bütün bunların yanında, normal mesai ve vardiya saatleri dışında ayrıca vardiya sisteminin uy
gulanmadığı hastanelerin atıl durumdan kurtarılmasının ve özel tarifeli sağlık hizmeti sunumunun 
gerçekleştirilmesinin ve bu hizmeti gerçekleştiren personele de, bu suretle verilecek hizmetlerin 
belirli bir kısmının teşvik edici gelir olarak verilmesinin, hizmetin etkinliği ve sürekliliğiyle döner 
sermaye gelirlerinin artırılması bakımından faydalı olacağı düşünülmüştür. 

Ayrıca, her zaman olduğu gibi, koruyucu sağlık hizmetleri, yeni gelen kanunla da ücretsiz bir 
durumda olacaktır. Sağlık ocaklarımız, özellikle koruyucu sağlık hiznicüerinde çok büyük bir rol 

- 2 4 0 -



T.B.M.M. B:42 10.1.2001 0 : 3 

üstlenmişlerdir. Bundan dolayı dâ koruyucu sağlık hizmetlerinde de bu noktada ücretsiz tablosu 
devam edecektir. 

Ayrıca, hepimizin de malumu olduğu gibi, daha önceleri sağlık ocaklarımızda, dernekler olsun, 
vakıflar olsun çeşitli yönlerden muayene esnasında para kesilme durumu vardı. İnanıyorum ki, bu 
gelen kanunla beraber sağlık ocaklarımızda Bağ-Kurlu olan insanlarımızdan veyahut da emekli olan 
insanlarımızdan para kesilmeyecek, direkt olarak kendilerinin sağlık güvencesindeki karnelerinden 
bu para tahsil edilmiş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ancak, bu güzel gelişmelerin yanında, Bakanlığımızın başka bir kuru
mu olan temel sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personeli için de acilen bir önlem alınması ve sağ
lık personelinin iç huzurla görev yapacağı bir malî kazanca kavuşturulması gerekmektedir. 

Yine, Bakanlığımızın çok güzel bir çalışması olan, bundan yaklaşık altı ay veyahut da yedi 
sekiz ay önce ortaya konan sağlık sandığı kanun tasarısından bahsetmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, hükümetlerin veyahut da Sağlık Bakanlarımızın aşağı yukarı hepsinin 
gündeminde olmuştur: "Genel sağlık sigortası getirilecek, sağlık güvencesi olmayan insanlar sağlık 
güvencesine kavuşturulacaktır" denilmiştir; ama, aşağı yukarı, bu hükümet zamanında getirilen sağ
lık sandığı kanun tasarısıyla bu konunun üzerinde ciddî şekilde durulmaktadır. Sağlık sandığı kanun 
tasarısı şu anda kamuoyunun gündemine sunulmuştur; ama, inanıyorum ki, önümüzdeki günlerde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Doğru, buyurun. 
REŞAT DOĞRU (Devamla) - ...yüzde 15-20 civarında sosyal güvencesi olmayan insan

larımıza da hizmet verecek olan bu sistem Türkiye Büyük Millet Meclisimizin gündemine gelecek
tir. Artık, bunun da belli bir sisteme oturtulmasının zamanı gelmiştir. Çeşitli yönlerden, işte, yeşil 
kartlarla olsun veyahut da fakir fukara fonlarıyla olsun, bunların yapılmasının durumu artık geç
mektedir; çünkü, bunların da artık bu konuyu çözmediği görülmüştür; ama, yeniden bir sistem 
getirecek olan geçici tedbirlerin ortadan kaldırıldığı bu sağlık sandığı kanun tasarısının da Türkiye 
Büyük Millet Meclisi gündemine süratle getirilmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. 

Bu kanunun^ özellikle ülkemize, daha sonra sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını temenni 
ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Balıkesir Milletvekili Sayın Mustafa Güven Karahan; 

buyurun. 
DSP GRUBU ADINA MUSTAFA: GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; gündemimizdeki 568 sıra sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esen-
lendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve 190 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde Demok
ratik Sol Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Partim ve şahsım adına hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiyemizde, kamu çalışanlarının büyük bir çoğunluğunun, zor koşul
lar altında, yaşam mücadelesi içerisinde olduklarını söylemek yanlış bir düşünce değildir. Özellik
le yönetici kadrosunda yer almayan genel idare hizmetleri, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri, 
eğitim ve öğretim hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfına mensup olan memurlar, uzman ve pratis
yen hekimler, eczacı ve diş hekimleri, hemşireler, teknisyenler, mühendis ve mimarlar ve öğretmen
ler büyük geçim sıkıntısı içerisinde bulunmaktadırlar. 
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Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, 57 nci hükümetimiz, 2000 yılının son günlerinde, kamu 
çalışanlarının idarî, malî ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için yetki almıştı. Hükümetimizin, al
dığı yetkiyle, biraz önce mesleklerini belirttiğim kamu çalışanlarının özlük haklarını .düzen
leyeceğine olan inancım sonsuzdur. Yoksa, daha önceleri yapıldığı gibi, yine, yalnız bazı meslek 
gruplarının özlük haklarına ağırlık verilirse, adaletsizlik daha da büyümüş olacaktır. 

Örneğin, bugün, l'in 4'ündeki bir uzman hekim 400 milyon Türk Lirası aylık alırken, yine Tin 
4'ündeki bir hâkim veya bir savcı 1 milyar ve üzerinde maaş almaktadır. Yeni Yetki Yasasıyla, yine, 
bazı meslekler düşünülüp, genel idare hizmetleri, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri, öğretmenler, 
mühendis ve mimarlar düşünülmezse, gerçekten sosyal patlamalara gidecek olaylar ortaya 
çıkabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, gündemimizdeki tasarı, sağlık personelinin aylık ücretlerinin iyileştiril
mesi konusunda palyatif önlemleri içermektedir; ama, aylık ücretlerde geçim zorluğu içindeki sağ
lık personelinin, az da olsa, geçim yönünden rahatlamasına yol açacak olumlu bir çalışmadır. Bu 
düzenlemenin arkasından, kalıcı ve kapsamlı düzenlemelerin gündemimize getirilerek, güzel ül
kemizin sağlık sorunlarının kökünden çözüme kavuşacağı günleri özlemle beklemekteyim. 51 nci 
hükümetimizin bunu başaracağına da gönülden inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gündemimizdeki 568 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesiyle 209 
sayılı Kanunun 5 inci maddesine fıkralar eklenmektedir. Bu fıkralarda "personelin katkısıyla elde 
edilen döner sermaye gelirlerinden; o birimde görevli yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hiz
metleri sınıfına dahil personele bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil) yan ödeme ve 
her türlü tazminat (makam ve temsil tazminatı hariç) tutarının -daha önceki kanunda yüzde 50'si 
olan oran- yüzde 80'ini" olarak değiştirilmiştir. 

Ancak, uygulanacak olan oranlar; 
a) Vardiyalı çalışma sistemi uygulanan hastanelerde normal günlük çalışma saatleri dışında 

ikinci vardiyada yürütülen hizmetler kapsamında fiilen çalışılan günler için yüzde 30'una, 
b) Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil ser

viste çalışan sağlık personeline (tabipler hariç, anestezi uzmanı ve asistanları dahil) yüzde 50'sine, 
c) Muayenehane açmayan hastane başhekimlerine yüzde 200'üne, 
Kadar fazlasıyla tespit edilebilir." 
Bu şekilde önemli sayılabilecek uygulama yenilikleri getirilmektedir. 
Ayrıca, en az 100 ve üzerindeki yatak sayısına sahip hastaneler ile eğitim hastanelerinde, mesai 

saatinin bitimi olan saat 16.00'dan sonra özel sağlık hizmetlerinin verilebilmesine olanak sağlan
maktadır. Bu, gerçekten cesur bir uygulamadır; hatta, reformist bir uygulama da denilebilir. Bu, 
kanun tasarısının, bana göre, mihenk noktasıdır; gerçekten, geçim sıkıntısı çeken ve çalışma or
tamının zorluk ve yoğunluğundan boğulan hekimlerimizin ekonomik sıkıntılarının ortadan kaldırıl
masına yardımcı olacak bir düzenlemedir. 

Değerli arkadaşlarım, gündemimizdeki 568 sıra sayılı kanun tasarısının geçici 2 nci maddesiy
le "Sağlık Bakanlığına bağlı il düzeyindeki mevcut döner sermayeli işletmelerden 1999 yılı gayri 
safî gelirleri 1 trilyon liranın altında olanlar, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak birleştirilir ve 
birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlardaki Ana Çocuk Sağlığı, Sağlık Ocağı ve 
Halk Sağlığı Laboratuvarları gibi koruyucu sağlık hizmetleri dışında kalan tedavi hizmetlerini de 
kapsamak üzere her ilde bir adet döner sermayeli işletme kurulur" hükmü getirilmektedir. 
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Geçici maddenin başlangıcındaki "1999 yılı gayri safî gelirleri 1 trilyon liranın altında olanlar" 
ibaresinin yerine "100 veya 200 yataklı hastaneler" ibaresinin gelmesinin daha uygun olacağı inan
cındayım. 

Değerli arkadaşlarım, konservatif de olsa, Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile Bakanlık sağ
lık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri, yardımcı sağlık hizmetleri ve yardımcı 
hizmet sınıflarına mensup olan çalışanların aylık ücretlerinde bu kanunla iyileşme sağlanacaktır. 

Bu kanunun, ülkemize ve sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla selam-
larım.(DSP, MHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, çok teşekkür ederim. 

Efendim, çalışma süremiz dolmuştur. 

Saat 20.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.45 

G 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 20.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Melda BAYER (Ankara), Şadan ŞİMŞEK (Edirne) 

—© 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 42 nci Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 
568 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4.- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/789) (S, Sayısı: 568) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerde, gruplar adına konuşmalar bitmişti. 
Şimdi, şahsı adına, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat; buyurun efendim. (FP ve DSP 

sıralarından alkışlar) . 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 568 sıra sayılı Sağlık Bakan

lığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Ser
maye Hakkında Kanun ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısının tümü üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Tasarının genel gerekçesinde, Türkiye çapında tüm hastanelerde vardiyalı sisteme geçilmiş ol
duğu, hastane personelinin özverili çalışmasına mukabil hak ettikleri ücreti alamadıkları, bunun için 
de, bu tasarıyla, döner sermaye işletmelerinden aktarılacak ücretle sağlık personelinin maaşlarında 
yapılacak iyileştirmenin hizmetin kalitesini artıracağı ve kaynak israfını önlemek için her ilde bir 
adet döner sermaye işletmesi kurulması, il düzeyindeki mevcut döner sermaye işletmelerinin birleş
tirilmesi, ancak, büyük illerde gerek görüldüğünde birden fazla döner sermaye işletmesinin kurula
bileceği belirtilmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan değişiklikle, il düzeyindeki mevcut döner sermayeli iş- v. 
letmelerden 1999 yılı gayri safi gelirleri 1 trilyon TL'nin altında olanların Sağlık Bakanlığının 

•görüşü alınarak birleştirileceği; döner sermaye işletmelerinin birleştirme ve kuruluş işlemleri tasarı
da 31.12.2001 iken, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının performansı dikkate alı
narak, bu sürede bu işlemi tamamlayamayacağı göz önüne alınmış ve 31.12.2002'ye kadar süre 
verilmiştir. 

Bu hükümetçe, komisyonlara sevk edilen diğer tasarılarda olduğu gibi bu tasarıda da, yine, şu 
an çalışanlara döner sermayeden ne veriliyor parasal olarak, ne kadarı ne oranda iyileştirme alıyor, 
tasarıyla ek getirilen nedir, bu meblağ ülke genelinde ne gibi bir miktara ulaşacaktır diye hiçbir bil
gi olmadığı gibi, komisyonda da milletvekillerine ciddî ve doyurucu bir bilgi verilememiştir. Bu 
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tasarı, sadece, sağlık personelinin yurt çapındaki eylemleri akabinde, alelacele getirilmiş bir 
•tasarıdır. 

Tasarıyla, ayrıca, döner sermayeden istihdam edilmek üzere 9 110 adet kadro ihdas edilmek
tedir. Plan ve Bütçe Komisyonunda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, eğer kamu 
çalışanlarının maaşlarında bir düzenleme yapılacaksa, bunun tüm kamu çalışanlarını kapsayacak bir 
paket içerisinde düşünülmesi, ülkemizde döner sermaye sisteminin mutlaka gözden geçirilmesi 
gerektiği, bir yandan fon sistemi tavsiye edilirken diğer yandan döner sermayenin yaygınlaştırıl
masının çelişkili bir uygulama olduğu, bütçenin birliği ilkesini ihlal ettiği, ücreti döner sermayeden 
karşılamak üzere kadro ihdas etmenin yanlış bir uygulama olduğu, mevcut personel rejimi içerisin
de döner sermayelerin kadro ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Bu sorulara cevap veren Sayın Bakan, yeni ihdas edilen kadroların, ancak, ücret ödeyebilecek 
geliri olan döner sermayelerde çalıştırılacağını belirtmiştir. İşte, bizce, bu noktada, Bakanlık önem
li bir hata yapmaktadır; çünkü, bizzat Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye'deki sağlık verilerini belir
tirken, ülkemizde 807 kişiye bir hekim, 384 kişiye bir hastane yatağı düştüğünü belirtmekte ve daha 
da önemlisi "1999 yılı itibariyle hasta yataklarının yüzde 38'i, hekimlerin ise yüzde 40'ı nüfusun 
yüzde 25,6'sının yaşadığı üç büyük ilde bulunmaktadır" demektedir; yani, üç büyük ilde iskân 
edilen nüfusun Türkiye ortalamasına göre yüzde 60 fazlası doktor istihdam edilmektedir. 

Bu uygulamayla bu illerdeki döner sermaye gelirleri diğer illerden fazla olacağı için, bu ihdas 
edilecek kadrolar da genellikle bu illerde istihdam edilecek olup, sağlık personeli dengesizliği, 
büyük iller lehine artarak büyüyecektir. 

Yine, DPT verilerine göre, ülke genelinde yatak kullanım oranı yüzde 59 iken, bu oran ilçe has
tanelerinde yüzde 25'in altındadır. Bunun en önemli sebebi, ilçelerde doktor ve yardımcı sağlık per
sonelinin dengeli dağıtılmaması ile araç gereç noksanlığıdır. 

Örneğin, bir ilçeye cerrah tayin ediliyor, anestezi uzmanı olmuyor; ebe veya hemşire oluyor, 
kadın-doğum uzmanı olmuyor. Bir de, artık, ilçeleri illere bağlayan yollar ile vasıtalar eskiye göre 
gelişince, vatandaş ilçede yetersiz sağlık hizmeti alacağına, şehirdeki hastanelere gitmeyi tercih et
mekte, bu da problemleri giderek büyütmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu hükümet gerçekten sağlık personeli ücretlerini iyileştir
meyi düşünüyor ise, Öncelikle genel bütçeden sağlık personeline yeterli bir ücret ayırmalıdır. 

Bugün, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikasının yaptırdığı araştırmaya göre, Aralık 2000 
itibariyle 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 629 milyon TL, açlık sınırının ise 200 milyon TL 
olduğu ülkemizde, eğer, siz bir doktora 350-400 milyon TL gibi yoksulluk sınırının altında, açlık 
sınırının biraz üzerinde ücret öderseniz, bu sorunu öyle döner sermaye işletmeleri gelirleriyle 
çözemezsiniz; çünkü, aslolan, asıl maaştır. 

Yan ödemeler hiçbir zaman asıl maaşı geçmemeli ve alınan ücretin hizmetin ve görevin bir kar
şılığı olduğu ilkesinden asla uzaklaşılmamalıdır. 

Bu bütçeyle faize 16 katrilyon 680 trilyon TL, Millî Savunma Bakanlığına ise 5 katrilyon 126 
trilyon TL ayırır; yine, bu yıl, 10 milyar dolarlık silah alacağını belirtir; fakat, sağlık hizmetlerine 
sadece 1 katrilyon 280 trilyon TL ayırırsanız, sağlık hizmetlerini ve sağlık sorununu çözemezsiniz. 
Bu hükümetin, Sağlık Bakanlığı bütçesi dahil, tüm yatırımcı bakanlık bütçelerinin bu bütçede belir
tilen bu yetersiz ödemeleri ve tüm kamu çalışanlarına vaat ettiği hayalî yüzde 18 ücret artışını dahi 
ödeyebileceği kanaatinde değiliz; çünkü, bu hükümet -2001 yılı bütçesiyle en çok övündüğü kalem 
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olan- bütçe içerisinde, 2000 yılı içerisinde 21 katrilyon 132 trilyon TL faiz öderken, 2001 yılında 
bunu 16 katrilyon 680 trilyon TL'ye düşüreceğim diye övünüyordu ve faizlerde 4,5 katrilyon 
civarında bir kısıntı yapacağım diye sürekli övünüyordu Maliye Bakanı. Fakat, son hazine borçlan
maları gösterdi ki, bütçe içerisinde hazine borçlanmaları faiz oranları ortalama yüzde 22'ye göre 
hesaplanmış olmasına rağmen, hükümet, son bir hafta önce yüzde 67'yle, yani, hesaplarının tam 3 
misli fazla fiyatlarla borçlanma yaptı. Bu da, eğer böyle gider ise, tüm bütçe gelirlerinin -vergiler 
de dahil- borç faizlerine ancak yeteceğini göstermekte; ayrıca, sadece kamu bankaları görev zarar
ları 20 milyar değil 35 milyar dolar olduğuna göre, ücretlilere yüzde 18 zam vermesini bile hayalî 
görmekteyim. Çünkü, bu hükümet ücretlilere yüzde 18 zam verirken, bono faizlerini yüzde 67 
olarak belirtiyor; yani, çalışanın 4 katını faizciye ödemektedir ve bundan çekinmemektedir. Bu 
durumda da, bu paraları, bütün bütçe gelirlerini faizlere ödeyeceği için, ne sağlık hizmetlerine ne 
yatırımlara ne de çalışanlara bir para kalmayacaktır. Bu da işin gerçek yönüdür. 

Bu hükümet bütçede gösterdiği ödeneği ayırabilse dahi, Sağlık Bakanlığına ayırdığı pay, büt
çenin sadece yüzde 2,6'sıdır. Bu oranları dünya ülkeleriyle karşılaştırır isek, Almanya'da Sağlık 
Bakanlığına bütçenin yüzde 17'si ayrılırken, toplam sağlık harcaması gayrisafi millî hâsılanın yüz
de 10,5'i, kişi başına sağlık harcaması da 3 036 dolar; Amerika Birleşik Devletlerinde Sağlık Bakan
lığı bütçesi, tüm bütçenin yüzde 19'u, toplam sağlık harcaması gayrisafi millî hâsılanın yüzde 
14,2'si, kişi başına sağlık harcaması 3 708 dolardır. Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı bütçesi 1996'da 
yüzde 3 iken, şimdi yüzde 2,6'ya düşürdünüz siz; toplam sağlık harcamalarının gayri safi millî 
hâsılaya oranı yüzde 3,7, kişi başına sağlık harcaması ise 108 dolardır. 

Yine, Sağlık Bakanlığı 1990 verilerine göre, kaynaklarının -harcamaların tümünü 100 kabul 
edersek- yüzde 83'ü genel bütçeden, yüzde 10'u döner sermaye harcamalarından, yüzde 7'si de fon 
harcamalarından karşılanmaktaydı. 1996 yılında ise, genel bütçe harcamaları yüzde 83'ten yüzde 
73'e düştü, döner sermaye harcamaları ise yüzde 10'dan yüzde 25'e çıktı, fon harcamaları yüzde 
7'den yüzde 2'ye düştü. 

Buradan görülüyor ki, gelişen ülkeler, halktan topladıkları vergilerini sağlık hizmetlerine ayırır 
iken, örneğin, Almanya, bütçesinin 17'sini ayırır iken, biz yüzde 3'ünü bile ayıramıyoruz. Alman
ya'da, sağlık harcamalarına, kişi başına 3 036 dolar harcanırken, biz, 108 dolar ancak har
cayabiliyoruz; fakat, dünyanın en güçlü ikinci helikopter fılolannı kuruyoruz diye övünüp, tipik bir 
Ortadoğu ülkesi olduğumuzu gösteriyoruz. 

Yine, ülkemizde, genel bütçeden sağlık harcamalarına ayırdığımız oran, yıllara göre düşmek
tedir. Bunu, döner sermayeyle kapatmaya çalışıyoruz ki, bu, aslında, yanlış bir uygulamadır; esas 
olan, genel bütçeden sağlığa ayıracağımız meblağı yükseltmektir. 

Sağlık eğitimi kalitesini artırabilmek için, eğitimcilerin, daha çok para kazanmak için özel has
ta bakma telaşına düşmediği, öğrencisiyle daha çok ilgilendiği bir tıp eğitimi verilebilmelidir. 
Hekimlerimizin ise, tek bir kurumda, full-time ve iyi bir ücretle çalışmaları sağlanmalıdır. Has
tanedeki işi ile muayenehanesi arasında ikilemde kalan çoğu hekim, muayenehanesini düşünmek
ten hastalarına gerekli ilgiyi gösterememektedir. 

Onun için, aslolan, hekimlere, genel bütçeden, yeterli bir ücret verebilmektir. Bir de, çalışan
lara ana ücret olarak asıl maaşı değil de döner sermayeye yüklemiyorsak, döner sermayelerin daha 
çok kâr edebilmek için daha çok tetkik, daha çok ultrason, daha çok röntgen ve laboratuvar tetkik
lerine yöneleceğini, bunun da hem hastalara hem de hastaların sigorta kurumları vasıtasıyla devlete 
ilave ve önemli bir yük getireceğini dikkate almamız gerekecektir. 

- 2 4 6 -



T.B.M.M. B:42 10 . 1 . 2001 0 : 4 

Yine, döner sermayelerin illerde birleştirilmesiyle, il bazında, bilhassa sağlık merkezlerindeki 
personelin bazıları arasında "biz çalışıyoruz kırsal kesimdeki çalışmıyor, bizden onlara ücret gidi
yor" diye bir iç huzursuzluğa sebebiyet vereceği endişemizi de burada belirtmek isterim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ASLAN TOLAT (Devamla) - Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 

ASLAN POLAT (Devamla) - Netice olarak, bu tasarının, ülkemize ve sağlık personeline hayır
lı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

İkinci söz, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç'te. 

Buyurun Sayın Genç. (DYP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ben, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşlarını koruyacak bir 
hükümet arıyorum. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) İnanmıyorsunuz değil mi?! Şurada, şu Alman 
Elçiliğinin önüne gidin, günde 1 000-1 500 Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı, vize almak için 
bir hafta bekliyor ve açıkta bekliyor. Bir Ankara Belediyesi, oraya bir barınak kurmuyor. Dışişleri 
Bakanını arıyorum; bir gün gitsin, bir nota versin, desin ki: "Bunlar, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin vatandaşlarıdır. Sizin vatanınızda sizin vatandaşlarınıza başkaları nasıl muamele yapıyorsa, 
gelin, siz de, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde Türk vatandaşlarına öyle muamele yapın." 
Bunu, eğer merak edenler varsa, bir sabah, Alman Elçiliğinin, Avusturya Elçiliğinin önüne gidip 
görsünler. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşı değil midir?! Bu hükümet ne yapıyor; 
hükümet, başını kuma sokmuş, bir şey görmüyor. (DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Sayın Başbakan "cezaevi operasyonlarını çok az zayiatla geçirdik" diyor. Bu operas
yonlarda 32 vatandaş ölüyor, 3 güvenlik görevlisi şehit oluyor; bu mu az zayiat?! Biz, alt komisyon 
olarak gidiyoruz, Sayın Başbakan ve Sayın Adalet Bakanı diyor ki: "Biz, bu projeyi uy
gulamıyoruz." İçişleri Bakanı çıkıyor, diyor ki: "Biz, bir seneden beri bu projeyi uygulamak için uğ
raşıyoruz." 

Hükümet içerisinde böyle bir çelişki olur mu sayın milletvekilleri?! Böyle bir hükümet olur 
mu?! Ben, şimdi, bu hükümete sormak istiyorum: Ey hükümet, siz, hangi olayda istifa ediyorsunuz? 
Deyin ki... Yani, kıyamet kopunca mı istifa edeceksiniz, yoksa, ne olunca istifa edeceksiniz? 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Ne istifası yahu?! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ne oluyorsa bu memlekette, çok rahat oturuyorlar. 

Şimdi, bir döner sermaye kanunu getirmişler... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Ne ilgisi var?! Kanun üzerinde konuş. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Rica ediyorum dinleyin; benim sözümü de şey etmeyin... Çıkar 

burada konuşursunuz. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Kanun üzerinde konuşsun Sayın Başkan. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Kanun üzerinde konuşuyor zaten. 

BAŞKAN - Efendim, karşılıklı konuşmayın. 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Döner sermaye kanunu getirmişler; nedir; efendim, bir pratisyen 
doktora veya bir mütehassıs doktora, 300 milyon lira yerine, işte, parasını.artıracağız... Peki, Sayın 
Başbakan diyor ki: "Memurlara vereceğim; ama, paramız yok." Paranız yok mu; ben, size o kadar 
kaynak göstereyim ki... Bu enerji ihalelerinde 510 milyon dolar, yani, 340 trilyon lira parayı al
mamak için, belirli yandaşlarınızı boyuna erteliyorsunuz; mukaveleleri erteliyorsunuz, almıyor
sunuz, kanun getireceksiniz... Mavi akımdan sonra, bir beyaz enerji çıktı ortaya. Bu beyaz enerji... 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkan, konuya gelsin... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bu, hükümetin genel politikasıdır. Burada, tümü üzerin
de genel politika... 

BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç... 

ALÎ GEBEŞ (Konya) - Sağlığa gel, sağlığa... Sağlıkla ilgili konuşun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Niye gelir... 

BAŞKAN - Sayın Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Onu söylüyorum efendim... 

BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç... 

SÜLEYMAN COŞKUNER (Burdur) - Konumuz sağlık Sayın Genç. 

BEYHAN ASLAN (Denizli) - Sayın Başkan, madde üzerinde konuşsun. Ne ilgisi var?!. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, var diyorum. Bakın, bu döner sermayeye gerek yok, 
devletin kaynakları var. 

BAŞKAN - Efendim, siz... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Rica ediyorum... Efendim, sözümü kesmeyin... Rica ediyorum... 
BAŞKAN - Sayın Genç, siz, konuya bir dönün efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, yani, bir doktora, hemşireye para vermek için döner 
sermayeye ihtiyaç yok. 

Sayın Başbakan diyor ki: "Biz, devlet memurlarına vereceğiz parayı; ama, elimizde kaynak 
yok." Ben kaynağı söyleyeyim. Bakın Sayın Başkan, üç gündür bu memleket, demokrasi var mıdır 
yok mudur, militarizm var mıdır yok muduru tartışıyor. 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Sayın Başkan, konuya gelsin. 
BAŞKAN - Efendim, konuya dönün. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Gecenin bu saatinde tartışılacak konu... 

BAŞKAN - Dersimiz demokrasi değil efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bu beyaz enerji olayının suiistimal boyutu kimdir?.. 

ALİ GEBEŞ (Konya) - Konumuz sağlık. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Evvela, Sayın Ecevit, Mesut Yılmaz'ı her gün koltuklarının al
tına alıyordu, kurtarıyordu; hâlâ, burada da alıp kurtarmaya çalışıyor. 

Efendim, bu iş... 

BAŞKAN - Sayın Genç, konuya dönmezseniz sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalacağım. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, ben bu olayla ilgili konuşuyorum. 
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BAŞKAN - Efendim, demokrasinin sağlığı başka, konuştuğumuz sağlık başka. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, bakın, rica ediyorum... Ben, şimdi, olayın özüne 

geleceğim; ama, yani, siz ille... 
BAŞKAN - Siz özüne gelin efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, ben, şimdi, çıkıp, burada her zaman, Türküm, doğruyum, 

çalışkanım diyemem ki kardeşim yahu! Yani, rica ediyorum canım! (DYP, FP sıralarından alkışlar; 
DSP ve MHP sıralarından gürültüler) 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - İtiraz mı var? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Var mı?!. Ben sizlerden daha fazla Türküm, doğruyum, çalış

kanım; daha ne?!. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA GÜVEN KARAHAN (Balıkesir) - Hadi canım sende! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer ben böyle olmasam, çıkıp da hırsızların, suiistimalcilerin 

üzerine gider miyim?! 
" MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Amacını söyle. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, bu memleket, eğer demokrasi 
varsa... "Siyaset kurumu zedeleniyor" diyor. Birileri eğer suiistimal yapıyorsa bu suiistimalleri or
taya çıkarmak niye siyaset kurumunu zedelesin, niye demokrasiyi zedelesin? Bilakis siyaset kuru
mu güçlenir burada. 

Şimdi, bu kanunla döner sermaye getiriliyor. Çok yaranız var. Bakın, rica ediyorum... (DSP 
sıralarından gürültüler) 

Sayın Başkan, bunların müdahalesini kesiyor musunuz efendim? 
MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Sayın Başkan, yine ortalığı karıştırmak istiyor. 
HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Sayın Başkan, müdahale eder misiniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Niye karıştırayım efendim; milletvekiliyim ben, milletin hakkını 

arıyorum, milletin cebinden çalınan paraların hesabını soruyorum. (DSP sıralarından gürültüler) 
MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Kendi sıralarına bak. 
ALİ RAZI GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Benim insanlarım inim inim inlerken onun hesabını soruyorum. 

(DSP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Benim Tuncelimde, daha, iki mütehassıs doktor var... 
BAŞKAN - Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Benim sağlık ocağına... Öğretmenim maaş almıyor, polisim maaş 

almıyor. Bu memlekette suiistimaller almış gitmiş... 
BAŞKAN - Sayın Genç, konuya gelmezseniz sözünüzü kesmek mecburiyetinde kalacağım. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer suiistimallerin hesabı sorulamazsa, böyle eften püften 

kanunlarla ne olur efendim?! (DSP sıralarından gürültüler) 
MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Sözünü keser misiniz Sayın Başkan?! 
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BAŞKAN - Efendim, lütfen... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkan... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, sözümü keserseniz kesin yani. Ben, şimdi çıkacağım, 
basına da söyleyeceğim. 

Sayın Başkan, siz bu suiistimalcilerin ortağı mısınız?! Rica ediyorum efendim. (DSP ve MHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, kimsenin suiistimalin üzerinde oturmaya niyeti yok. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bakın, ben diyorum ki, döner sermaye kanununun çık

masına gerek yok. (DSP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Genç, kimse de buraya, bu makama çamurlu yollardan gelmiş değil. Lütfen 
sözünüzü düzeltin. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Ne dedim? Anlamadım... 
BAŞKAN - Çamurlu yollardan gelmiş değiliz. 
KAMER GENÇ (Devamla) - "Çamurlu" demedim efendim; hayır, öyle bir şey demedim. 

BAŞKAN - "Suiistimalin üzerinde oturamazsınız" diyorsunuz efendim; istirham ederim!.. 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, suiistimalleri... Lütfen... Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kürsüsü, milletin kürsüsüdür. 

BAŞKAN - Efendim, lütfen... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) - İftira kürsüsü değil. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Burada bizi susturarak... Yani, bu gerçekleri söyleyemezsiniz. 

Ben sizin Başbakanınızın, Başbakan Yardımcınızın yerinde olsaydım, istifa ederdim. (DSP ve 
MHP sıralarından gürültüler) 

. MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Sayın Başkan, ne yapınca sözünü keseceksiniz?! 

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, bu memlekette İçişleri Bakanına güven yok, jandarma 
tahkikat yapıyor. Savcı da söylüyor bunu, "İçişleri Bakanının haberi olmadığı halde benim haberim 
var" diyor. Bunlar az bir şey mi bir sivil hükümete karşı duyulan?!. (DSP ve MHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN - Konuya gelir misiniz. 

KAMER GENÇ (Devamla) - İçişleri Bakanının başında bulunduğu polis teşkilatında, siyasî 
hesaplarla bunu kullanıyor. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Siyasî hesaplar yapamıyorsunuz... (Gürültüler) 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkanım... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Genel Kurulda ifadeyi önlemek için birtakım insanların arkasına 

da saklanılıyor. 

HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Yeter be Kamer Bey! 

BAŞKAN - Sözünüzü kestim efendim; 66 ncı maddeye göre yetkimi kullandım, sözünüzü kes
tim efendim. 
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KAMER GENÇ (Devamla) - Ben, milletin hakkını aramaya geldim buraya; siz, milletin hak
kını gasp ediyorsunuz; cebinde parası, sermayesi olan insanları koruyorsunuz. (DSP ve MHP 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET EMREHAN HALICI (Konya) - Millet dinliyor, bağırma. 
BAŞKAN - Sayın Genç, sözünüzü kestim efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkanım, benim sözümü kesme. Rica ederim... 
BAŞKAN - Nasıl kesmem efendim!.. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Burada, şu kanunun özünü... 
BAŞKAN - Sayın Genç, ben, zatıâlinize sözü verdim; siz, ikazlarıma rağmen konuya dön

müyorsunuz. Sağlıkla ilgili bir konuşma yapıyoruz efendim, enerjiyle ilgili mi yapıyoruz. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkanım... Lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sağlıkla ilgili nasıl bir konuşma yapılacak?! Sağlıkla ilgili; an

cak, ülke menfaati söz konusu olunca... 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkanım, sayın konuşmacının sözü devamlı kesiliyor... 
BAŞKAN - Efendim, istirham ederim... Çok titizlikle takip ediyorum, Sayın Genç konuşurken 

çok da dikkatli dinliyorum efendim. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Biz de dinliyoruz Sayın Başkanım; ama, Türkiye gerçeğinin bir 

parçasını anlatıyor. (DSP, MHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Efendim, gündemdışı söz alır, Türkiye gerçeğini burada anlatır ve kimse de sözünü 

kesmez. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkanım, yani, Sayın Genc'in bu söylediklerinin aksi 

mümkün mü?! Yolsuzluk yok mu, hırsızlık yok mu, soruşturma yok mu?! (DSP, MHP ve ANAP 
sıralarından gürültüler) 

HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Tofaşı mı anlatıyorsun? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 20.30'da toplanmak üzere, oturumu kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati: 20.22 

O 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 20.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Murat SÖKMENOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Melda BAYER (Ankara), Şadan ŞİMŞEK (Edirne) 

@ 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 42 nci Birleşimin Beşinci Oturumunu açıyorum. 
568 sıra sayılı kanun tasarısı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz 

efendim. 

VI.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

4.- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/789) (S. Sayısı: 568) (Devam) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 

Hükümet?.. Yerinde. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, beni konuşturmadınız. Tasarıyla ilgili konuşacağım 
efendim... Rica ediyorum... 4 dakikam kalmıştı, o 4 dakikayı konuşacağım. 

BAŞKAN - Sayın Genç, sadece bu konu üzerinde konuşacaksanız, o hakkınızı kullan
dıracağım... İstirham ediyorum efendim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Tabiî, konu üzerinde konuşacağım efendim. 
BAŞKAN - Buyurun; ama, lütfen, tekrar bir sataşmaya meydan vermeyelim. Ben sizin 

sözünüzü keserken edep duyuyorum; çünkü, siz, burada, benden evvel Başkanvekilliği yaptınız. 
Onun için, istirham edeceğim efendim... 

Buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, size saygı duyuyorum. 

BAŞKAN - Estağfurullah efendim, ben size saygı duyuyorum... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Her neyse; mikrofonu açın da... 

BAŞKAN - Buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, gerçekten, kendimi çok büyük bir sıkıntı içinde his

sediyorum. Ülkemizin sıkıntısı ortada; sokağa çıktığımız zaman, insanların dile getirdiği acılar or
tada; bir milletvekili olarak halkın arasında gezdiğimiz zaman, milletin bize anlattığı acılar ortada... 
Bütün bunlar buradayken, gözlerimizin gördüğü gerçeklere gözlerimizi nasıl kapattırmaya 
çalışıyorlar?! İktidar grubu sabırlı olur, iktidar grubu korkmaz; çünkü, onlar iktidardır. Bizim 
zamanımızda, iktidarda olduğumuz zaman, iktidar gruplarına hakaret edildiği zaman bile susardık 
ki, kanunlar çıksın. Onlar varsa... Bizim öyle bir niyetimiz de yok; biz sadece burada halkın men-
faatına olan şeyi söylüyoruz. 
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Şimdi, Sayın Bakan bir döner sermaye kanunu tasarısı getirmiş; ben, döner sermayeye ihtiyaç 
yok; çünkü, devletin birçok kaynağı boşa gidiyor diyorum. Dolayısıyla, mesela, hani enerji 
ihalelerinde alınması gereken bir 510 milyon dolar var, 340 trilyon ediyor, onu getirin, Sağlık 
Bakanlığı bütçesinin üçte Tini bununla karşılarsınız diyoruz. 

Şimdi, bu döner sermaye niye geliyor: Fonlar kaldırıldı; fonlar kaldırılınca, bu defa bakanlar, 
kendilerine yeni arpalık düzenleri getirmeye çalışıyorlar. Çünkü, bakan, döner sermayeden istediği 
kadar parayı harcayabilir ve kontrole tabi değil. Eskiden fonlar vardı; başbakanlar, bakanlar, yahu 
işte şuraya şu kadar milyar, şuraya şu kadar milyar, şuraya şu kadar milyar diye para dağıtıyorlar
dı. İşte, Sayın Tansu Çiller Başbakan olunca, bu fonları bütçeye aldı... 

İBRAHİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) - Ödenek o... 

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, ödeneğe dayanmıyor ki, biliyorsunuz yani, ben maliye
ciyim, kendim maliyeciyim. 

Şimdi, Sayın Bakan getirmiş, birçok bakan daha getirecek bu döner sermaye kurulmasına 
dair... Vatandaşa ek külfetler, ek vergiler konulmak suretiyle birçok paralar toplanacak; bakanlar, 
siyasî iradeleri doğrultusunda, denetimsiz kullanacak. Ayrıca, burada 9 000 küsur kadro geliyor. Bu 
9 000 kişi, nasıl kadro alacak?.. Göreceğiz, bu 9 000 kişi nasıl kullanılacak. Bakın, daha önce Sayın 
Bakan 37 000 kişilik kadro aldı... 

SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Onun içinde Sayın Başkan... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse, içinde dışında, göreceğiz. İçinde olsa, niye buna giriyor.?! 

İçinde olsa, niye bunun içine giriyor?! 
Bakın, benim ilimde şu anda 3 mütehassıs doktor var. Geçen gün Ovacık Yeşilyazı'dan telefon 

eden bir vatandaş "bizim sağlık ocağımıza ilk defa bir ebe geldi; bir tansiyon aleti yok, hiçbir alet 
yok" diyor. Yani, Tunceli'nin hiçbir sağlık ocağı açık değil; eskiden, terör nedeniyle kapandı ve şim
di ne sağlık personeli gönderiliyor, ne de o sağlık ocaklarına bir malzeme gönderiliyor. Ha, şimdi, 
bu suiistimaller önlense, bunlar rahatlıkla temin edilebilir. 

Ayrıca, Sayın Bakan, dileriz, yarın da göreceksiniz, inşallah, belli bir ideolojinin insanları 
buraya doldurulmaz ve yine dileriz ki, kamu hizmetlilerinin göreve alınmasındaki objektif kurallar 
gereği bir imtihan açarsınız ve bu imtihanı da tarafsız insanlar yapar, kendi yandaşlarınızı Bakan
lığa doldurmazsınız. 

Ayrıca, Sağlık Bakanlığının bugün en büyük ihtiyacı, özellikle, geri kalmış yörelerin doktor ih
tiyacıdır, hemşire ihtiyacıdır. Şimdi, siz, bu kanunla, bu yörelere sağlık personeli gönderebilir 
misiniz; benim Tuncelime mütehassıs doktor gönderebilir misiniz; gönderemiyorsunuz. Bunun ted
birini alın. Onlar da, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşıdır. Böyle kanunlarla ihtiyaçlar 
giderilmez. Böyle kanunlarla, ancak, işte, yandaşlara birtakım arpalıklar tesis edilebilir. Bizim is
teğimiz, 21 inci Yüzyıla girerken, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin her kademesindeki insanların; 
yöneticisiyle, bakanıyla, milletvekiliyle, vatandaşıyla, artık, çağdaş normlara uygun bir olgunluk ve 
dürüstlük içinde her şeye bakmaları, artık "bendendir, sendendir, ondandır" dememeleri, ülke için
de yaşayan tüm vatandaşlara aynı gözle, aynı eşitlikte aynı uzaklıkta bakmalarıdır; bu, gerekiyor. 

Bu kanunun ben esasına da karşıyım; çünkü, bir arpalık kanunudur, birçok suiistimallere sebe
biyet verecektir. Yarın, alınan 9 000 kadro, keyfî ve siyasî amaçlarla kullanılacaktır. 

Başka maddeler üzerinde de zaten söz aldım, söz hakkım var; ama, şunu bilmeniz gerekir ki, 
bugün Almanya'da deli danadan dolayı iki bakan istifa etti; ama, bizde üç gündür Türkiye 
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kamuoyunu sarsan "demokrasi var mıdır yok mudur" dedirten askerle sivili karşı karşıya getiren bir 
olay var; bir bakan var, Başbakan Yardımcısı çıkıyor yiğitlik yapıyor; ama, hiç kimseden ses çık
mıyor. Şu Meclis, hangi gün, Türkiye'nin bu çok önemli suiistimal olaylarına el koyacak; onu Sayın 
Başkandan da özellikle rica ediyorum. Sayın Başkan, yani, bu Meclis, eğer, böyle suiistimalleri bir 
tarafa atar da, hep böyle eften püften meselelerle ilgilenirse, Türkiye'yi, nasıl yani çağdaş medeniyet 
seviyesine, çağdaş bir ortama yetiştireceğiz, nasıl buna kavuşacağız?! Bunları söylemeye çalışı
yoruz; ama, sizler... 

Bakın, mesela, bugün bir gazetede diyor ki: "Bu Enerji Bakanı bir daire almış burada." 
BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Almış mı almamış mı; Bakanın, bunu, hemen gelip burada açık

laması lazım. 
BAŞKAN - Sayın Genç... Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan... Arada bir şey söyleyelim canım... 
BAŞKAN - 5 dakikanız doldu efendim. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Yani, arada ufak tefek bir şey söyleyelim. 
BAŞKAN - Hayır efendim! 5 dakikanız doldu. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ağzımıza fermuar vurmayın... 
Peki; saygılar sunarım.(DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Genç, zatıâliniz de biliyorsunuz ki, bu konularda, bizim denetim görevimiz 

var. Siz milletvekilisiniz; getirirsiniz araştırma önergesi, araştırılır. Siz de milletvekilisiniz efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bakın... 
BAŞKAN - Hayır, yani bu, Başkanlığı direkt alakadar etmediği için, onu arz etmeye çalıştım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, biraz toleranslı olmanız lazım. Kanunun tümü 

üzerinde, hükümetlerin genel politikası müzakere edilir. 
Efendim, maddelere geçilmesini oylayacaksanız, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Tabiî efendim. 
Toleransım, diğer partiler tarafından da, maalesef, tenkit unsuru oluyor. Biraz aşırı tolerans 

gösterdiğim için mi oluyor, bilemiyorum efendim. 
Sayın Bakan söz istediler. 
Buyurun.(MHP şıralarından alkışlar) 
SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

sağlık kurumlarında ve rehabilitasyon kurumlarında döner sermaye uygulamasıyla ilgili getir
diğimiz kanun tasarısı üzerinde benden önce konuşan tüm hatiplere teşekkür ediyorum. 

Özellikle -bu yasa tasarısı- 57 nci hükümet göreve geldikten sonra, sağlık kurumlarında yapılan 
birkısım düzenlemelerden sonra, döner sermaye gelirlerinde, daha önce mevcut olan düzeyden en 
az 2 ya da 3 kat daha fazla gelir temini sağlanmıştır. Şu anda, Türkiye'de, 36 ilde 65 hastanede, gece 
saat 24.00'e kadar, uzman hekimler marifetiyle sağlık hizmeti verilebilmektedir. 

Benden önce konuşan birkısım hatipler, bazı endişelerini dile getirdiler. Uygulamaya ışık tut
ması bakımından ifade etmek istiyorum: Bu yasa tasarısında, hastanın hekimini seçebilme hakkını 
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kullanması için, eğitim hastanelerindeki şeflerin de, hastanede mesai sonrası hasta bakabilmeleri ve 
hastanede ameliyat yapabilmelerine imkân sağlıyoruz. 

Bugün, apartman tipi özel hastanelerde, gece saat 24.00'e kadar ameliyat yapılabiliyor. Yine, 
cumartesi, pazar günleri, bu özel kurumlarda ameliyat yapılabiliyor; ancak, Sağlık Bakanlığı has
tanelerinde, saat 16.00'dan sonra normal mesaiye ara veriliyordu. 

Eğer, devletin bu kurumlara yaptığı yatırımların karşılığını isteyeceksek, benden önce konuşan 
sayın eski bakanların ifade ettiği gibi birer sağlık işletmesine dönüşmesini sağlayacaksak, bunun 
yolu, çalışanların ödüllendirilmesi, çalışmanın teşvik edilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve 
hasta memnuniyetinin önplana çıkarılmasıdır. Bu çerçevede başlatılan vardiya sistemiyle, bugün 
için bir bilgi vermek istiyorum: İzmir Atatürk Eğitim Hastanesinin Temmuz 2000 yılında döner ser
maye geliri 650 milyar lira iken, iki ay sonra, Eylül 2000 tarihi itibariyle, 1 trilyon 700 milyara çık
mıştır. Bu, yönetim, sadece bir başhekim değişikliğiyle sağlanan bir iştir. Vardiya sistemi, daha ön
ce başlamıştı bu hastanede. Burada, yöneticinin kabiliyeti, yöneticinin kaçakları önleyebilme gay
reti ve kurumunu çalıştırabilirle erki bu neticeyi sağlamıştır. Bazı hatiplerin ifade ettiği gibi, o has
tanenin başhekimi, bir siyasal kimliği olan kişi değildir; mesleğini en iyi şekilde ifa edeceğine inan
dığım ve hastanede başarılı bir hizmet üreteceği sözünü aldıktan sonra göreve getirdiğim bir kişidir 
ve bu başarı sağlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, biz göreve geldiğimizde, hastanelerin harcama yetkisi 33 trilyon lira 
civarındaydı. 2000 yılı için bu miktar 100 trilyon olmuştur. 2001 yılı hedefi, biz, 300 trilyon bek
liyoruz; ancak, hastanelere 200 trilyon lira harcama yetkisi verilmiştir. Biliyorsunuz, 37 000 kadro 
tahsis edildi Sağlık Bakanlığına ve bunun yüzde 40'ı 2000 yılı içinde serbest bırakıldı. Bu kadroların 
tamamı, kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam edilebiliyor. Bugün, İstanbul'da, sağlık personeli 
doluluk oranı yüzde 34'ler civarındadır. Son iki yılda, 7 000 civarında sağlık personeli, ebe, hem
şire emekli olmuştur ve hizmet verimi aşağı düşmektedir. 

Bugün getirilen tasarıyla, döner sermayenin arpalık olarak kullanılması söz konusu değildir. 
Döner Sermaye Yasa Tasarısına göre, döner sermayelerin yüzde 50'sine kadarı, hastane tarafından 
kullanılabilir, harcanabilir, diğeri devlete gelir kaydedilir. Bu yüzde 50'lik oranın da yüzde 35'i sağ
lık çalışanlarına veriliyor idi. Biz, vardiya sistemine geçildikten sonra, Bakanlığa tanınan yetkiyle, 
bu oranı yüzde 50'ye çıkarabildik. Ancak, yoğun bakım servislerinde, diyaliz ünitelerinde, yeni 
doğan çocuk servislerinde, acil serviste, kalp pompasında çalışan birçok personel, ciddî, özverili 
hizmet üretiyorlar. Ağır işte çalışan bu arkadaşlarımıza verilen ücret, maalesef, tatmin edici değil; 
bunun aksine, bu kişiler, hastalık riski alabilme şanssızlığına da sahiptiler. Şimdi, onların durumu
nun iyileştirilmesi yönünde bir teklif getiriyoruz. 

Yine, döner sermaye gelirlerinden Sağlık Bakanlığına dönen bir kuruş para yoktur. Benden ön
ce üç eski Sağlık Bakanımız konuştu, onlar da biliyorlar ki, Sağlık Bakanlığı bütçeleri veya 3418 
sayılı Yasayla hastaneler destekleniyor. Hastanelerden Sağlık Bakanlığına bir dönüş söz konusu 
değildir; Bakanın, hastane döner sermayeleri üzerinde bir tasarruf yetkisi yoktur. Dolayısıyla, 
bunun bir arpalık haline dönüştürülebilmesi, mantıken, hukuken ve kanunen mümkün değildir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, özellikle son bir yıl içinde 32 yeni hastanemiz hizmete girmiştir. Şu 
anda 600 civarında, devam eden, ama, Türkiye gerçeklerine göre de çok iyi planlanmamış yatırım
larımız vardır; yüzde 80, yüzde 90 seviyesine gelmiş, bitirilmeyi bekleyen sağlık ocaklarımız, has
tanelerimiz vardır. Bir taraftan da, onarıma muhtaç, eskimiş, yeni teknolojiye ihtiyacı olan has
tanelerimiz var. Biz, daha önceki yıllarda, yıllık döner sermayesi 2 trilyon lira olan bir hastaneyi 20 
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trilyon liralık bir döner sermayeye kavuşturduğumuz anda, eğitim hastanelerimizin tamamında 
tomografi, MR, anjiyo gibi, gelişmiş teknolojilerin yerleştirilmesi lazım. Bugün, Nazilli Devlet 
Hastanemiz kendi tomografisini alabiliyor, Elazığ Devlet Hastanemiz kendi tomografisini alabili
yor, bir başka hastanemiz kiralama yöntemiyle buna kavuşabiliyor. Bir ortopedi protezi 800 milyon 
lira gibi yüksek rakamlarla hastanelerimize girerken, bugün 270 milyon liraya, iyi eller marifetiyle 
girebiliyor. Kaçaklar azaltılmaya çalışılmış, kaynaklar verimli kullanılmaya çalışılmıştır. 

Sayın Genc'in vilayetinde diyaliz merkezinin kurulması gereği vardır. Şu anda, Türkiye'de 81 
ilimizde de diyaliz merkezi kurulması için, sadece 2 ilin -Şırnak ile Tunceli İllerimizin- problemi 
var. Bununla ilgili para 2000 yılı içinde gönderildiği halde -Sayın Genç "senin adamın, benim 
adamım" diyor ama- hâlâ, o ilin sağlık müdürü, bununla ilgili yatırımı yapmamış, o parayı kullan
mamıştır. Dolayısıyla, maalesef, Tunceli hâlâ bir diyaliz merkezine kavuşamamıştır. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Doktor yok, doktor!.. 

SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Biz, burada yaptığımız bütçe konuş
masında, 152 merkezde diyaliz ünitesinin faal olduğunu söyledik, 81 ilimizde faal olduğunu söy
ledik; ama, ne yazık ki, o gün tahsis edilen parayla, bugün Tunceli'de halen diyaliz merkezi faaliyete 
geçirilememiştir. 

Dolayısıyla, bürokratın çalıştırılması, bürokratın yönlendirilmesi, mahallî yöneticiler kadar, 
milletvekillerimizin ilgileri veya Bakanlığın gayretleriyle mümkün olabiliyor. Bugün, Türkiye'nin 
her köşesinde devam eden inşaatlarla bire bir doğrudan ilgili olduğumu söyleyebilirim. Bugün, dün 
gece Kocaeli Hastanesinde rüşvet aldığı iddiasıyla suçüstü yapıldığı söylenen bir hekimin dramını, 
bütün Türkiye seyretti. 

Bir gerçeği milletin gözünden uzak tutamayız. Bugüne kadar, hekimlerimizin, şu ya da bu 
şekilde hastalardan para aldığı, Türkiye'nin gerçeğidir. 1980 yılı ihtilal sonrası Sağlık Bakanının 
ifadesi var "gidin Anadolu'ya, para kazanın" diyor. Anadolu'da, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu meri değil mi; nasıl para kazanacaklar?! Devleti yönetenler, para kazanmanın meşru yol
larını tarif etmezlerse, o zaman, bu sıkıntılar devam eder ve çok özverili, zor şartlarda çalışan bir
çok hekim arkadaşımız da, yüz kızartıcı suç işlemişçesine bu durumlara düşer. 

Gerçekten rüşvetçi bir arkadaşımız olsaydı, o ameliyatı yapmadan evvel o parayı almış olurdu. 
Zaman zaman komplolar, zaman zaman bu tür yeteneksizlikler veya aymazlıklar bu sonuçlara 
götürebiliyor. 

"Peki, bu yasa tasarısıyla ne getiriyorsunuz..." Hastayı "ille de muayenehaneme gel, orada bana 
para ver, ondan sonra yatırayım, devletin yatağına gir" uygulamasından kurtarmaya çalışıyoruz. 
Mesai sonrası surtime çalışmayla, bugün, üniversitede uygulanan türden bir çalışmayı getiriyoruz. 
Hasta "beni şu klinik şefi ameliyat etsin" diyorsa, ödeme gücü de varsa, o ödeme gücünü, bıçak 
parası veya başka bir isim altında hekimin cebine değil, devletin resmî makbuzuyla döner ser
mayeye kaydettirsin, vergilendirilmiş meşru bir gelir olarak biz onun belli bir payını hekim ar
kadaşımıza, diğer sağlık çalışanlarımıza döndürelim istiyoruz; yani, sağlık çalışanlarının, meşruiyet 
dışı kazanç sağlıyor gibi görünmesine engel olmaya çalışıyoruz; ama, şu gerçeği ifade etmeden de 
geçemeyeceğim: Bir ameliyatın 500 milyon liraya, 1 milyar liraya yapıldığı bir ülkede, biz, devlet 
hastanemizde çalışan 25 yıllık bir operatöre, bugüne kadar 350 milyon, şimdi ise 420 milyon lira 
maaş veriyoruz. Profesör titrini almış, hayatında hiç ameliyat yapmamış, genel cerrahi titrine sahip 
insanlar, üniversitelerimizde, diğer profesörlerle denk ücret alıyorlar. Bu yasa tasarısı, çalışan ile 
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çalışmayanı ayırt eden bir yasa tasarısıdır; çalışmayı özendiren, kaliteli hizmeti özendiren, hastayı 
hekime yönlendiren veya hastaya hekimi seçme şahsı veren bir yasa tasarısıdır. Yoksa, buradan 
temin edilecek gelirlerle bakanlara arpalık temini asla söz konusu değildir; kaldı ki, kanunlarımız 
da buna cevaz vermiyor. 

Değerli milletvekilleri, bir şeyi net olarak ifade etmek istiyorum: Surtime çalışmasında veya 
vardiya sisteminde, bir hekimimizin bundan evvel geçen iki yıl içinde baktığı ortalama hasta sayısı 
veya yaptığı ameliyat sayısı, bir standart olarak kabul edilecektir. Bir genel cerrah, bulunduğu has
tanenin yatak kapasitesi veya il veya ilçenin hasta potansiyeli göz önüne alındığında, bir yıl içinde 
100 ameliyat yapıyorsa, bu 100 ameliyat, gündüz yapması gereken ameliyat sayısıdır. Mesai son
rası yapacağı ameliyatlarla bu 100 endeksini dolduramazsa, döner sermayeye para kesilse dahi, o 
para, o hekime dönmeyecektir. Amaç, her hekimimizden standart bir hizmeti temin edebilmektir. 
Bu standart hizmet sonrası, bunun üstünde yapabileceği bir hizmet varsa, döner sermayeli surtime 
bir hizmet oluşturuyorsa, elbette bu fazla mesaiyi muayenehanesinde veya özel hastanede 
yapabilecekken devlet hastanesinde yapıyorsa, bunun karşılığını almalıdır. Bu da, vergilendirilmiş, 
meşru ve dürüst bir kazançtır. Bunu da, hekimlerimizden esirgememek lazım. 

Değerli milletvekilleri, sağlık finansmanını sağlayan kurumlarımızın kaynaklarının israf edil
memesi, iyi kullanılabilmesi için, bazı hatiplerin ifade ettiği gibi, aşırı röntgen tetkiki, tomografi tet
kiki, laboratuvar tetkiki istenmemesi için belli tedbirler getiriyoruz. Hem temel sağlık hizmetlerin
de tanı ve tedavi kriterleriyle ilgili bilim adamları çalışıyor hem de tedavi kurumlarında şu anda 500 
öğretim üyesi, tanı ve tedavi protokollerini hazırlıyor. A hastalığını düşünüyorsanız hangi tetkikleri 
istemelisiniz; bununla ilgili sıra ne olmalı; eksik tetkik istememeniz gerekiyorsa, bunun için ne yap
malısınız; her hekimin cebinde bir kitapçığı olacak. Bugün, gelişmiş Batı toplumlarında, 180 ile 270 
arasında değişen, tanı ve tedavi kriterleri tanımlanmıştır. Bunun da, bizim hastanelerimizde, hekim
lerimizin elinde bulunması gerekir. 

Bu tanı ve tedavi kriterleri tamamlandıktan sonra, A hastalığı teşhisi konulmuşsa, o hastalıkla 
ilgili hangi reçeteler, ilaçlar yazılmalı, bunun da standardının olması lazım. Niçin; ezbere yazılan 
ilaçlar, gereksiz yazılan ilaçlar, tedaviyi tamamlamayan ilaçlar, belli süre kullanılmayan ilaçlar, hem 
hastalıkta rezistans (direnç) oluşturuyor hem tedavide başarısızlığı getiriyor hem de hastane hastane 
dolaşan hastalarda sıkıntılara sebep oluyor. 

Üçüncü aşaması da, akılcı, rasyonel ilaç kullanımıdır. Son dönemde, 30 hastanemizle ilgili, in
ternet sayfasında yayınlanan bir ilaç ihalesi yaptık. Bu, merkezî bir ihale değildir. Hastanelerimizin 
ihtiyaçlarını, bilgisayar ortamında talep ettik. Bu bilgisayar ortamından gelen istekler üst üste birik
tiğinde, 39 trilyonluk bir ihale ortaya çıktı. İlk etapta, bunun 28 trilyonluk bölümünün ihalesi dün 
tamamlandı ve orada, hastanelerimiz için alınan ilaçlar, fabrika fiyatlarından yüzde 33 daha aşağı 
bir fiyatla alınmıştır. (MHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu, kaynakların rasyonel kullanıl
masıdır. Evet, zaman zaman bu kürsüden, Sağlık Bakanlığına ayrılan payın, yüzde 2,66'hk payın 
düşük olduğunu söylüyoruz; ama, kaçaklarımızı önlemek, kaynaklarımızı düzenli kullanmak ve 
yeni kaynaklar yaratmak için elimizden gelen çabaları gösteriyoruz. 

Özellikle bir şeyi ifade etmek istiyorum: 224 sayılı Yasa, koruyucu sağlık hizmetlerinin tama
men ücretsiz olduğunu ifade eder. Biz de, her yıl, 11 milyon dolar civarında, 7 çeşit aşıya para veri
yoruz; bunun içinde, kızamık, hepatit, difteri, boğmaca, BCG gibi aşılarımız var ve bunların tamamı 
da, sağlık ocaklarımızda, ana çocuk sağlığı merkezlerimizde, dispanserlerimizde bedava yapılıyor. 
Tüberkülozlu vakalarımız için, 1 trilyon liralık -dirençli vakalar için- tüberküloz ilacı aldık, 900 
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milyar liralık da klasik ilaçları aldık. Şu anda, tüm tüberkülozlu vakaların tedaviden kaçmaması, 
tüberkülozun kontrol altına alınabilmesi, belli düzeye düşürülebilmesi için, bütün ilaçlar bedava 
verilmektedir. Özellikle çevrenizde bulunan tüberkülozlu vakaları buna yönlendirmeniz, Tür
kiye'nin geleceği bakımından çok ciddî önem arz etmektedir. 

Bunu niçin söylüyorum; belli hastalıkların kontrol edilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin 
ücretsiz olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Ancak, dünyada tedavi yöntemlerinde belli 
değişimler sağlandı. Bugün Batılıların "home terapi" dediği, evde tedavi yöntemleri uygulanmaya 
başlandı. Sanatoryumlar, hastalığı bulaştıran konumdalar; koğuşlarda yatan hastalar, birbirine has
talık bulaştırıyor. O halde, sağlık ocağındaki doktorum, tüberkülozluyu gidip evinde tedavi edebil
meli. İşte, temel sağlık hizmeti veren kurumların, tedavi edici hizmetleri içinde bulunan, ameliyat 
olanın pansumanının yapılması, kronik hastanın evinde tedavisinin verilmesi gibi işlerin meşruiyet 
dışı gelir teminine dönüşmemesi için, orada belli düzeyde döner sermaye kurulması teklifiyle 
geliyoruz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun. 
SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Devamla) - ..."113 sistemi" diye düşündüğümüz bir 

sistemle, bu tedaviyi evde sürdürmeye çalışacağız. Bütün çabamız, Türkiye'nin kaynaklarını çarçur 
etmeden, israf etmeden veya Sayın Genc'in ifade ettiği gibi arpalıklar oluşturmadan, Türk Halkını 
sağlıklı kılabilmek ve geleceğe mutlu ve güvenle bakabilmesini sağlamak içindir. 

Biz, 57 nci hükümet olarak, tüm yolsuzlukların en şiddetle üzerine gidildiği bir dönemi 
yaşıyor ve yaşatıyoruz. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) - O yolsuzluklar kimin zamanında oldu?! 
SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Devamla) - O yolsuzlukların kimin zamanında ol

duğunu Sayın Genç çok iyi biliyorlar. (MHP sıralarından alkışlar) 
Bu yolsuzlukların üzerine gidiliyor, 10 ayrı operasyon yapılmıştır. Bu yapılan operasyonlar 

devam edecektir, kararlılıkla devam edecektir ve 57 nci hükümet, yolsuzlukları kamufle eden, ör
ten değil, herkesin rahatça tartışabileceği ortam hazırlayan bir hükümettir. Sayın Genç de, o yolu 
kullanarak, bu kürsüde, rahatlıkla, istediği polemiği yapabiliyor ve düşüncelerini ifade edebiliyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, müdahale edin, konuşmacı konuyla ilgili konuş
sun... 

SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; en 
güzel şey, şurada, iktidarıyla muhalefetiyle, bu hür ve bağımsız, egemenliğin kayıtsız şartsız millete 
ait olduğunu ifade eden bir kürsüde, filtresiz, kimseden çekinmeden, herkesin, düşüncelerini ifade 
edebilme şansını kullanabilmesidir. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Bakanım, 16 arkadaşımızın bu kürsüde yaptığı konuş
malardan dolayı partimiz kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya... 

SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Demokrasi kurallar rejimidir, parti kapat
ma davaları da açılır. 

BAŞKAN - Sayın Bakan... 
SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Sizler elele verirsiniz, 69 uncu maddeyi 

değiştirirsiniz, bu meseleyi de bitirirsiniz. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkanım... 

BAŞKAN - Buyurun. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Sayın Bakanın biraz ev
velki konuşmasını teyiden ve ilavede bulunmak için söz aldım. 

Gerçekten, Türkiye'de, eğer devletin kaynakları çarçur ediliyorsa ve devletin imkânları bir
takım insanlara peşkeş çekiliyorsa, Sayın Bakanın dediği gibi, biz Doğru Yol Partisi olarak, bu 
soruşturma, bu inceleme ve bu araştırmalar nereye kadar gidiyorsa, oraya kadar gitmelidir, hangi 
döneme rastlıyorsa, o dönemin hesabı da verilmelidir diyoruz. 

Teşekkür ederim, sağ olun. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim efendim; anlaşılmıştır. 
Biraz evvel bir arkadaşımız orada "neye göre söz verdiniz" dedi, İçtüzüğün 60 inci maddesine 

göre verdim efendim. 

Son söz milletvekilinindir; buyurun Sayın Türker. 

SACİT GÜNBEY (Diyarbakır) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Sayın Türker sizden evvel istemişti efendim. 

Söz isteyenlerin sırasını okuyorum efendim: 

Sayın Aslan Polat, Sayın Kamer Genç, Sayın Masum Türker, Sayın Sacit Günbey. 

Buyurun Sayın Türker. 
MASUM TÜRKER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan 

evvel Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, bugün, önemli bir ilki daha gündeme getirdi. Eğer dik

kat edildiyse, parti grupları adına söz alan arkadaşlar, daha önce o parti adına bakanlık görevinde 
bulunmuş ya da hekimlik görevinde bulunmuş kişilerdir. Demek ki, sağlık meselesine, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olarak, çok üst düzeyden bakıp, en alt kademedeki vatandaşımıza kadar 
çözüm üretmeliyiz. Eğer, biz burada kendimizi kaybedip, Sağlık Bakanlığı adına görüştüğümüz 
döner sermayeyi, "döner kebap" diye düşünürsek, sağlık sorunları yıllarca biriktiği gibi, çözül
meden gitmeye devam eder!.. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarıyla ne getirilmek isteniyor; acaba, getirilmek istenen, sonuçta, 
amacına ulaşacak mı; amacına ulaşması için, başka yapılması gereken hususlar var mı? 

Meseleye, ilk önce, sağlık ekonomisi açısından bakmak gerekir. Sağlık ekonomisi açısından 
baktığımız zaman, Türkiye'de, özellikle yılların biriktirdiği bu sorunlar, dağ gibi büyümüş bu sorun
lar, öylesine bir kabuk bağlamış ki, sağlık sorunu, Türkiye'de, her vatandaş için, çözülmesi gerek
tiği zaman çok pahalı çözülen bir sorun haline gelmiştir. Maliyetleri pahalı, bu konuda yetiştirilen 
elemanın mal oluş bedeli pahalı ve elde edilen sonuçlar da zaman zaman, sağlığı yeterli bir şekilde 
koruyamayacak noktalara gelmiştir. 

Gelmiş ve geçmiş bütün bakanlar, sağlık sorununu çözmek konusunda, büyük bir gayret gös
termişlerdir; ama, ne var ki, daha cumhuriyetin kuruluşunda, yeterli bir sağlık kadrosuna sahip ol
mayan ülkemiz, istediği kadar, bu konuda eleman yetiştirsin, kaynak aktarsın, koşulların da elver-
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memesi nedeniyle, kaynakların önemli bir kısmı, sonuca ulaşamadan, belirli bir ölçüde, önemli 
badirelerin atlanmasıyla karşılanmıştır. Başka ülkelerde yaşanmayan -trahomadan tutun, tüberküloz 
vakalarından tutun- tüm vakalardan, bu ülke büyük nasibini almıştır. Ama, özellikle, benim 
kuşağımda olanların çok iyi bildiği bir husus var ki, Türkiye, uzun bir süre, yeterli doktor olmadan 
gençlerini büyütmüştür. 

Burada, çıkıp konuşmak kolaydır. Yaşayan bir kişi olarak söylüyorum. Yaşadığım şehirde, 
Mardin'de göz doktoru yoktu. Onaltı yaşında, İstanbul'a, seyahat için geldiğimde, doktor 
muayenesinde öngörülen numara eksi 3,5'ti; yani, burada, bu sağlık sorununun nasıl çözülmesi 
gerektiğini, daha 0,10'da çözülmesi gereken bir ortam yerine, eksi 3,5'e kadar ulaştıktan sonra 
çözülmesini yaşamış ve o günden beri sağlığın salt ekonomisiyle, insan kaynağı dağılımıyla ele 
alınmasını yaşamış bir kişiyim. 

Değerli arkadaşlar, burada, sağlığı konuşmuyorsak, Başbakanın, Bakanın açtığı yolda yolsuz
luklar yakalanıyor da bahane edip tartışıyorsak, bugüne kadar sağlığı tartışmaktan kaçtığımız için
dir. Bu sorunları bunun için yaşıyoruz. Siz var mısınız, bu konuda konuşalım, sağlığı çözelim. Nasıl 
çözelim? 

Biraz evvel, Sayın Bakan bir ihaleden söz etti. İlaç alınmış. Ben, burada, Sayın Bakana seslen
mek istiyorum. Lütfen, yüzde 33 indirim gibi, ilaç firmalarının sundukları kutulardaki kapsülleri ve 
tabletleri de ayarlasınlar; yani, bu ilaçları yüzde 33 ucuz almışsınızdır; ama, geçmiş yıllarda olduğu 
gibi, ilaç firması, hâlâ kullanılması gereken 20 tablet yerine 30 tableti pazarlıyorsa ve 10 tablet ev
de atılmaya mahkûm kalıyorsa, yine aynı pahalılık devam ediyordur. 

Değerli milletvekilleri, sağlık hizmetleri ülkemizde üniversiteler tarafından görülüyor -orada 
döner sermaye sistemi kurulmuş- sosyal güvenlik kurumları hastanelerimizde ciddî bir şekilde 
görülüyor. Kimi kurumlar, Millî Eğitim, polis teşkilatları gibi kurumlar, kendi özel hastanelerini 
zaman içerisinde oluşturmuşlar. Kurum hastaneleri dışında geriye iki tür hastane kalıyor: Devlet 
hastanesi ve özel hastaneler. 

Hastaneler, sağlık hizmetlerinde güven üzerine kurulması gereken kurumlardır. Eğer orada 
yeterli güven tesis edilmemişse, istediğiniz kadar hastaneyi kurun, o hasta, o güvensizlik nedeniyle 
yine başka bir yere gitme ihtiyacı hissedecek, kendisini tedavi eden hekimin yetersizliğini tar
tışacaktır. Peki, hekim hakikaten yetersiz mi? Bu ülkede yeterli hekim yok mu? 

Değerli milletvekilleri, şu anda size hitap ederken, Doğru Yol Partisi Grubundan başlayıp, 
Fazilet Partisi, Anavatan Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Demokratik Sol Parti Grubunda, 
aramızda sağlık profesörleri var. Bu sağlık profesörleri, Türkiye'de, sağlığın ne denli önemli ol
duğunu çok iyi algılamış, zamanında da bunun hizmetini vermiş kişilerdir. Şimdi, bu sağlık 
profesörlerimizin bu Parlamentoda bulunduğu dönemde, önemli bir işlevin ikinci adımı gerçekleş
tiriliyor. 

Gelmiş geçmiş tüm bakanların ilk beyanatları şöyleydi: "Hastaneleri, 24 saat çalışan, vardiyalı 
bir hastane haline getireceğim." Ama, yeterli koşullar olmuyordu, yeterli siyasî istikrar olmuyordu. 
İyi niyetlerine rağmen, hatta geceyarısı hastaneleri, yalnız oturduğu şehirdeki değil başka şehirler
deki hastaneleri denetleyen bu değerli bakanlarımızın isteklerine rağmen, bu, ciddî bir şekilde 
regüle edilemiyordu. Şimdi regüle edildi; ama, önemli olan, bu regüle edilen düzenin, bundan son
ra devam edebilmesidir. Edebilmesi için, işte, o doktor kimlikli, bu işi çok iyi bilen bakanlarımızın 
zamanında dile getirdiği gibi, sağlık çalışanlarının da ekonomik imkânlarını iyileştirmek zorun-
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dayız. Eğer bir hizmet mensubu pahalı yetişiyorsa, hem ülkeye hem kendisine mal oluşu yüksekse, 
o kişinin, böylesine bir işlevde, ciddî bir şekilde, sağlık hizmetini yerine getirmesi gerekir. 

Değerli milletvekilleri, çıkaracağımız bu kanunla, sağlık hizmetlerinde, vardiyalı çalışmanın 
yanısıra, mesai saatleri dışında ve Sayın Bakanımızın çok ciddî bir şekilde altını çizerek belirttiği 
gibi, hekimlere, kapasitesi uyarınca yapması gereken muayene ve ameliyatlar sonrası yapılacak 
çalışmalar için fazla mesai verilmesiyle, bundan sonra, sağlık sorunlarının çözülmesinde, sağlık 
çalışanlarının bireysel katkılarının da devreye girmesi gereken bir döneme girilmiş oluyor. 

Değerli milletvekilleri, sağlıkta teknoloji çok gelişiyor. Daha son günlerde, bir haberde, yapılan 
araştırmalar sonrası, kemoterapi tedavilerinde saç dökülmeleri engellenecekmiş... Kim bilir, bil
mediğimiz daha neler yansıyacak ya da yansımamış; ama, gönül ister ki, bu gazete haberini 
okuduğumuz zaman inanmak yerine "doğru mudur" diye soracağımız, her ailenin başvuracağı bir 
doktoru olsun; böylelikle, bizleri çeşitli şekillerde yanıltan haberlere inanmak yerine, her gün pay
laştığımız bir doktorumuz olsun. Dileğimiz, bu aile doktorluğu konusunda, burada ben konuşurken 
tebessüm eden hocalarımızın, hemen yanı başındaki bazı milletvekillerine "bundan sonra, ben senin 
bu çatı altındaki aile doktorunum" demesidir. Bu bir örnek olur; her doktor, belirli bir ailenin dok
toru olur. 

Çıkacak bu yasayla sağlık çalışanlarına sağlanacak olanakların daha da artması dileğiyle ve 
Bakanlığın bu konuda gerekli önlemleri alması dileğiyle saygılar sunuyorum, sağlık çalışanlarına 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. (DSP, MHP, ANAP ve FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Türker. 
Şimdi sıra sorulara geldi. 
Sayın Doğru?.. Yok. 
Sayın Ali Gebeş, buyurun efendim. 
ALİ GEBEŞ (Konya) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımdan... 
Bildiğiniz gibi, kalkınmada öncelikli yörelere doktor atamalarını yapıyoruz. Bakanımızın, 

bunu ilçeler bazında değerlendirme çalışması vardı. Ne aşamada; onu öğrenmek istiyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Nidai Seven, buyurun efendim. 
NİDAÎ SEVEN (Ağrı) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma şu soruları sormak is

tiyorum. 
Sayın Bakanım, gerek Ağrı'ya doktor gönderme konusunda gerekse sağlık personeli gönderme 

konusunda sizin göstermiş olduğunuz gayretlerden dolayı çok teşekkür ederim; ancak, Ağrı devam
lı kuraya alınmakla birlikte, kurada çıkan doktor arkadaşların Ağrı'ya gitmediği ve istifa ettiği 
görülmektedir. Birbuçuk sene içerisinde hemen hemen yirmiye yakın uzman doktor istifa etmiş, 
Ağrı'ya gitmemiştir. Şu anda, Ağrı ve ilçelerinde birkısım hastanelerin yataklı olması durumunda da 
hastanelerin çalışmadığı, uzman doktorun bulunmadığı görülmektedir. Sizin ve sağlık Bakanlığın
da çalışan yetkili arkadaşların ne kadar ilgi gösterdiğini biliyoruz; ancak, Ağrı'ya uzman doktor 
gönderilmesi konusunda mecburî hizmeti veya özellikli bir kura yapmayı düşünüyor musunuz? 

Bir de, bu arada, sağlık sektöründeki tüm doktorlar bizi dinlerken Türkiye'ye bir mesaj vermek 
istiyorum. Doktor arkadaşlara sesleniyorum: Ağrı'ya giden ağlar; ama, Ağrı'dan dönenler daha çok 
ağlar. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Döner sermaye kanununu çıkarırsanız Sayın Bakan dediklerinizi yapacak herhalde efendim. 

Ben cevaplamış oldum Sayın Bakanım. 

Sayın Ulupınar, buyurun. 

YILDIRIM ULUPINAR (İzmir) - Sayın Başkanım, delaletinizle sorumu Sayın Bakana sormak 
istiyorum. 

Yoğun bakımda ve acil serviste çalışan personele verilen döner sermaye payı artırılıyor. 
Burada, anestezist ve asistanlara verilirken diğer doktorlara verilmiyor, orada çalışan uzmanlar bun
dan faydalanamıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz Sayın Bakanım? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim. 

Sayın Ramazan Gül, buyurun. 
RAMAZAN GÜL (İsparta) - Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakanıma soru sormak is

tiyorum. 
Bu tasarıyla, sağlık çalışanlarının hangilerinin ekonomik durumu düzeltilmektedir? 

Ayrıca, Sağlık Bakanlığının merkezde çalışan personelinin durumu ne olmaktadır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Sayın Gül gibi sorarsanız, birkaç kişiye daha söz verme imkânım olacak. 

Sayın Mahmut Göksu, buyurun. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakana arz ediyorum. 
Sayın Bakanım, binlerce sağlık meslek lisesi mezunu genç tayin beklemekte. Bakanlığınızın 

sağlık meslek lisesi mezunu kaç personele ihtiyacı var; bugüne kadar kaç tanesi atandı? Ataması 
yapılıp da şu anda askerde olan gençlerimiz var. Bunların hakkı mahfuz mu; yani, askerden dön
dükten sonra bu arkadaşlarımız atandığı yerde göreve başlayabilecekler mi? 

Diğer bir sualim: Bakanlığınızdan muvafakat alıp, başka bakanlığa geçmek isteyen personele 
muvafakat veriyor musunuz? 

Üçüncü ve son sorum: Sayın Bakanım, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin birçok sorun
ları var; başta da sağlık. Zatıâlinize, sanıyorum bir yıl önce, 20-25 doğu ve güneydoğu millet
vekilinin imzasıyla, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinin, fizikî altyapı, teçhizat donanımı ve uz
man personel takviyesiyle bölgenin hizmetine sunulmasını arzu etmiştik. O zaman demiştiniz ki: 
"Burası Üniversitenin." Şimdi, üniversite verir, vermez; bunu halledecek olan zatıâlinizdir. Her ile 
tam donanımlı bir hastane yapın desek, bütçe imkânları buna elvermiyor. Malatya'daki Turgut özal 
Tıp Merkezinin, bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu insanına hizmet edebilmesi için üniversiteyle 
irtibata geçip, yöre halkına hizmet vermesi noktasında bir çalışmanız var mı veya olacak mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim efendim. 
Sayın Cahit Yazıcı, buyurun. * 

CAHİT SAVAŞ YAZICI (İstanbul) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımıza bir soru 
sormak istiyorum. 
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Bu kanun tasarısının yararlı olduğuna kesinlikle inanıyorum; ancak, Millî Eğitimde de benzer 
sorunlar var, poliste de benzer sorunlar var. Yarın öbür gün, Millî Eğitimdeki öğretmenlerimiz de, 
biz özel dersi evlerimizde değil de, okullarımızda döner sermayeyle vermek istiyoruz derlerse ya da 
polislerimiz, akşamları detektiflik ya da koruma görevi yapalım ya da kamudaki şoförlerimiz, ak
şamları taksi işletelim gibi önerilerle gelirse, onlara nasıl cevap vereceğiz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim. 
Sayın Mustafa Gül, buyurun. 
MUSTAFA GÜL (Elazığ) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan şu sorularımın 

cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 
1 - Bu getirilmekte olan kanun tasarısıyla, özellikle kırsal kesimdeki doktor ve diğer sağlık per

soneli ihtiyacı karşılanabilecek mi? 
2 - Üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığına bağlanması konusunda ne düşünüyorsunuz? 
3 - Sağlık Bakanlığının, benim bildiğim kadarıyla, bir vakfı var. Bu vakıf aracılığıyla, bir vakıf 

üniversitesi, daha doğrusu, tıp ağırlıklı, sağlık ağırlıklı bir üniversite kurmayı düşünüyor musunuz? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
BOZKURT YAŞAR ÖZTÜRK (İstanbul) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanımdan 

sormak istiyorum. 
57 nci hükümetin başlatmış olduğu yolsuzlukla mücadele ışığı altında, tam sekiz yıldır İstan-

bul-Ümraniye'de inşaatı devam eden devlet hastanesi, Saym Bakanımın süresi içerisinde tamamlan
mak üzere. Acaba, mart ayında tamamlanması düşünülen Ümraniye Devlet Hastanesinin işlevi, iş
lerliği ne zaman başlayacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Ali Rıza Gönül, buyurun efendim. 
Çok kısa sorarsanız cevabını da alacaksınız. 
Buyurun efendim. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanın cevaplandırmasını 

istediğim soruları arz ediyorum. 
Türkiye'nin yaşamakta olduğu siyasî ve ekonomik sorunlar hepimizin malumudur. Bu 

ekonomik krizden fevkalade etkilenen kesimlerden bir tanesi de sağlık personeli ve özellikle dok-
torlanmızdır. Bu personelin ve doktorlarımızın, gerek iktidar partisi gruplarını gerekse muhalefet 
partisi gruplarını ziyaretlerinde, sorunlarını ciddî boyutlarla bizlere arz etmiş olmaları nedeniyle, bir 
konunun özellikle soru haline getirilip, Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını talep etme 
zorunluluğum doğmuştur. 

BAŞKAN - Sorar mısınız efendim?.. 
ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Sayın Başkanım, tabiî ki, soracağım; izin verirseniz, öncelikle 

bu konuyu arz etmem lazım Genel Kurulumuza. 
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Sayın Bakan, ekonomik sıkıntıları nedeniyle yürüyüş yapan, gösteri yapan çeşitli ve değişik 
kesimler gibi, doktorlar ve sağlık personeli de maaş yetersizliği nedeniyle sokağa döküldüler. Bunu 
televizyonlardan izledik, basında da gördük ve okuduk. Bu tasarı acaba doktorların ve sağlık per
sonelinin bu demokratik tepkileri sonucu mu Genel Kurulumuza ve Yüce Meclise gelmiştir diye 
kafamızda bir soru doğmuştur; çünkü, bu tasarının Meclise sevk ediliş tarihi 7.12.2000'dir; yani, ay
nı tarihlere tekabül etmektedir. 

Bu nedenle, doktorların ve sağlık personelinin maaş, ücret ve yaşam şartlarını bu tasarıyla 
düzeltebileceğiniz kanaatinde misiniz ve bu konuda kesin bir söz ifade edebilir misiniz? 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakan, buyurun. 
SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

öncelikle, bugün İstanbul Şirinevler'de vuku bulan bir olay dolayısıyla iki polis memurumuz sal
dırıya uğramıştır... 

BAŞKAN - Efendim, susarsanız, Sayın Bakanın cevaplarını da alacaksınız... 
SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Bu polis memurlarımızdan biri yaralı... 
BAŞKAN - Sayın Bakanım, bir dakika efendim... 
Efendim, lütfen... Soru sordunuz, Sayın Bakan da cevap veriyor; dinleyin... 
Buyurun Sayın Bakanım. 
SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Devamla) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

bugün İstanbul Şirinevler'de bir polis aracına silahlı saldırı olmuş, maalesef, iki polis memurumuz 
yaralanmıştır. Bunlardan polis memuru Haşim Kıyak şehit olmuştur; ailesine başsağlığı diliyorum, 
polis camiasına başsağlığı diliyorum. Bu tür olayların, artık, Türkiye'de görülmemesini, özellikle 
Parlamentonun da bu meseleye ciddî olarak sahip çıkmasını diliyorum efendim. 

Sayın Başkan, sorulan soruların birçoğuna kısaca cevap vermek istiyorum. Ağrı'ya giden dok
torlar kuraya uymuyor denildi. Bu konuda, Devlet Personel Başkanlığına gönderdiğimiz bir yazıda, 
Türkiye'de kalkınma bölgelerini, ilçeler esas alınarak yeniden düzenlemeyi planlıyoruz. Kalkın
mada öncelikli yöreler yerine, Devlet Planlama Teşkilatının yaptığı 6 sosyal gelişmişlik dilimine 
göre yeniden gözden geçirmeyi planlıyoruz. Devlet Personel Başkanlığı da kabul ederse, sağlık gös
tergeleri bakımından, atamaya, 6 ncı bölgeden başlanarak, yeni mezun doktorları göreve başlatarak; 
bu şekilde, doktor bulunmayan yörelere, pratisyen ve uzman hekim temini yoluna gitmeyi plan
lıyoruz. Zannediyorum, o bölgede başlayanlara da özendirici bazı -malî veya TUS'a girişle ilgili-
tedbirler getireceğiz. 

Sayın Gül, hangi personele ücret artışı etki ediyor; merkez teşkilatına da bir katkısı olacak mı 
dedi. Bu döner sermayeyle ilgili olduğu için, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı bundan istifade et
memektedir. 

Sayın Göksu, askerlik dönüşü aynı yerde işe başlanmak istenildiğinden bahsetti. Evet, atanmış 
doktorlarımız, askerlik dönüşü aynı yerlerde göreve başlayacaklar. 

MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sağlık meslek lisesi mezunları Sayın Bakan... 
SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Kırakkale) - Sağlık meslek lisesi mezunları için de 

geçerli efendim. 
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MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Yani, ataması yapılanlar, askerlik dönüşü aynı yere mi?.. 

BAŞKAN - Efendim, karşılıklı konuşmayalım. Sayın Bakan cevaplıyor. 

SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Kırakkale) - Aynı yere başlayabilir efendim. 

Yine, Malarya üniversite hastanesinin Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılıp kullanılamayacağı 
soruldu. Bu, tabiî üniversite rektörlüğümüzün vereceği karardır. Elbette, böyle bir imkân varsa 
binayı paylaşmak isteriz. Biz orada hizmet vermek isteriz; ama, aynı binada bize bu imkânı tanırlar 
mı onu bilemiyorum, araştıracağım. 

Sayın Yazıcı, özel dershanelerde de döner sermaye oluştursak; öğretmenlere de bu imkânı sağ
layabilir miyiz dedi. Özel dershaneler bu işi yapıyor zaten. Sağlık mesleğiyle ilgili özellikle hekim
lerle ilgili kanunlar, bugünün kanunları değil; serbest meslek icra etmeleriyle ilgili düzenleme 
nedeniyle bu mümkün. Maalesef, o meslek grupları için bu mümkün değil. 

Sayın Gül, kırsal kesimdeki hekim ihtiyacını karşılayabilecek mi dedi. Evet, bu yasa tasarısıy
la sağlıkocaklarına tedavi edici hizmetlerle ilgili gelen döner sermaye, sağlıkocağından hastaneye 
taşınmayı engelleyebilecektir diye düşünüyorum. 

Üniversite hastaneleri Sağlık Bakanlığına bağlanabilir mi; bu, bizi aşan bir konu; o, Yüksek 
Öğretim Kurulu ve Millî Eğitim Bakanlığıyla yapılacak görüşmeler sonrası olabilir. Bunu da doğru 
bulmam; hastanenin çeşitli ellerde yönetilmesi, rekabeti oluşturur, doğrusu odur. 

Sayın Öztürk, Ümraniye Hastanesinin bitirilebilmesi Sağlık Bakanlığı kaynaklarına bağlı 
değil, müteahhidin gayretine bağlı. Eğer, müteahhit gayretli davranırsa, biz, Mayıs 2001 içinde onu 
açabiliriz efendim. 

Sayın Gönül "ekonomik krizden en çok sağlık personeli etkilenmiştir; acaba, bu yasa tasarısı 
sağlık çalışanlarının demokratik tepkileri sonucu mu geldi" diyorlar. Biliyorsunuz, yasa tasarısı tek
lifleri çeşitli birimlere görüşleri sorulmak üzere gönderilir ve belli bir prosedürü takip eder. 26 
Haziran 2000 tarihinde Maliye Bakanlığının görüşü geldikten sonra yasa tasarısı gündeme alınmış
tır. Tasarının öne alınması için gayretlerimiz, bu olaylar olmadan önce başlamış ve grup başkan-
vekilleriyle temaslarımız o yönde sürmüştür. Bunu ifade etmek isterim. 

Saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranılmasını istiyorum. 

BAŞKAN - Biliyorum efendim, biliyorum. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, başka zaman, oylamayı makineyle yapıyorsunuz; 
sonra, Divanda, iktidardan üç kişi var... 

BAŞKAN - Sayın Genç, siz, sorulara geçmeden evvel istediğiniz için, ben saymıştım. Siz ikin
ci kere istediğinizde, 135 kişi vardı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - O makamda tarafsız davranmak lazım. Hesabınıza geldiği zaman 
elektronik cihazla yapıyorsunuz, hesabınıza gelmediği zaman yapmıyorsunuz; olmaz... 

BAŞKAN - Efendim, Kâtip Üyenin maddeyi oturarak okuması hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE 
ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE 
HAKKINDA KANUNUN ADI VE BAZI MADDELERİ İLE 190 SAYILI KANUN HÜK
MÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 
MADDE 1.-4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık 

Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon)Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında 
Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir. 

"Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden; o birimde görevli yardımcı hiz
metler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personele bunların bir yılda alacakları aylık (ek 
gösterge dahil) yan ödeme ve her türlü tazminat (makam ve temsil tazminatı hariç) tutarının % 
80'ini, diğer personele ise % 100'ünü aşmamak üzere ek ödeme yapılabilir. 

Ancak uygulanacak oranlar; 

a)Vardiyalı çalışma sistemi uygulanan hastanelerde normal günlük çalışma saatleri dışında 
ikinci vardiyada yürütülen hizmetler kapsamında fiilen çalışılan günler için % 30'una, 

b) Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil ser
viste çalışan sağlık personeline (tabipler hariç, anestezi uzmanı ve asistanları dahil) % 50'sine, 

c) Muayenehane açmayan hastane başhekimlerine % 200'üne, 

Kadar fazlasıyla tespit edilebilir. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerin oran, esas ve usulleri Sağ
lık Bakanlığınca belirlenir. 

Sağlık Bakanlığı talep ve hizmet özelliklerini dikkate alarak eğitim hastaneleri ve en az 100 
yatağa sahip hastanelerde şef, şef yardımcısı ve uzmanlar tarafından acil vakalar hariç olmak ve saat 
16.00'dan önce olmamak üzere mesai saatleri dışında özel sağlık hizmetleri verebilir. Bu hizmetler
den elde edilen ücretler döner sermayeye gelir kaydedilir. Bu hizmetlerde görev alacak personele 
döner sermayeden yapılacak ek ödemelerin oranı, esas ve usulleri ile hizmet ücret tarifesi Maliye 
Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir. 

Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o birimde görevli personele 
yapılacak ek ödeme toplamı, (ilgili birimin cari yıldaki) döner sermaye gelirinin % 50'sini aşamaz." 

BAŞKAN - 1 inci madde üzerinde, Fazilet Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Sayın 
Zeki Okudan; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA MEHMET ZEKİ OKUDAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli millet
vekili arkadaşlarım; bugün, sağlığımızın bir problemini daha çözmek için çaba sarf ediyoruz, mesai 
harcıyoruz. Gecenin şu saatinde, çok kıymetli vakitlerimizi, bu meselenin çözümüyle ilgili çalış
malar için harcıyoruz. 

İlkönce, hekimlerimizin nasıl yetiştiğine bir göz atalım. 1974 yılından bu tarafa, hatta biraz 
„ daha eskiye gidelim, 1970'li yıllardan 1990'lı yıllara kadar, Türkiye, en iyi beyinlerini hekim yap
mak için harcadı. Türkiye'nin en iyi beyinleri, 1970 yılından 1990 yılına kadar hekimlik mesleğini 
seçti, seçtirildi ve bu hekimler, maalesef verimli olarak kullanılamadılar. Türkiye, bu beyinlerden 
yeteri kadar faydalanamadı. Nasıl mı; uzman yetişen doktor, doğuda en ücra bir köşedeki sağlık 
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merkezine genel cerrah olarak tayin edildi ve değerlendirilmeye çalışıldı. Köyün imamı, köyün il
köğretim okulu müdürü ve köyün doktoru, bu çocuk, orada akşama kadar satranç oynadı. Neticede, 
bu arkadaşlar atıl vaziyette, mecburî hizmet kanunlarıyla oralarda oyalandılar, vakit geçirdiler. Peki, 
bunları çalıştırmak için ne yapmak lazımdı? Bir düzenleme gerekiyordu. 

Türkiye'nin hakikaten kaynak sıkıntısı olduğu belli. Türkiye'nin kaynak sıkıntısı olmasa bile, 
Türkiye bütçesinin yüzde 50'sini sağlık personeline, Sağlık Bakanlığına verseniz bile, yaptığı iş kar
şılığında ücret ödemezseniz, haksız ödeme yaparsanız sağlık sorununu çözemezsiniz, o beyinleri 
çalıştıramazsınız, o beyinlerden istifa etmeniz mümkün değildir. O yüzden, hani, derler ya "marifet 
iltifata tabidir." Eğer siz, iltifat etmezseniz, çalıştırma yapamazsınız. Döner sermaye yasasının eğer 
bu bakımdan değerlendirilmesi söz konusu ise, bu kanun doğru olarak çıkacaktır; ancak, biz, geç
mişte bazı döner sermaye uygulamalarıyla ilgili çeşitli aksaklıkların olduğunu gördük. Ne gibi? 
Diyelim döner sermayeyle ilgili bir gelir elde edeceksiniz ve hekimlere vereceksiniz. Döner ser
maye gelirlerinin düşük olduğu bölgelere nasıl hekim göndereceksiniz? Oradaki çalışan hekimin 
suçu ne? Siz, bunu bakanlık olarak zorla göndereceksiniz ve hekimi orada zorla çalıştıracaksınız; 
eh, o da o kadar çalışır. O yüzden, mutlaka döner sermaye gelirlerinin düşük olduğu bölgelerde, 
hekim istihdam edilmesi gereken yerlerde de, bir başka şekilde kaynak elde edilip, oraya hekimin 
gönderilmesi lazım. Biz, bu konuda, geçmişte biraz kafa yorduk, 31.5.2000 tarihinde hekimlerin 
malî durumunun düzeltilmesiyle ilgili bir kanun teklifi hazırladık. Hazırladığımız kanun teklifinde, 
Maliye Bakanlığına belki bir miktar külfet getirecekti; ama, hekim dağılımını daha radikal, daha 
rasyonel olarak yapacaktı. Neyse, gündeme alınmadı, herhalde, sırası gelince alınır. 

Şimdi, geçmişte, döner sermaye toplandı ve toplanan bu döner sermayenin dağıtımında sıkıntı 
oldu. Eş dost gruplarına, puanlandırmayla en yüksek puanlar verilerek onlara iltifat edildi; baş
hekime yakın olanlara veya başhekimin eş dost grubuyla yakınlığı olanlara döner sermayeden bol 
miktarda pay verdiler. Bunların içerisinde hemşerileri de sayabilirsiniz. Hemşeri olan -başhekimin 
hemşerisidir- sempati duyulan insanlar daha fazla puan aldı ve objektif kriterlerden uzak kalındı. O 
yüzden, hekimlerin bir kısmı bu işten memnunken, bir kısmı memnun olmadı. Protokol defterlerine 
bakılarak çalışma takibi yapılamadı, ameliyathane defterlerine bakılarak çalışma takibi yapılamadı 
ve tedavi defterlerine bakılarak hemşerilerin emekleri değerlendirilemedi. 

Yine, başhekim "ben borçlandım, borçlandığım için de döner sermayeyi dağıtamayacağım" 
diyor. Siz, istediğiniz kadar yasa çıkarın, istediğiniz kadar döner sermayeyle ilgili gelir artırıcı ted
birler alın, eğer başhekim uygun görmediyse yapacağınız bir şey yok, dağıtamayacak. Onun için, 
mutlaka, buna da bir tedbir almak lazım; bu, yanlış uygulamaydı. Tabiî, başhekim, harcamaları bir 
türlü bitirmiyor; bir de, işin o tarafı var. 

Şimdi, icap nöbetleri ve hastanede kalındığı zaman, mutlaka, nöbete kalanların, objektif kriter
lere dayanılarak puanlamasının yapılıp, ücretlerinin, en azından döner sermayeden düşen kısmının 
en iyi şekilde ayarlanması gerekir. Bunun için de, bizce en iyi kriter, kıstas, Türkiye Tabipler Bir
liğinin hazırlamış olduğu o skaladır; onun, mutlaka, gözardı edilmeden, hiçbir hekimi darılt
mayacak, gücendirmeyecek şekilde ve hatta teşvik edecek şekilde uygulanması gerekir. 

Şimdi, protokol defterlerine bakıyorsunuz, sayılar 800'lerde gidiyor, bir daha bakıyorsunuz, er
tesi gün 1 800 olmuş, daha ertesi gün 3 800 olmuş. Protokol sayılarına bakılarak değil de, defterde 
hastaların bizzat sayılarak tespit edilip, hekimin hakkının yenilmemesi, kimisine de fazla ücret 
verilmemesi gerekir. 

Döner sermaye gelirlerinin verilmesinin yanı sıra, hekimlere, ayrıca fiilî hizmetin de verilmesi 
gerekirdi. Daha önce hazırlamış olduğumuz kanun teklifinde bunu da belirtmiştik; yani, fiilî hizmet, 
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veterinerlere, askerlere, polislere ve diğer bazı meslek gruplarına özellikle veriliyor; ama, hekimler
de fiilî hizmet yoktur. Hekimler, hastalıklarla bire bir karşı karşıyadır. Siz, hiç, kuduzlu hastayı el- » 
lemeyi düşünür müsünüz; ama, hekim düşünmek zorunda; hiç, sarılıklı hastayla tokalaşmayı ister 
misiniz; hekimler, bulaşıcı hastalıkların hepsiyle iç içedir, hepsine mutlaka dokunmak zorundadır, 
bundan kaçamaz. O zaman, bunun bedeli olarak, hiç olmazsa, teselli olarak, fiilî hizmet taz
minatının da mutlaka verilmesi ve gözardı edilmemesi gerekir. Hekime sarılık hastalığı bulaşsa, 
hekimin canını, bu vereceğimiz döner sermaye bedeli karşılamaz muhakkak; ama, bu bir tesellidir, 
bir teşviktir, bunu esirgememek, hatta en iyi şekilde düzenlemek gerekir. 

Bir hasta, doktordan veya hastaneden ne ister; hastanede kuyrukta beklememek ister, 
tedavisinin süratli yapılmasını ister, hastayla doktor arasında para ilişkisinin kaldırılmasını ister ve 
daha önemlisi periferde bir ambulansın deposunda benzin ister arkadaşlar. Yılan sokmuş bir çocuk, 
sağlık ocağındaki ambulansta benzin olmadığı için hastaneye yetiştirilemedi -yetişse de belki 
ölecekti; ama- öldü. Burada kusur arandı, kusur, benzin!.. Düşünebiliyor musunuz, ambulansta ben
zin yok. Niye; kaynak yok. Niye; işte, toplanan paranın bir kısmı oraya aktarılamadığı için, belki 
birazcık da dolaşıklık var, işin o tarafı ayrı; ama, bir benzin sıkıntısı söz konusuysa, sağlık teş
kilâtının, ne yapıp yapıp, mutlaka bir kaynak bulması gerekirdi. 

Değerli arkadaşlar, tabiî ki, doktorun ne istediği de önemli. Doktor, tayin politikasının düzenli 
çalışmasını ve kalıcı olmasını ister. Biz, mecburî hizmet kanunlarının çıkarıldığı günleri yaşadık. 
Tam gün yasasını yaşadım ben. Tam gün yasası çıktı, bütün hastanelerdeki hekimler boşaldı ve asis
tan arkadaşları Anadolu'daki hekim açığını gidermek için görevlendirdiler. Bu arkadaşlar ellerinden 
geldiği kadar çalıştı ve o sıkışık dönem atlatılmaya çalışıldı. Arkasından, bir mecburî hizmet 
kanunu çıkarıldı; iki sene, üç sene, dört sene derken o da yozlaştı. Öyle bir sistem kurulmalıydı ki, 
bu kurulan sistemin, hiçbir zaman yozlaşmayacak ve değişmeyecek bir sistem olması gerekirdi. 

Şimdi, bu gelir dağılımını düzeltecek, daha doğrusu yaptığı iş karşılığı ücret alma politikasının 
oturtulması halinde, hekimi mecbur etmeden, önüne listeyi sererek, tayinini, çalışacağı yeri ken
disinin seçmesi sağlanmalı. Ancak bu şekilde hekimler gittiği yerde kalıcı olabilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET ZEKİ OKUDAN (Devamla) - Milletin adına konuşacağız efendim. 
Arkadaşlar, bir de, hastanelerde vatandaşlarımızın oluşturduğu kuyrukların eritilmesi için, 

reçeteleri yazdırmak için, bir digoksin yazdırmak için, kırk kişilik bir hasta kuyruğunun arkasına, 
kardiyoloji polikliniğine gelmiş bir hasta, aynı işi sağlık ocağında yaptırabilirdi, yaptırmalıydı. 

Efendim, bu kanun, çıkacak yönetmeliklere bağlı olmakla beraber, memleketimizin hayrına ol
ması düşüncesiyle, bizim, Sağlık Komisyonunda da olumlu baktığımız; ancak, aksayacak tarafları 
yönüyle endişelerimizin bulunduğu bir kanundur. Parası olmayan bir kişiyi, döner sermaye gelir
lerini artırmak için sıkboğaz edecek bir kanun olmaması dileğiyle, ayağının çamuruyla, elinin 
yağıyla, pasıyla acil servise gelmiş bir kişinin parasızlığı nedeniyle hastaneye kabul edilmemesinin 
önlenmesi kaydı şartıyla, bu kanuna olumlu baktığımızı ifade etmek istiyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Hayırlı uğurlu olsun efendim. 
Sağ olun. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Okudan. 
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Efendim, şimdi söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Kütahya Milletvekili Sayın İsmail 
Karakuyu'da. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA İSMAİL KARAKUYU (Kütahya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım; gerçekten sağlık sisteminin Türkiye'de allak bullak olduğu bir yapılanma içerisinde 
getirilen kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum; hepinizi 
saygılarımla selamlıyorum. 

Şimdi, getirilen tasarının 1 inci maddesinde, vardiyalı çalışma sistemi uygulanan hastanelerde, 
yoğun bakım, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeli ile muayenehane 
açmayan hastane başhekimlerine döner sermaye gelirlerinden pay alacak bir düzenleme getirilmek
tedir. Ana amacımız bu. 

Şimdi, bugün, Türkiye'de haklı olarak beyaz uyarı eylemlerinin yapıldığı ve sağlık personelinin 
büyük sıkıntılar içerisinde bulunduğu ve bunları iyileştirici tedbirlerin; yani, sağlık personelinin 
daha rahat edeceği tedbirlerin alınması yönüyle çıkarılacak her kanun çok önemlidir, hatta zaruridir. 
Ancak, bütün bunlar adaletli olmalı, küskün yaratmamalı ve gerçekten tatminkâr olmalıdır. Çünkü, 
bugün, sağlık sisteminde iki ana unsurun -yani sağlık hizmeti alanlar ve sağlık hizmeti verenler- her 
ikisinin de huzursuz olduğu bir ortamda, sağlık sisteminin kökünden değişiklik icap ettirdiği bir 
yapı içerisinde ve bütün sistemi değiştirecek her türlü kanunun hazır olduğu bir ortamda bu tür pal-
yatif tedbirlerle olaya yaklaşıldığını görüyoruz. 

Tabiî, olaya sağlık personeli yönünden baktığımız zaman, sağlık personelinin bir bölümüne 
iyileştirici birtakım tedbirler getiriyor kanunumuz; bir kısmına hiçbir şey getirmiyor. Karşımızda 
küskünler ordusu yaratılacak, beyaz uyarı eylemleri, daha hızlı şekilde, tekrar tekrar devam edecek 
endişemiz var. Çünkü, sistemin temeli bozulmuş. Bu sistemin temelini değiştirmek için 3 ayrı kanun 
teklifi hazırlanmış, Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiş. Bu 3 kanun teklifinin, yani, nedir 
diye baktığımız zaman, aile hekimliği kanunu teklifinin, fınans kurumları kanunu teklifinin ve sağ
lık işletmeleri kanunu teklifinin, hazır olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen kanun 
tekliflerinin, çıkarılıp, Türkiye'de sağlık sisteminin değiştirilmesini, palyatif tedbirlerin ötesinde, 
kalıcı, bu tür, sistemin oturtulması yönüyle Sağlık Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığı yetkililerin
den adım atmasını bekliyor idik. 

Vardiyalı sistemde hizmet yapan hastanelerimizdeki personelimize iyileştirme getirecek veya 
getirmesi düşünülen bu kanun tasarısının 1 inci maddesine baktığımız zaman, görüyoruz ki, per
sonelin katkılarıyla elde edilen döner sermaye gelirleri, belirli oranlarda personele dağıtılıyor. Bu 
gelirlerden hak talep eden başkaları da var; yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, 
yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeline, parantez açılıyor, tabipler 
hariç... Burada hizmet yapan uzman tabiplerimiz de var. Birilerine bir şey verirken, birilerine bir şey 
vermezsin; üstelik, bazı spesifik konularda, bazı özel konularda hizmet veren personele verirsin, 
diğerlerine vermezsin... 

Değerli arkadaşlarım, bakın, benim endişem şu; benim, Türkiye açısından, ülke açısından, sağ
lık yönüyle endişem şu: Türkiye'de büyük bir yara var; siz, ne kadar kapatmaya çalışırsanız çalışın, 
siz, ne kadar bu tür palyatif tedbirlerle birilerine bir şey vermeye çalışırsanız çalışın, Türkiye'de bir 
ıstırap var, sağlık ıstırabı var. Peki, bu sağlık ıstırabının çözümü için, bunun içerisine bir şeyler 
getiriliyor mu; getiriliyor; diyelim ki, sağlık ocakları çalıştırılacak... Peki, bunun yanında, Sayın 
Bakanım, aile hekimliği kanun teklifini getirseydik ve aile hekimliliği kanun teklifine de - kanun 
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teklifi hazır, Türkiye Büyük Millet Meclisine inmiş- hükümet sahiplenseydi, Türkiye açısından, ül
ke daha yarar görmez miydi? Ne olacaktı; vatandaşlardan, aile hekimlerine müracaat edenler... Bir 
aile hekiminin 3 000 civarında kişiye ulaşma imkânı var. Hastaları muayene etme, artı, hastalıktan 
korunma gibi birtakım görevler üstlenecek aile hekimliğine... Belki sağlık ocaklarına işlerlik kazan
dıralım, sağlık ocaklarında döner sermayeler kuralım ve sağlık ocaklarını, illerimizde kurduğumuz 
döner sermayelerle birleştirdim yerine, bu tür bir yaklaşımla sağlık sistemine yaklaşılsaydı daha 
olumlu olabilirdi. Şimdi, ne olacak biliyor musunuz -sağlık ocağına giden insanlar, şu ana kadar üc
retsiz tedavi oluyorlardı- sağlık ocaklarına gelenlerden ücret alınacak; yine, halkın üzerine, halkın 
beline, omurgalarına bir şey daha vurulacak. 

Peki, döner sermaye gelirlerini, kim, nereden temin edecek; halktan temin edecek. Peki, bunun 
yerine, yani, halktan temin edip sağlık personeline verme yerine -inanır mısınız, bu, sağlık per
sonelini de bir noktada rencide edici bir hadisedir- finans kanununu çıkarsaydık, hazır olan finans 
kanun teklifinde sağlık sigortasını getirseydik, artık, Türkiye'de, insanların gelirlerinin belirli ol
duğu, devletin belli bir noktada desteklediği, ama, kurumu değil, kişiyi desteklediği finans kanun 
teklifini getirseydik, belki de, yarın, iktidar kanadı, hiç ümit etmediğimiz, Sağlık Bakanlığı birçok 
tenkitlere uğramayacaktı, ülke kazanacaktı. Keşke bunu sahiplenseydiniz de, Türkiye'de, sağlık 
reformunun temellerini bu iktidar zamanında atabilmenin şerefine nail olabilseydiniz. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, palyatif tedbirler bizi nereye kadar götürecek? Ne olacak; bu tasarının 1 
inci maddesinde kimilerine yüzde 80 vereceğiz, kimilerine yüzde 10 vereceğiz, kimilerine yüzde 30 
vereceğiz, kimilerini, mesela, tabipleri çıkaracağız, orada görev yapan tabip arkadaşlarımız var, on
ları çıkaracağız buradan; anestezi uzmanı asistanlar dahil diyeceğiz. Hepsi, bu görevleri ve bu 
sorumlulukları üzerlerine alırken, gerçekten, büyük özveri gösteren bu insanlarımızdan birileri ala
cak birileri de almayacak. Şimdi denilecek ki, en büyük sosyal deprem, adaletsizlikten doğan sos
yal depremdir. Arkadaşlarımız bu kanun tasarısını oylayacaklar şimdi; sosyaldemokratlar diyecek
ler adlarına. 

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Kim o sosyaldemokratlar?.. 

İSMAİL KARAKUYU (Devamla) - Sosyaldemokratlar diyecekler; ama, adaletin nerede ol
duğu nerede olmadığı hususunda da, gerçekten... 

İHSAN ÇABUK (Ordu) - Demokratik Sol diyeceksin, sosyaldemokratlar Meclisin dışında 
kaldı. 

İSMAİL KARAKUYU (Devamla) - ...çok ciddî şekilde düşünmeleri gerektiği inancı için
deyim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir konu, bugün, ücret politikaları, hekimlik mesleğini ve toplum 
sağlığını zedeleyecek nitelikte ise, şimdi, hekim mesleğini zedeleyecek şekilde ise... 

Bakın, döner sermayeler nasıl toplanacak? Hepimiz biliyoruz döner sermayelerin nasıl oluş
tuğunu. Döner sermayeler, yapılan hizmet karşılığı sağlık işletmelerinin... Bir üçüncü kanunumuz-
du bu sağlık işletmeleri. Sağlık işletmeleri adı altında... O kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
indirilen kanunu, tekrar burada görüşme imkânımız olsaydı, döner sermaye türü işletmelere gerek 
kalmayacaktı. Birtakım arkadaşlarımız, şu anda, burada derler ki: Birtakım şeyler hazır da, bu hazır 
olan şeyler madem köklü değişiklikler yapacak Türkiye'de, biz bunları niçin getirmedik, niçin 
getirilmedi, bunlar niçin olmuyor?.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN - Sayın Karakuyu, toparlarsanız memnun olurum efendim. 

İSMAİL KARAKUYU (Devamla) - Sevgili arkadaşlarım, bence, çok çok önemli bir konuda, 
herkesin yakındığı, herkesin sıkıntı duyduğu bir konuda, bugün bu saatlerde, sağlıkla ilgili, biraz 
önce arkadaşlarımızı dinlerken burada, tasarıyla ilgili methiyeler döşenirken, keşke öyle olabilsey
di, keşke tasarıda, gerçekten, hepimizi rahatlatıcı, o beyaz önlüklüleri, o çilekeş sağlık personelini, 
o doktorlarımızı, alınterlerini, emeklerini akıtan o insanları biraz rahatlatıcı şeyler olsaydı, burada 
hep beraber alkış tutacaktık; fakat, birtakım arkadaşımızın olayın vahametinin farkında olmadığını 
görüyorum ben şahsen. O zaman, diyoruz ki, birine bir şey verelim, verdiğimiz şey hiç olmazsa 
iyidir, birazcık vermiş olalım, birazcık bir şey katalım. Sayın Bakanımın bu noktada iyi niyetli yak
laştığını düşünüyorum. Biraz bir şey verelim, birilerine bir şey katalım... Doğru da, sen birine bir 
şey katarken, Türkiye'de yeni küskünler, yeni küskün insanlar ve yeni birtakım olumsuzluklar yarat
ma noktasında olursak, o zaman yanlış olacağı kanaati içerisindeyim ben. 

Değerli arkadaşlarım, bakın "rehabilitasyon" denildi, başka bir ifadeyle "esenlendirme" denil
di başlıkta. Bu da bunu karşılamıyor zaten. Bu tasarı, benim anladığım kadarıyla "rehabilitasyon" 
kelimesini "esenlendirme" olarak değiştiriyor. Yarın daha büyük olaylar çıkabilir. Ancak, birtakım 
kişiler buradan yararlanırlar, gerçekten yararlanırlar; ama, halktan alınır, birtakım kişilere bir şeyler 
verilir. 

BAŞKAN - Sayın Karakuyu... 

İSMAİL KARAKUYU (Devamla) - Ben, bu tasarının düzeltilerek geçirildiğinde millet açısın
dan hayırlı olacağını düşünüyorum, değiştirilmezse de, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Gruplar adına başka söz yok. 

Şahsı adına, Erzurum Milletvekili Sayın Aslan Polat; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika efendim. 
ASLAN POLAT (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam

larım. 

Saym Bakanım alınmasın da bize, burada biraz önce konuşurken, kendisini çok başarılı bir 
bakan olarak tanıttı, birçok iş yaptığını söyledi. 

Şimdi, ben, sizin karnenizi Devlet Planlama Teşkilatından okuyorum Sayın Bakanım. Devlet 
Planlama Teşkilatı, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, 710 uncu maddede diyor ki: "Sağlık 
insan gücünün ve altyapısının yurt düzeyine dengesiz dağılımı, kuruluşlar ve hizmet basamakları 
arasındaki koordinasyon ve işbirliği eksikliği devam etmektedir. Koruyucu sağlık hizmetlerine 
gerekli öncelik verilememiş ve bu hizmetlerin, temel sağlık hizmetleriyle birlikte, yaygın, sürekli 
ve etkili sunulması sağlanamamıştır." 

713 üncü maddede diyor ki: "Hızlı kentleşmeyle birlikte artan kentli nüfusun birinci basamak 
sağlık hizmeti talebini karşılayacak etkin bir model geliştirilememiş ve aile hekimliği uygulamasına 
geçilememiştir." 

714 üncü maddede diyor ki: "Hizmet kademeleri arasında etkin bir hasta sevk sistemi kurula
mamış, sigorta kapsamındaki kişilere hekim ve hastane seçme hakkı sağlanamamıştır." 
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Sayın Bakanım, ben, bu DPT'nin raporunu okusam, hemen sizi sınıfta bırakmamız lazım. Ama, 
diyeceksin ki, yahu, o kadar tenkit ettiğiniz YÖK Başkanı bile öğrencilere bir sınav hakkı veriyor, 
sen bize sınav hakkı tanımayacak mısın? Haydi, sınıfı geç diye sana bir hak tanıyalım da, bunları 
düzelt. Yani, DPT bile seni beğenmiyor... 

Bak, size ait Bakanı... 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Polat, yani, sayın hükümet geçti mi sınıfı?!. 
ASLAN POLAT (Devamla) - Sayın Bakan, bakın, yine, DPT Kamu Yönetiminin İyileştiril

mesi Özel İhtisas Komisyonu Raporunda deniliyor ki: "Devlet, kamu kaynaklarını, eğitim ve sağ
lık alanlarında etkinlik gösteren özel kesim kuruluşlarına çeşitli şekillerde transfer ederek -vergi 
muafiyeti, indirimi, faizsiz kredi, düşük faizli kredi ve bunun gibi- aktarmak yerine, kaynakları dev
let okulları ve sağlık kuruluşlarına yönlendirerek, hizmetten yararlananlar açısından fırsat eşitliği 
sağlanmasına özen göstermelidir." Bunu DSP'liler de iyi dinlesin, sosyal demokratlığın gereğidir bu. 

Şimdi, sizi, bizzat sizin Genel Başkanınızın bağlı olduğu Devlet Planlama Teşkilatı beğen
miyor. Ha, o beğenmeyince, ben beğenmek zorunda mıyım; ben, hiç zorunda değilim; o beğenmez
se, ben hiç beğenmem. 

Sayın Bakanım, bakın, size bir şey daha söyleyeyim: Yine, Devlet Planlama Teşkilatı diyor ki 
-bu çok önemli- 1994 -1995 öğretim yılında 25 olan tıp fakültelerinin sayısı, 1998-1999 öğretim 
yılında 45'e yükselirken, bu dönemde yeni kayıtlı olan öğrenci sayısı 5 087den 4 514'e düşmüştür; 
yani, yeniden üniversite açıyoruz; ama, öğrenci sayımız azalıyor. Niye azalıyor?.. Gayet basit; şim
di, burada, bakın, bugün Kamu-Sen'in açıklaması var "Yoksulluk sınırı 629 milyon lira, açlık sınırı 
200 milyon lira" diyor. Bu, devletin en önemli kamu sektörüdür. Bu da, sizin MHP'lilerin kurduğu 
bir sendika esasında. Eski genel başkanları şimdi milletvekili. Şimdi, bunların dediği, yoksulluk 
sınırının az üzerinde, 350 milyon lira bir doktora para verirsen, kimse de tıp fakültesine gidip de 6 
sene okuma ihtiyacını hissetmez. Onun için, siz, burada gelip bir şey diyorsunuz; bakın, milleti 
yanıltıyorsunuz. Efendim, ben ilaç kullanımında kaçakları önledim... Bu, senin vazifen... Zaten bu 
senin vazifen. 

Ama, senin bir vazifen daha var Sayın Bakanım; bakın, Avrupa ülkelerinde -burada rakamları 
var, ben verdim- Almanya'da bütçenin yüzde 17'si sağlık hizmetine ayrılırken, bizde 2.66'sı ay-
rılıyorsa -oran olarak diyorum- orada bir hata var diyorum. Amerika'da, bu yüzde 19 olursa, siz de 
bunu yüzde 3'ten 2.6'ya düşürüyorsanız; hatanız bu, siz bunu düzeltin. Siz, hem burada, bütçe 
içerisinde, sağlığa ayrılan kaynağı artıracaksınız hem de kaçakları önleyeceksiniz. Kaçakları ön
lemek aslî vazifeniz; yani, bu memlekette doğruyum dürüstüm demek bir erdemliktir; ama, bu bir 
marifet değildir ki, zaten herkesin öyle olması lazım. Sizin esas vazifeniz bütçe içerisindeki kaynak
ları artırmaktır. Bunları artırmaya çalıştığınız zaman, gelir bizden aferin alırsınız. 

Şimdi, siz, yine bir şey daha diyorsunuz... Bakın, sizi tenkit edeyim. Erzurum Atatürk Üniver
sitesinden bir hoca, bir doçent hanım bize bir yazı göndermiş. Diyor ki "1995 yılında Yüksek Sağ
lık Şurasında, 185/1 sayılı karara göre, ülkemizdeki hemşire, ebe ve sağlık memuru eğitimi yalnız
ca üniversitelerde yapılacaktır" Fakat, siz, 20 Ekim 2000 tarihinde Yüksek Sağlık Şurasında hem
şire, ebe ve sağlık memuru eğitiminin yeniden Sağlık Bakanlığı tarafından ve lise düzeyinde veril
mesi girişimi hareketlerine başladınız ve geriye döndünüz. Şimdi, herkes gider Mersin'e, siz gider
siniz tersine!.. Yani, herkes sağlık eğitiminde kaliteyi artırmaya çalışırken, üniversite seviyesine 
getirmeye çalışırken, siz, bunu tekrar sağlık okulları seviyesine indiriyorsunuz ve üniversite 
hocaları da sizi burada tenkit ediyor ve bu yaptığınız yanlış diyor. Ben de aynı kanaatteyim, yap
tığınız yanlış. 
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MUSTAFA GÜL (Elazığ)- Yanlış olmadığını ben sana sonra izah edeceğim. 

ASLAN POLAT (Devamla)- Senin hocan da seni tenkit ediyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Polat. 

ASLAN POLAT (Devamla)- Sayın Başkanım, bakın, bir şey daha söyleyeceğim:. Burada, 
sayın bakanlar geliyorlar, hep, "bizde sağlıkta yüzde 87'si sigorta kapsamındadır" diyorlar; yani, 
sağlık güvencesindedir; ama, yine devletin yaptığı bir araştırmaya göre, ILO standartlarına göre, ül
kemizde, sadece, sigortalıların yüzde 58'i sosyal güvenlik kapsamında sayılıyor. Yani, bizdeki yüz
de 87 dediğiniz rakamın yüzde 42'sinin, yarıya yakınının sağlık kapsamını, sigorta kapsamını ILO 
şartları kabul etmiyor. Öyle sağlık sigortası olmaz, onları düzeltin diyor. 

İşte, biz, size bu ev ödevlerini veriyoruz ve bu ev ödevlerini yapın, doğru dürüst gelin, o zaman 
Sağlık Bakanlığı olarak sizin durumunuzu biz değerlendirelim diyoruz. Yoksa, öyle, ben, dört tane 
ilaç alımında üstünlük sağladım, onu sağladım demekle bu işin içinden çıkamazsınız diyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Polat. 

Efendim, ikinci söz, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç'te. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Döner Sermaye Hakkında 
Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmasına İlişkin tasarının 1 inci maddesi üzerinde şahsım 
adına söz aldım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, bizim, biraz önce tümü üzerinde yaptığımız konuşmalarda, 
maalesef, konuşma özgürlüğümüz elimizden alındı, konuşmamızı yapamadık. (DSP ve MHP 
sıralarından gürültüler) 

Canım, lütfen karışmayın yahuLAUah Allah!.. Burada öyle laflar atıyorsunuz ki... Yarın hal
kın karşısında konuşacağız... 

Evvela, konuşmama başlamadan önce, İstanbul'da şehit edilen polis kardeşimize Tanrı'dan rah
met diliyorum, ailesine gerçekten sabırlar diliyorum, yaralı arkadaşımıza da acil şifalar diliyorum. 
Bunu herkesin bilmesi lazım, başta Parlamentonun bilmesi lazım. Bu ülkede insanların barış içinde 
yaşaması lazım, insanların birbirini anlaması lazım. Bu memleketin kaynaklarını, birileri alıp 
cebine doldurur da öteki bakmaz; her kesimin aklını başına toplaması lazım. Her gün, televizyon
lar, güzel güzel kızları gösteriyor; Anadolu'da, bunları seyreden, bu memlekette nasıl lüks içerisin
de yaşayan insanların olduğunu gören insanlar var; ekmek bulamayan insanlar var; bir de iktidar-
dakilerin suiistimallerini gören insanlar var. Şimdi, böyle bir düzende, insanlar, bir de, hele, Meclis 
kürsüsünde konuşmazsa, o zaman, ne olacak bu memleketin hali? Susturmakla insanı bir yere mi 
geleceksiniz? 

Geçen gün, nükleer enerjinin iptali konusunda, Sayın Başbakan "bunu kabul etmiyorum; içime 
sinmiyor" dedi. Sayın Mesut Yılmaz "Sayın Başbakanım, kabul etmeyelim; ama, her birisine 25-30 
milyon dolar verelim" dedi. 30 milyon dolar ne biliyor musunuz; 20 trilyon eder; üç tanesine 60 tril
yon... Yani, 60 trilyonu -böyje büyük konuşuyorsunuz- örtülü ödenekten verdi mi vermedi mi; gelip, 
burada, hesap vermeleri lazım. Başbakan da demiyor ki, "ya, bu, Mesut, sen bunların muhasebesi
ni mi tuttun 30 milyon dolar vermemiz gerekiyor?" Demiyor kimse; yani, herkesin ağzına fermuar 
çekilmiş; çıkıp, burada söyleyince, insanlar kızıyor. 
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Şimdi, bu kanun tasarısıyla ne getiriliyor; bu kanun tasarısıyla getirilen, sağlık hizmetlerine 
yeni bir vergidir. Personelin katkısıyla... Yani, gideceksiniz hastaneye, bir hizmet verilecek size. O 
hizmete özel birtakım vergi alınacak, giderken makbuz kesilecek Sayın Bakanın dediğine göre. İş
te, ameliyat yapılacak; o ameliyatta, Sayın Bakan diyor ki, bıçak parası alınmayacak. Eğer, siz, bu 
kanunla bıçak parasını almayı keserseniz, tebrik ederim; her tasarrufunuzu da, çıkar, burada met
hederim. Ben, sununla, onun önleneceğini, kesinlikle kabul etmiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bakın, yanlış anlaşılmasın, ben, gerçekten, hastanede çalışan -gerek 
özel çalışan- sağlık hizmeti gören ebe, hemşire, doktor, hizmetli, bunların çok zor görevler gör
düğünü, çok büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu biliyorum. Bu getirilen tasarıyla, bunlara pek faz
la bir şey verilmiyor. Ne olacak; işte, yan göstergeleri de atıyorsunuz, yüzde 80'e kadar; belli yer
lerde, muayenehane açmayan başhekime de yüzde 200'e kadar... Peki, muayenehane açmayan öteki 
mütehassıs doktora niye yüzde 200'e kadar vermiyorsun? Ayrıca, bu oranları da Sağlık Bakanı belir
leyecek. Sağlık Bakanı bu oranları belirlerken, kişiye göre mi belirleyecek, yoksa, genel düzenleyici 
nitelikte bir genelge mi çıkaracak; onu da burada söylemiyor. 

Sayın Bakan, biraz önce, benim konuşmama cevap verirken -ben "bu döner sermaye bir arpalık 
kanunudur" demiştim- dedi ki: "Efendim, yüzde 50'ye kadar oradan vereceğiz." Tabiî ki, baş
hekime, hangi Sağlık Bakanı derse, bir emir verirse, başhekim yerine getirmeyecek?! Diyecek ki: 
"Şu hizmete şu kadar masraf yap, göster, getir." Bunlar çok kolay, Türkiye'de olan şeyler. 

Türkiye'de, bir defa, sorumluluk duygusu gelişmemiş; Türkiye'de, insanlarda sorumluluk duy
gusu gelişmemiş. Bir devlet malının kullanılmasında insanlar sorumluluk duymuyor; duymuyor iş
te... Duymayınca, sanki... Hani, zaten boşuna dememişler "devletin malı deniz, yemeyen domuz." 
Bu, bir gerçeğin de ifadesidir. Maalesef, işte, böyle bir uygulamayla, Türkiye'de çok karşılaşmak 
mümkün. 

Ayrıca, bu şeyler yapılırken; yani, bir nispet de yok; kamuda sağlık hizmeti yapan personel 
arasında çok sağlıklı, dengeli bir şey de yok. Alt kademedeki insanlara yüzde 30 bir artış miktarı... 
Yani, şimdi, bugün, mütehassıs bir doktorun aldığı 300 milyon civarında galiba; buna yüzde 80 zam 
yapsan ne olacak; yine kurtarıyor mu? Bugünkü açlık sınırına bile gelmiyor bir doktorun maaşı. 
Hele o hemşirelerin... Mesela, zaman zaman işimiz oluyor; yoğun bakımda çalışan o hemşire kar
deşlerimizin, o hizmetlilerin çektiği acı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
KAMER GENÇ (Devamla) - Her an bulaşıcı bir hastalıkla karşı karşıya olan bu insanlara, dev

letin en büyük maaşı ödemesi lazım. Sonra, orada görev yapan polisi var, bekçisi var; bu insanlara 
da bu paradan vermek lazım. 

Yani, bir kanun tasarısı getiriliyor -hep, bu Meclisin zamanı boşa harcanıyor- böyle, 1 mad
delik, 2 maddelik; halbuki... Yani, siz, eğer, hakikaten, devleti yönetebilecek doğru dürüst bilgiye, 
beceriye, kabiliyete sahipseniz, ciddî bir araştırma yapın, ciddî birtakım kanun tasarıları getirin, şu 
Meclisten çıksın. Yoksa, böyle, 1 maddelik, 2 maddelik getiriyorsunuz, onun da çoğunun ne anlama 
geldiği belli değil ve böylece, hakikaten, halkı kandırmaya çalışıyorsunuz. Yazık, bugün öğret
menin, polisin, adliyedeki memurun aldığı maaş... 

Cezaevlerine gittik, o cezaevindeki insanların içinde yaşadığı sefaletten, insan olduğumuza 
utanıyoruz. Yani, o kadar... Mesela, bu F tipi cezaevlerine, geçici görevlerle, 100-150 civarında gar
diyan nakledilmiş, adamlar kan ağlıyor. Devletin insanları bunlar. Bu insanlar bizim insanımız. Bu 
Türkiye'nin imkânları var, bunlara yardım elini uzatalım. Gelin, bu konuda bir araştırma yapalım. 
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Her kamu görevlisinin içinde bulunduğu statü, kaç lira maaş alıyor?.. 180 milyon lirayla gardiyan 
görev yapıyor. Eee, ondan sonra, bu adam doğru dürüst görev yapabilir mi? Görülüyor ki, Türkiye 
çok kötü yönetiliyor, çok olaylardan habersiz yönetiliyor. 

Burada, bir hükümetin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin salonunda bulunması lazım. Eğer, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine hükümet saygılıysa, bu sıralarda oturması lazım. Ben 20 senedir 
bu Parlamentonun çatısı altında görev yapıyorum. Hiçbir dönem, bu Bakanlar Kurulu sandalyeleri 
bu kadar boş kalmadı. Bunu bilmenizi istiyorum. Eğer, Parlamentoya saygı duyulmasının sağlan
ması isteniyorsa, bu saygıyı önce hükümet göstermelidir, gelip burada oturmalıdır. Haa, akşamları, 
devletin işleri varsa... 

AYDIN TÜMEN (Ankara) - Herkes görevini yapıyor Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bir defa, senin aklın ermez böyle şeylere. Senin aklın ermez yahu 

(DYP ve FP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

Hükümet bu Parlamentoya saygı duyuyorsa evvela gelip bu salonda otursun. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Genç, geçen seferkini telafi için 2,5 dakika eksüre verdim. 

Teşekkür ediyorum efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Zaten yarısı öyle geçti. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN - Efendim, neyse... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -

Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -
Sayın Başkan, 1 inci maddedeki "ve Sosyal Yardım" ibaresinin çıkarılmasını talep ediyoruz. (FP 
sıralarından "önerge var mı?" sesleri) 

BAŞKAN - Efendim, daha sorular var. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -
Teknik bilgi Efendim. Yani, bunun çıkarılmasını talep ediyoruz. 356 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle çıkarıldığından "ve Sosyal Yardım" ibaresinin metinden çıkarılmasını talep ediyoruz. 

BAŞKAN - Efendim, oylamadan önce dikkate alacağız; daha sorular var. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, o, redaksiyon değil, önergeyle olur. 

BAŞKAN - Efendim, müsaade buyurun; önce soruları soralım; sırayla bu iş... Niye böyle 
yapıyorsunuz? 

Buyurun Sayın Ulupınar. 

YILDIRIM ULUPINAR (İzmir) - Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakana şu sorumu sor
mak istiyorum: Sayın Bakanım, fakir ve yoksul vatandaşların yaşadığı kenar mahalle ve köylerdeki 
sağlık ocaklarını paralı hale getiriyorsunuz. Eğer, bir vatandaşın parası yoksa, bu vatandaş ne 
yapacak? Daha önceki imkânını da elinden alıyorsunuz; bir. 

Bir de, eğer atlamadıysam, Sayın Bakanım, bundan önce, yoğun bakımda ve acil serviste 
çalışan personele verilen döner sermayenin artırılmasıyla ilgili bir soru sormuştum; buna da cevap 
alamadım. Her ikisine birden cevap alırsam teşekkür ederim, sağ olun. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Göksu, buyurun efendim. 
MAHMUT GÖKSU (Adıyaman) - Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakana arz ediyorum. 
Sayın Bakanım, bu yasayla, bundan böyle, sağlık personelinin malî imkâna kavuşacağını an

lıyoruz. Bu döner sermayenin gelir kalemleri nelerdir, bunları teker teker sayar mısınız? 
İkinci sorum: Bundan sonra, hekim ve hasta arasındaki yasal olmayan parasal ilişki, bu yasay

la beraber ortadan kalkacak mı? Yani, özellikle altını çiziyorum "bıçak parası" veya "muayene
haneme gel" gibi davetler olacak mı? 

Üçüncü sorum: Biliyorsunuz, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur dışında, bu ülkede karnı aç, sır
tı yırtık olan, sırtı sökük olan gariban vatandaşlarımız var; bunlar yeşil kartla geliyor ve hastaneler 
bunları gönüllü kabul etmiyor. Bu yasayla, fakir, sefalet içerisinde yaşayan bu vatandaşlarımıza 
ameliyatlarında bir katkı sağlanacak mı, yardımcı olunacak mı? 

Dördüncü sorum: Genelde, tayin olan ebe ve hemşireler, merkez sağlık ocaklarında, ilçe ve il 
merkezlerinde toplanıyor, kırsal kesime gitmiyorlar. Bunların kırsal kesime -ki, sağlık ocakları boş 
durumda- gitmesi için herhangi bir tedbiriniz var mı? 

Son sorum: Adıyaman Devlet Hastanesinin acil servis bölümü inşaat halinde, bu yıl bitirmeyi 
düşünüyor musunuz? 

Yine, Kâhta'da kapasiteyi artırıcı devlet hastanesinin inşaatı devam ediyor, ne zaman bitirecek
siniz? 

Gölbaşı, Besni ve diğer ilçelerimizde de uzman doktor eksikliği var; buralara uzman doktor 
noktasında bu yıl tayin yapacak mısınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Sayın Uzunkaya, buyurun efendim. 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Bakandan şu suallerimin 

cevabını arz ediyorum: 
Bir kere, döner sermayeden hak alabilecek doktorlarımız, özel muayenehaneleri bulunması 

halinde de bundan yararlanabilecekler mi? 
İkinci bir sorum: Sağlık ocaklarındaki personelimiz, özellikle kırsal kesimlerdeki sağlık ocak

larında görevli -az önce bir arkadaşımız da bunu sordu- personel ve doktorlarımız döner ser
mayeden yararlanacaksa, bu demektir ki, oradaki insanlarımızdan da ücret alınacak. Böylece, dev
letin bedava getirmesi gereken, özellikle kırsal kesimdeki, sosyalizasyon bölgelerindeki insan
larımıza sağlık hizmeti, bir bedel karşılığı verilmiş olmayacak mıdır? 

Bir diğer sorum: Tasarının başlığındaki "esenlendirme" kelimesinin "rehabilitasyon" yerine... 
Ben bir tıpçı değilim; ama, vatandaş Havza'daki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine gidecek. 
Bu merkeze "esenlendirme merkezi" mi diyeceğiz, böyle orijinal bir isim verilmiş mi, yoksa bu, 
yasaya ilk defa, böyle, TDK tarafından gönderilmiş, sipariş edilmiş bir kelime midir; bunu da merak 
ediyorum. 

Ayrıca, Samsun Onkoloji Hastanesi ile Bafra'da inşaatı üç yıldır devam eden devlet hastanesi 
inşaatı büyük bir durgunluk içerisinde. Onkoloji Hastanesiyle ilgili bir bilgi verebilirler mi? 

Ladik Devlet Hastanesi inşaatına bu sene başlanacağını vaat etmiştiniz, bir önceki sualime 
cevap olarak; 2001 yılında Ladik Devlet Hastanesine hakikaten ödenek ayrıldı mı? 

Teşekkür ediyorum. 
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BAŞKAN - Sayın Topaloğlu... 
Efendim, kısa ve öz sorarsanız, Sayın Bakan da cevap verme imkânını bulur. 
NAZİF TOPALOĞLU (Muğla) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma şu soruları 

sormak istiyorum: Önlisans mezunu sağlık memuru, ebe ve hemşirelerin intibaktan yapılmış mıdır? 
İntibakları yapıldıysa, öğretmen, ziraat teknisyeni ve imamlarda olduğu gibi, ekgöstergeleri neden 
değiştirilmemiştir? Bu durum, aynı konumda olan değişik meslek grupları arasında adaletsizlik 
oluşturmaktadır; örneğin, sağlıkçılarda 1 500, diğer mesleklerde 2 200 gibi. Önlisans mezunu ebe, 
hemşire, sağlık memurlarının, diğer önlisans mezunu meslek gruplarında olduğu gibi, ekgöster
geleri ne zaman değiştirilecek? Bu adaletsizliğin düzeltilmesi düşünülüyor mu? 

Arz ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Reşat Doğru. 
REŞAT DOĞRU (Tokat) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımızdan öğrenmek is

tiyorum: Tokat Devlet Hastanesi, 1933 yılında yapılmıştır. O günden bugüne kadar çok güzel hiz
metler veren bir hastanedir. Ancak, hastanemiz, eski bir hastane olması dolayısıyla, devamlı olarak 
tamir edilmektedir. 910 000 civannda bir nüfusa sahip olan Tokat'ta, Tokatlılar, geçen dönemde 
ödenek olmaması münasebetiyle, temeli atılmayan yeni bir hastanenin temelinin ne zaman atıla
cağını öğrenmek istemektedirler. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim efendim. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Efendim, Sayın Bakan, biraz önce yaptığı konuşmada "Tunceli'de diyaliz merkezi yok" dedi. 

Burada personel olmadığı için kurulmamış; bunun kurulması konusunda ne gayret sarf edecektir? 
Şimdi, Tunceli'de mütehassıs doktor sayısı 3. Aslında, normal olarak bir heyetin teşekkül 

edebilmesi için 20 civarında mütehassıs doktor olması lazım. Tayin ediliyor, gitmiyor... Peki, 
buradaki insanlar, hem büyük miktarda güvenlik güçleri de var, burası ayrıca, terör bölgesi de ol
duğuna göre, öncelikle buraya mütehassıs doktorların hepsinin gönderilmesi gerekmiyor mu? Bunu 
nasıl sağlayacak Sayın Bakan? 

Tunceli'nin yine birçok sağlık ocağı, köylerdeki ve ilçelere bağlı sağlık ocaklarının hiçbirisin
de doktor, hemşire yok. Yani, belki, son bir iki tane sağlık ocağına hemşire gönderildi; ama, hiçbir 
malzeme gönderilmiyor. Yani, bir pansuman malzemesi veya bir tansiyon aleti, buna benzer hiçbir 
şey gönderilmiyor; bunları kısa zamanda gönderecekler midir? 

Bütün ilçelerimizin hiçbirisinde dişçi yok. Özellikle, her gittiğimizde, insanlar bizden dişçi is
tiyorlar; bu ilçelere bir dişçi gönderilecek mi? 

Son olarak, Sayın Bakan, Tunceli'ye, sağlık hizmetlerine harcanan parayla, Sağlık Bakanlığı 
olarak Türkiye'deki diğer illere harcanan paraların bir listesini bana göndermeyi düşünüyor mu? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Batuk, son söz sizin; buyurun. 
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MEHMET BATUK (Kocaeli) - Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan şu sorularımın 
cevabını almak istiyorum: 

Birinci sorum: 17 Ağustos ve 12 Ekim depremlerinden sonra, Dünya Bankası tarafından dep
rem bölgesindeki sağlık hizmetleri için 200 milyon dolar özel tahsisli kredi söz konusu idi. Bu kre
dinin, bölgedeki sağlık hizmetlerine harcanmayıp bütçe açıkları için kullanıldığı yönünde bilgiler 
bulunmaktadır. Bu bilgilerle ilgili Sayın Bakan açıklama yaparsa memnun olurum. 

İkincisi: yarım milyondan fazla insanın yaşadığı Kocaeli İlimizin Gebze İlçesinde, bundan yedi 
yıl önce temeli atılan Gebze Devlet Hastanesinin inşaatı, son yaptığım ziyaret sırasında görebil
diğim kadarıyla yüzde 50'ler seviyesine ulaşmamıştı. Gebze Devlet Hastanesi için ayrılan ödenek 
nedir? Sayın Bakanın bu hastaneye özel ilgisi olacak mıdır? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Ben teşekkür ederim efendim. 

Buyurun Sayın Bakan, iki dakika süreniz var. 

SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Sayın Başkan, soruların birçoğuna yazılı 
cevap vermeyi düşünüyorum. 

Özellikle, Sayın Genc'e ifade ettiğim şey, Tunceli'ye tesis kuruluşu için gönderilen paralar, 
diyaliz merkezinin kuruluşu için kullanılmamıştır; ancak, oradan diyaliz kursu için personel beklen
mektedir. İlgili sağlık müdürü henüz bu gayreti göstermemiştir, personel bekliyoruz; ama, öncelik
le, o paranın kullanılması ve tesisin kurulması lazım. 

Özellikle, Tokat Devlet Hastanesiyle ilgili, bu yıl ihalesi yapılacak diye söyleyebilirim. Gebze 
Devlet Hastanesi 500 yataklı bir hastanedir, onun bu yıl için bitirilebilmesi mümkün değil; ama, 
3418'den ciddî oranda ödenek göndermeyi planlıyorum. 

Diğer sorulara yazılı cevap vermeyi düşünüyorum. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN -Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Mahfuz Güler... 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - 2 nci madde üzerinde söz istedim. 
BAŞKAN - Ama, niye şimdi bastınız efendim... 
Madde üzerinde 1 adet önerge vardır efendim. 
Önergeyi okutuyorum: 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 568 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesinin (b) bendinde bulunan 

"tabipler hariç" ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
İbrahim Konukoğlu Doğan Baran Saffet Arıkan Bedük 

Gaziantep Niğde Ankara 
İsmail Karakuyu Yener Yıldırım 

Kütahya Ordu 
BAŞKAN - Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAYRETTİN ÖZDEMİR (Ankara) -
Katılmıyoruz Sayın Başkan. ; 
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BAŞKAN - Hükümet önergeye katılıyor mu? 
SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okutsak efendim... 
İBRAHİM KONUKOĞLU (Gaziantep) - Söz almak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki; buyurun. 
İBRAHİM KONUKOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 568 sıra sayılı 

tasarının 1 inci maddesinde, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan süt çocuğu, yanık, diyaliz, 
ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeline (tabipler hariç, anestezi uzmanı ve asistan
ları dahil) yüzde 50'sine kadar döner sermaye artırımı imkânı sağlanıyor. 

Sayın Bakan ve sağlıkla ilgilenenler bilmektedir ki. koroner yoğun bakım servisleri vardır. 
Burada, özellikle ihtisas veren hastanelerde bir kardiyoloji uzmanı da nöbet tutar. Asistanı, döner 
sermayeden fazla pay alırken, aynı şekilde, orada çalışan koroner kardiyoloji uzmanı, bu kanuna 
göre, döner sermayeden fazla pay alamayacaktır. Yine, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım adı al
tında çalışan yoğun bakım üniteleri vardır. Ameliyat olan ve yoğun bakım gerektiren hasta orada 
yatarken, bazı kritik hastalarda, kardiyovasküler cerrahi uzmanları, yani, kalp cerrahisi uzmanları 
da bunun başında bekler. Yine, orada, bir asistan, ücret alırken, bir anestezist, döner sermayeden 
fazla pay alırken, bunlar da alamayacaktır. 

Aynı şekilde, yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde, zaman zaman kan değişimi gerekir. İhtisas 
veren bir hastane olsa da, vermeyen bir hastane olsa da, bu kan değişimini, bir çocuk hastalıkları 
uzmanı yapar. Orada, bir asistan böyle bir farkı alırken, uzman alamayacaktır. 

Yine, doğumhanede, özellikle ihtisas vermeyen hastanelerde, eğer, bir kadın doğum uzmanı 
nöbet tutuyorsa, orada doğum yaptırıyorsa, orada çalışan personel, müstahdem, hemşire, ebe ek 
döner sermaye alırken, doğum hastalıkları uzmanı, bu farkı alamayacaktır. 

Aynı şekilde, büyük hastanelerde acil servisler vardır. Bazı hastanelerimizde, acilin içerisinde 
ameliyathane de vardır. Bu ameliyathanede çalışan anestezi uzmanı -gündüz ve gece için konuşu
yorum- döner sermayeden fazla oranda pay alırken, aynı acil cerrahide çalışan genel cerrahi uzmanı 
veya başka bir cerrahi uzmanı, bu payı alamayacaktır. Ben. bu nedenle bu önergeyi verdim; takdir 
Yüce Meclisindir. 

Aynı işte çalışan bir uzman bu farkı alamazken, bir asistana fark verilmektedir. Bu yanlışın 
düzeltilmesi gayesiyle bu önergeyi verdim; desteğinizi bekliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (DYP ve FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, önergeyi... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, önergenin oylanması esnasında karar yetersayısının 

aranılmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Uygulayacağım tabiî efendim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Hükümet önergeye katılsaydı istemezdim; ama, katılmadığı için 

istiyorum. 
BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
NİDAİ SEVEN (Ağrı) - Kamer Genç, sağlık personelinin Tunceli'ye gitmesini istemiyor; 

bunun kayıtları geçmesini istiyorum. 
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BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza tekrar sunacağım ve oylamayı elektronik 
cihazla yapacağım. 

Oylama için 2 dakika süre veriyorum ve oylama işlemini başlatıyorum. 

(Elektronik cihazla oylama yapıldı) 

BAŞKAN - Önerge kabul edilmemiştir, karar yetersayısı vardır. 

Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddenin birinci fıkrasında yer alan "ve Sosyal Yardım" ibaresinin metinden çıkarılması 
Komisyon tarafından teknik bakımdan istenilmektedir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, o öyle olmaz; önerge okunsun. 

BAŞKAN - Maddeyi, bu redaksiyon istemiyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Öyle redaksiyon olmaz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Başkanım, itiraz edeceğinizi bildiğim için, sizin zamanınızda da, böyle bir 

uygulama, teknik bakımdan olduğu için... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Maddeden kelime çıkarmak olmaz... 

BAŞKAN - Efendim, arz edeyim. 

Türkiye Cumhuriyetinde Sağlık Bakanlığı mı var; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mı var?! 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Bana ne canım; Bakanlık kendi ismini bilmiyorsa, beni mi öğ

reteceğim! 
BAŞKAN - Efendim, Sayın Bakan yapmamış; rica ederim. Yüce Mecliste bütün partilerin 

üyesi var; istirham ederim yani... (MHP sıralarından alkışlar) Yapmayın allahaşkınıza... 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - 209 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 2. - Döner sermaye işletmelerinin saymanlık hizmetleri, Maliye Bakanlığınca 
kurulacak döner sermaye saymanlığı ve Maliye Bakanlığınca atanacak sayman ve saymanlık per
soneli tarafından yürütülür. Maliye Bakanlığınca kadro tahsis edilerek atama yapılıncaya kadar say
manlık işlemlerinin bir aksamaya meydan verilmeden yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığınca say
man dışında yeteri kadar personel görevlendirilerek saymanlık hizmeti yürütülür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına, Bingöl Milletvekili Sayın Mahfuz 
Güler; buyurun efendim. (FP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben de, sözlerimin başında, İstanbul'da şehit düşen 
polisimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine başsağlığı diliyorum, yaralı polis kardeşlerime de 
Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. 

Sağlık Bakanlığının hazırladığı, 568 sıra sayılı Yasa Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde, Fazilet 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığının hazırladığı bu tasarı, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos
yal İşler Komisyonunda görüşüldüğü sırada, ana çocuk sağlığı, sağlık ocağı ve halk sağlığı 
laboratuvarlan gibi koruyucu sağlık hizmetleri veren birimlerin, eskiden olduğu gibi; yani, şu anda 
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devam ettiği şekliyle, halka ücretsiz olarak sağlık hizmetini sunması kararlaştırılmıştı. Bizim, Sağ
lık Komisyonunda oybirliğiyle kabul ettiğimiz 2 nci maddede aynen şöyle denilmektedir: "Sağlık 
Bakanlığına bağlı il düzeyindeki mevcut döner sermayeli işletmeler birleştirilir ve birinci basamak 
sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlardaki ana çocuk sağlığı, sağlık ocağı ve halk sağlığı 
laboratuvarları gibi koruyucu sağlık hizmetleri dışında kalan tedavi hizmetlerini de kapsamak üzere 
her ilde bir adet döner sermayeli işletme kurulur. Sosyal güvencesi olmayanlar arasında ödeme gücü 
olmadığı belirlenenlerden ücret alınmaz. Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olanlardan bağlı olduğu 
sosyal güvenlik kuruluşundan tahsil edilmek üzere, ücret alınır. Sosyal güvenlik kurumlarından 
yapılacak tahsilata ilişkin yöntem Sağlık Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar arasında imzalanacak 
protokollerle belirlenir. Büyük illerde Sağlık Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü üzerine birden fazla döner sermaye işletmesi kurulabilir." 

Ancak, her ne hikmetse, bizim Komisyonumuzda, Sayın Bakanın da katıldığı bu madde, bu 
şekliyle oybirliğiyle onaylandığı halde, kabul edildiği halde, Plan ve Bütçe Komisyonunda, sağlık 
ocaklarının bundan böyle ücretli hale gelmesi anlamına gelecek şekilde değiştirilmesi akıl ve man
tık işi değildir. Bunu, kabullenmemiz de tasvip etmemiz de mümkün değildir. 

Bakınız, bu 2 nci madde -demin, arkadaşımızın da okuduğu gibi- Plan ve Bütçe Komisyonun
da şu hale getirilmiştir: "Döner sermaye işletmelerinin saymanlık hizmetleri, Maliye Bakanlığınca 
kurulacak döner sermaye saymanlığı ve Maliye Bakanlığınca atanacak sayman ve saymanlık per
soneli tarafından yürütülür. Maliye Bakanlığınca kadro tahsis edilerek atama yapılıncaya kadar say
manlık işlemlerinin bir aksamaya meydan verilmeden yürütülebilmesi için Sağlık Bakanlığınca say
man dışında yeteri kadar personel görevlendirilerek saymanlık hizmeti yürütülür." 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; açık ve net olarak ifade ediyorum, sağlık ocaklarının pa
ralı hale gelmesini düşünmek, zaten çok zor durumda olan vatandaşımızı daha da perişan hale 
getirecektir. Bu haliyle hastanelerde tedavi olamazken; devlet hastanelerinde kurulan derneklere, 
çok cüzî miktarlardaki makbuz karşılığı muayene ve tetkiklerini yaptıramazken, şimdi, kalkıyor, bu 
hizmetleri paralı hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun vebali büyüktür. 

Esasen, hükümetin getirdiği, Sağlık Bakanlığının da hazırladığı tasarıda böyle bir madde yok
ken, Plan ve Bütçe Komisyonunda, bu madde üzerinde değişiklik yapılmasını anlamak da mümkün 
değildir. 

Ancak, Sayın Bakan, yaptığımız görüşmede, sağlık ocaklarını paralı hale getirmek istemedik
lerini, burada yanlış bir anlamanın olduğunu söylemişlerdir. Biz, iyi niyetli, gayretli çalışmalarıyla 
hizmet veren Sayın Bakandan, bu konunun açıklığa kavuşturulmasını bekliyor, bunun düzeltilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. 

Esasen, Anayasaya göre de, aksi bir düzenlemenin yapılması mümkün değildir. Benim kişisel 
kanaatim, bu maddenin önergelerle düzeltilerek, bu muğlak ifadenin açıklığa kavuşturulması şarttır 
ve gereklidir diye düşünüyorum. 

Yeri gelmişken, şunu da vurgulamak istiyorum: Aslında, sağlıkla ilgili bir tasarıda, Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun esas komisyon olması gerekirken, Plan ve Bütçe 
Komisyonunun esas komisyon, Sağlık Komisyonunun ise tali komisyon olması doğru bir uygulama 
da değildir. Bu yetki kargaşasının, İçtüzük değişikliği sırasında mutlaka düzeltilmesi gerektiğine 
inanıyorum. 

Biz, anamuhalefet partisi olarak, bugüne kadar, Sağlık Bakanlığının getirdiği her olumlu 
tasarıya destek verdik. Bakınız, bu tasarıyla, sağlık çalışanlarımızın, doktor, hemşire, ebe, sağlık 
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memuru, laboratuvar teknisyeni ve diğer bütün yardımcı sağlık personelinin ücretlerinin artırılması 
talep edilmektedir. Biz, bütün bu iyileştirmelere, Sağlık Komisyonunda destek verdik ve her zaman 
destek vermeye de hazırız. Bizim inancımıza göre, bugün, bir uzman hekimin aldığı 350 milyon 
lira, çok düşük bir ücrettir ve bu ücretin mutlaka artırılması, iyileştirmelerin vakit geçirilmeden 
yapılması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünya standartlarına bakıldığında, gelişmiş ülkelerin sağ
lık hizmetlerine bakıldığında, ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin bu standartların çok altında olduğu 
görülecektir. Sağlık personelinin ücret politikası, mutlaka, zaman geçirilmeden ele alınmalı ve 
çağın gereklerine uygun hale getirilmelidir. 

Bu yasa tasarısıyla, sağlık çalışanlarının ücretlerinde bir nebze de olsa bir iyileştirme 
yapılacağından, bu yasa tasarısına destek vereceğimizi ifade ediyor, bu vesileyle yasanın hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyor, Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. (FP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Güler, teşekkür ederim efendim. 

Şimdi, söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın İbrahim Konukoğlu'nda. 
Sayın Konukoğlu da süreyi aynı şekilde kullanırsa, Allah'ın inayetiyle, bu maddeyi bitirip kap

atırız efendim. 

DYP GRUBU ADINA İBRAHİM KONUKOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; konuşmama başlamadan önce, bugün kaybettiğimiz polisimizin ailesine başsağlığı, bu 
şehidimiz için de Allah'tah rahmet diliyorum. 

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlarıyla ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunu
yorum; grubum ve şahsım adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Kanunun gerekçesinde, hastanelerde vardiyalı sisteme geçildiği, hastanelerin 24 saat hizmet 
verdiği ve sağlık personelinin özverili çalışmalarına karşı hak ettikleri ücreti almadıkları ifade edil
mektedir; doğrudur. Yalnız, sağlık personeli, vardiyalı sistemden önce de özveriyle çalışmaktaydı. 

Sağlık personelinin gecesi, gündüzü, bayramı, tatili yoktur. 24 saat nöbet tutar, sonra, çalış
maya yine devam eder. Sağlık personelinin yorgunum, moralim bozuk demeye hakkı yoktur. Her 
zaman, hastasına gerekli müdahaleyi, zaman ve mesai gözetmeden yapmak zorundadır. 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununda devlet memurlarının çalışma süresi haftada 40 saatken, 2368 sayılı 
Kanunla, sağlık personelinin çalışma süresi haftada 45 saat olarak belirlenmiştir. Buna rağmen, 
hekimlerin gerçek çalışma süresi daha da uzundur. Gerçek çalışma süresi içinde nöbet, çağırılmalar 
ve icapçılığı da göz önüne almak gerekir. Uzun çalışma, düzensiz çalışma, acil ve beklenmeyen 
durumlar nedeniyle son anda ortaya çıkabilen değişiklikler, göreve çağırılmalar, acil çağırılmalar ve 
icapçılık, hastanede çalışanların iş dışındaki yaşamlarında da büyük bir strese yol açmaktadır. 

Sağlık çalışanları, bütün bu zorlukların yanında, yaptıkları iş nedeniyle de risklere maruzdur. 
Bunlar, enfeksiyon hastalıkları, AİDS, Hepatit B ve C gibi hastalıklar ve meslekte olan stres ve ilaç 
alışkanlıklarıdır. Sağlıkta çalışanlardan, bütün bu olumsuzluklara rağmen, özveriyle çalışma istenil
mektedir; doğrudur, sağlık çalışanları özveriyle çalışmalıdır; ama, devlet de, hak edilen ücreti ver
melidir. 2001 yılında yapılan zamlarla beraber 8 inci derecenin 3 üncü kademesindeki bir pratisyen 
hekim 320 milyon, 1 inci derecenin 2 nci kademesindeki bir uzman hekim ise 425 milyon maaş 
alacaktır. Bu maaşlar, 4 kişilik ailenin bile geçimini sağlamaktan uzaktır. Bu maaşların düşük ol-
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duğu kabul edilerek, bu kanun teklifi getirilmiştir. Maaşların artırılması fikri doğru olmakla beraber 
yöntem yanlıştır. Bu şekilde bir maaş artışının, hem devamlılığı yoktur, hem de emekliye faydası 
olmayacaktır. Ayrıca, döner sermaye geliri az olan küçük hastanelerde de bu sağlık çalışanlarına bir 
faydası görülemeyecektir. 

Yine, getirilen kanun tasarısıyla, yoğun bakım, yanık, diyaliz, ameliyathane, doğumhane, yeni 
doğan ve acil serviste çalışan sağlık personeli ile muayenehane açmayan başhekimlere döner ser
mayeden yapılan ödeme tutarları artırılmaktadır. Bunların dışındaki bölümlerde çalışan doktor, 
hemşire ve sağlık personelinde ise artış söz konusu değildir. Bu personel de, diğerleri gibi yoğun bir 
tempoda ve risk altında çalışmasını sürdürmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısıyla tüm sağlık ocaklarında yapılacak tedavi hizmetleri 
paralı hale getirilmektedir. Bu kanundan sonra sağlık ocağında fakir ve yoksul bir hastanın, eğer 
yeşil kartı yoksa, muayene ve tedavi olma şansı ortadan kalkmaktadır. 

Geçen yıl Sağlık Bakanlığı 37 500 yeni kadro almıştı. Bu kadro ile özellikle doktor, ebe ve 
hemşire olmayan sağlık kuruluşlarının eksiği tamamlanacaktı. Görüyoruz ki, bu kadrolar kullanıl
madan personel ihtiyacını karşılamak üzere 9 100 yeni kadro ihdas edilmektedir. Sağlık Bakanlığın
da personel dağılımı zaten dengesizdir. Bu kanunla, personel yığılımı olan büyük şehirlere 9 100 
personel daha alınacaktır. Doktorsuz, ebesiz, hemşiresiz sağlık kuruluşlarında durum değiş
meyecektir. Bu durumda, döner sermaye imkânları kullanılarak, istenilen yere daha fazla personel 
alma imkânı, hem de imtihan yapılmadan, devlet memurluk sınavına girmeden sağlanmaktadır, 
yaratılmaktadır. 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Nereden çıkarıyorsun!.. 
İBRAHİM KONUKOĞLU (Devamla) - Öyle... Sayın Bakan söyledi. Döner sermaye imkân

larıyla kadro dışı alınacak, sözleşmeli olarak alınacak; tabiî ki imtihansız olarak alınacak. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 56 ncı maddesi, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına sahip olduğunu, devletin herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 
sağlamakla görevli olduğunu ifade etmektedir. Bu kanunla, devlet, bu görevini de ihmal etmektedir. 

Bilindiği gibi, ülkemizde SSK ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında çalışanlar pe
rişan ve mağdur durumdadır. Buralara bağlı olarak çalışan personel, çalışma şartlarından, maaşının 
düşüklüğünden ve özlük haklarının verilmeyişinden dolayı şikâyetçidir. 

Bu kanunla, bu kötü şartların hangisi düzeltilecektir... Hasta da şikâyetçidir, beklediği kuyruk
lardan şikâyetçidir, hakkı olan insanca davranışı göremediği, hızlı ve yeterli tedavi alamadığı için 
şikâyetçidir. Peki, bu kanun bunların hangisini düzeltecektir, hangi soruna çare olacaktır? Sağlık 
Bakanlığı, bu palyatif tedbirler yerine köklü çözümler üretmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Türk insanı, artık, ulaşılabilir, kolay ve kaliteli sağlık hizmetine kavuş
turulmalıdır. Sağlık Bakanlığı, bunları çözmeye zaman ayırmalıdır. 

Ülkemizde yaşayan insanlarımızın büyük bir çoğunluğu sağlık güvencesine zaten sahiptir; an
cak, bu hizmetin de kalitesi yetersizdir. Kalan insanlarımız da, hızla, sağlık güvencesi kapsamına 
alınmalıdır. Bunun için, bu güvenceye sahip olmayan insanlardan, ekonomik durumu iyi olanlardan 
prim alınarak, yoksul olanların ise priminin devlet tarafından ödenmesiyle genel sağlık sigortası 
hızla yürürlüğe konulmalıdır. Zaten, yoksul ve fakir olan 9,5 milyon yeşil kartlının tedavi gideri, 
yetersiz de olsa, devlet tarafından karşılanmaktadır. Devlet, artık, hastaneleri sübvanse etmek ye
rine, fakir ve yoksul vatandaşlarının sağlık sigortasını ödemelidir. 
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Birinci basamak sağlık hizmeti veren sağlık ocakları ve dispanserlerin standardı yükseltil
melidir. Bu merkezlere, elektrokardiyografi, laboratuvar aletleri gibi cihazların alınmasıyla, bu mer
kezlerde bazı rutin tetkiklerin yapılmasıyla, hastaların bu merkezlere güveni artacaktır. Böylece, 
hastane kapılarındaki yığılmalar da azaltılmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, artık, aile hekimliği müessesesinin kurulma zamanı gelmiştir. 
Pratisyen hekimler, aile hekimliği için yönlendirilmelidir. Her ailenin bir aile hekimi olmalı, 
dileyen, aile hekimini, dilediği zamanda değiştirebilmelidir. Aile hekimi de, kendisine ne kadar has
ta kaydederse o kadar çok kazanacağı için, hastalara fazlasıyla ilgi ve hizmet sağlayacaktır. Acil 
durumda, aile hekimi, hastayı hastaneye sevk edecek ve onun verdiği bilgiler doğrultusunda da hız
la tedaviye başlanacaktır. 

Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler hızla özerk hale getirilmelidir. Bunların yönetim kurulları 
tarafından gelir-gider dengeleri sağlanmalı, bu sağlık işletmeleri, ihtiyaçlarına göre personel alır 
veya çıkarır hale getirilmelidir. 

BAŞKAN - Sayın Konukoğlu, toparlar mısınız efendim. 

İBRAHİM KONUKOĞLU (Devamla) - Böylece, diğer hastanelerle de rekabet imkânı sağlan
mış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, gerek SSK'da gerek Sağlık Bakanlığı hastanelerinde rekabet ortamı yok
tur. Hizmeti nasıl verirse versinler, SSK'lı hasta SSK hastanesine gitmeye mecburdur. Aynı şekilde, 
Bağ-Kurlu, devlet memuru ve yeşil kartlı da, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere gitmek zorun
dadır. Bu hastanelere giden hastanın hekim seçme şansı da yoktur. Hangi hekime verilirse, o hekime 
tedavi olmak zorundadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Bitirirseniz memnun olurum efendim; maddeyi bitirmek istiyorum çünkü. 
İBRAHİM KONUKOĞLU (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; herkesin sağlık sigortasına ve sağlık güvencesine kavuş
masından sonra, isteyen, istediği sağlık kuruluşunda tedavi olur, hekimini ve tedavi olmak istediği 
yeri kendi seçer. Böylece, sağlık kuruluşları arasında rekabet artar, kalite yükselir, hizmet ucuzlar. 
Bu imkânlar sağlandıktan sonra sağlık ocakları ücretli hale gelecek olsaydı, biz de bu kanun 
tasarısına destek olurduk; ancak, genel sağlık sigortası çıkmadan böyle bir uygulama, özellikle 
periferde yer olan sağlık ocaklarına başvuran halkımıza zarar verecektir. 

Zamanım dolduğu için, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyor; konuşmama daha sonra devam ede
ceğimi belirtiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Konukoğlu, teşekkür ederim efendim. 

Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
Şahısları adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. (FP sıralarından al

kışlar) 

Süreniz 5 dakikadır. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Sağlık Bakanlığında döner 

sermayelerin güçlendirilmesi ve çalışanların döner sermayeden elde edecekleri hakların genişletil
mesiyle ilgili düzenleme getiren kanun tasarısının 2 nci maddesinde şahsen söz almış bulunuyorum. 
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Bu tasarıyla, bildiğiniz gibi, döner sermayede çalışanlara ekgelir temin edilmektedir. Has
tanelerde de, doktorlar tarafından özel sağlık hizmeti verilme imkânı getirilmektedir; yani, 
muayenehane açıp, dışarıda ameliyat yapacağına, saat 16.00'dan sonra olmak şartıyla, devletin has
tanelerinde de özel hastalarını kabul etmek ve onları tedavi etmek, gerekli olan hizmetleri yapma 
imkânı getirilmektedir. Döner sermayeden verilecek pay da yüzde 50 yükseltilmektedir. 

Üzerinde konuştuğum 2 nci madde, döner sermayeyle ilgili düzenleme getirmektedir. Bu mad
dede, Maliye Bakanlığının tasvibiyle, il seviyesinde, 1999 yılı gayri safî geliri 1 trilyonun altında 
olan illerde döner sermayelerin birleştirilme hükmü getirilmekte; büyük illerde birden çok döner 
sermaye kurulma imkânı getirilmektedir. Tabiî, bunlar, esas itibariyle, sağlık hizmetinde çalışan 
personelin, mesaisinin daha fazlasını sağlık hizmetlerine tahsis etmesi, hem mevcut olan sağlık 
kuruluşlarının, yatırımlarının, teçhizatının daha randımanlı, daha yüksek verimle; yani, günlük kul
lanma kapasitesi itibariyle kapasitesinin yükseltilmesi bakımından faydalı bir düzenlemedir; ancak, 
bizim, burada, öncelikle istediğimiz husus, bu sağlık camiasının genel olarak ücretlerinin iyileştiril-
mesidir. Şimdi döner sermayeden faydalanacak olanlarda bir iyileşme getiriyoruz; ama, diğerlerin
de getiremiyoruz. Sağlık camiasının öncelikle bir bütün olarak ele alınıp, bunların ücretlerinin 
çalışılabilir, yaşanabilir bir seviyeye getirilmesidir. Bu camia, biliyorsunuz, geçenlerde, yürüyüş 
yaptı, boykot yaptı, birtakım gösterilerle kendi taleplerini ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Hükümete de bir yetki kanunu verdik. Bu yetki kanununda, tabiî, sağlık personelinin, mühen
dislerin, teknik elemanların, idarecilerin, üniversite hocalarının, öğretmenlerin, birtakım özel mes
lek ve ihtisas sahibi kişilerin, kamuda çalışanların özlük haklarını geliştirici istikamette, süratle 
bunu kullanması lazım. Tatilden önce verdiğimiz yetkiyi yanlış istikamette kullanmaya yöneldi ve 
o, olmadı; tabiî, hükümet de müteessir, biz de müteessiriz o yetkinin yanlış istikamette kullanılması 
tavrından; ama, şimdi, son verilen yetkinin, süratle, kamu çalışanlarının, özellikle biraz önce arz et
tiğim sahalarda çalışanların durumunun iyileştirilmesi için kullanılması lazım; ancak, tabiî, bu yet
mez; genel olarak memurların durumunun iyileştirilmesi lazım, devletin çalıştırdığı kişilerin karnını 
doyurması lazım. İşin esası budur. 

Bayram vesilesiyle bulunduğum bir ilde, memurlarla görüşürken, bakın şu tabloya değerli mil
letvekilleri. Onbeş yıllık, lise mezunu -ki, genellikle memurlarımızın büyük çoğunluğu hep orta ve 
lise tahsili seviyesindedir- bir memurun eline geçen para, bugün 165 milyon ile 185 milyon lira 
arasındadır. 165 milyon, 180 milyon lira... Nereye harcar bunu? En az 50 milyon lira kira verir 
küçük bir ilde, ilçede olsa. Yakıt ayda 15 milyon lira; iki ton kömür, bir ton odun alsa, ortalama 15 
milyon lira yakıt gideri tutar -senede takriben 200 milyon lira- telefon gideri 10 milyon lira, su 
gideri 5 milyon lira, elektrik gideri 10 milyon lira, eder 90 milyon lira. Geriye ne kaldı; gıdası için, 
beslenmesi için, giyimi için, eğitimi için, ufak tefek sağlık harcamaları için 75 milyon lira ile 90 
milyon lira arasında bir para kaldı. Bu memurların birçoğu, çoluk çocuklarına bakamıyorlar aylık 
gelirleriyle ve çoluk çocuklarını, kayınpederlerine, başka yerlere emanet edip, kendileri ayakta dur
maya çalışıyorlar. 

Bizim hükümetten talebimiz şudur -ben, bunu, geçenlerde, yetki kanununun müzakeresinde de 
arz ettim muhterem üyelere- hükümetin, bir kere, bütün devlet memurlarına, seyyanen -yüzde 
olarak değil, seyyanen- 50 milyon lira zam yapması lazım; yani, 1 milyar lira maaş alan da 50 mil
yon lira alacak, 150 milyon, 170 milyon lira alan da 50 milyon lira alacak. Bir kere, küçük maaşlı 
memurların durumlarının iyileştirilmesi lazım. Bu, 2001 yılı içindir. 2002 yılı için de, 100 milyon 
lira ilave getirip, bir kere, en az memur maaşını, ayda 1 000 mark seviyesine, 300 milyon lira 
seviyesine getirmek lazım. Eğer bu insanları çalıştıracaksak, bu kurumları bunlar yönetecekse, bu 
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hizmetleri bunlar yapacaksa, oralarda, hiç olmazsa geçinebilecekleri asgari bir gelire sahip olmaları 
lazımdır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Efendim, lütfeder toparlarsanız minnettar kalacağım. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Yani, hükümetin, öncelikle bunu dikkate alması lazım. Kamu çalışanlarının, bugün, Türkiye 

genelinde sıkıntısı budur. Emekliliğinde geçinemiyor, çalışırken geçinemiyor; yani, üniversite 
mezunu, normal yirmi yıllık bir devlet memuru, okuyan bir - iki çocuğu varsa, emin olun, çocuk
larının masrafını karşılamaktan acizdir. Bugün, hangi lisede, hangi üniversitede okutursanız okutun, 
dışarıda okuyorsa, bunun, 50 ilâ 100 milyon liralık bir eğitim gideri vardır. Nereden karşılayacak 
bunu? Bu sefaleti memurlarımız yaşıyor, bu sıkıntıyı memurlarımız yaşıyor. 

Bu yılki bütçede, ek vergilerden, aşağı yukarı 1,6 katrilyon liralık bir gelir var. İnşallah istik
rarlı şekilde devam eder; fazla olan, muhtemel masraflar için maliyenin rezervde tuttuğu bu gelirin, 
bu memurların maaşlarının, geçimlerinin iyileştirilmesi için kullanılması lazımdır. Bu, bir ıstıraptır. 
Kulaklarımıza geliyor, gözlerimizin önüne geliyor. Bunu çözmek lazım. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (FP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Söz sırası, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç'te. 
Buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, 2 dakika var efendim. 
BAŞKAN - Efendim, 55'e göre uzatacağım; siz konuşmayacak mısınız? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Peki... Ben, Sadri Beye devrediyorum. 
MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Ben talep etmiştim, orada var; Kamer Bey bana 

devretti. 
BAŞKAN - Nerede var efendim? 
MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Gönderdik efendim, deminki şeyle... 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 568 sıra 

sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner 
Sermaye Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum; 
Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tasarı, insan sağlığı için çok önemlidir. Sağlık 
hizmeti, adalet, eğitim, savunma gibi, devletin temel görevlerinden biridir. Devlet, öncelikli olarak, 
vatandaşlarına yeterli ve kaliteli bir sağlık hizmeti vermek zorundadır. 

Türkiye'de sağlık sorunlarını iki bölümde ele alalım: Birincisi, personel bakımından... 
Anayasamızın 56 ncı maddesine göre, herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip
tir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığını korumak mecburiyetindedir diyerek, sağlığın 
önemini ve devletin temel görevi olduğunu belirtmiştir. Yine, Anayasamız, devletin "sosyal devlet 
olduğunu kabul ettiğine göre, bu tasan, sağlıkta çalışanlar arasında dahi eşitsizlik ve adaletsizlik 
meydana getirmektedir. Yani, bugün, ülkemizde, devletin yeterli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sun
duğunu söylemek mümkün değildir. 
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Sağlık sistemimiz büyük sorunlar ve sıkıntılar içerisindedir. Sağlık hizmetlerinden de kimse 
memnun değildir. 

BAŞKAN - Sayın Yıldırım, bir dakika efendim... 

Sayın milletvekilleri... 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, süreyi uzatacaksanız, karar yetersayısının aranıl
masını istiyorum. 

YUSUF KIRKPINAR (İzmir) - Kendi adamınız konuşuyor, bırak da konuşsun... 

BAŞKAN - Efendim, madde bitimine kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... 

Sayın efendim. 

ALİ RIZA GÖNÜL (Aydın) - Saym Başkan, sağlıklı bir sayım yapma imkânı yok. 

BAŞKAN - Yaparız efendim; üç kişiyiz... İstirham ederim... 

Efendim, madde bitimine kadar sürenin uzatılması, oylarınızla kabul edilmiştir. (DSP, MHP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - "Kabul edenler" dediniz; "etmeyenler" demediniz. 

BAŞKAN - Kabul edenler dedim. 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Teşekkür ederim.(Gülüşmeler) 

Haklıya haklı; bir şey diyemem. 

Buyurun. 

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Devamla) - Efendim, artık, sürenin takdirini size bırakıyorum. 

BAŞKAN - Efendim, buyurun, rica ederim... Pazarlık yapmayın bu saatten sonra; konuşun 
konuşacağınız kadar. 

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Devamla) - Anayasamız, devletin sosyal devlet olduğunu 
kabul ettiğine göre, bu tasarı, sağlıkta çalışanlar arasında dahi eşitsizlik ve adaletsizlik meydana 
getirmektedir. Yani, bugün, ülkemizde, devletin yeterli ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunduğunu söy
lemek mümkün değildir. Sağlık sistemimiz, büyük sorunlar ve sıkıntılar içerisindedir. Sağlık hiz
metlerinden de kimse memnun değildir; çünkü, insanlarımıza sağlık hizmeti verecek olan sağlık
çılar çok zor şartlar altında çalışmaktadırlar. Doktorlar mağdur. Hele, sağlık sektörünün belkemiğini 
teşkil eden, hatta, onlar olmadan sağlık hizmeti verilemeyen hemşireler daha da mağdur. Zor şart
lar altında, köylerde, kasabalarda görev yapan ebeler, tüm sağlık teknisyenleri ve sağlık memurları 
da onlardan daha fazla mağdur. Öyleyse, tüm sağlıkta çalışanların durumunu düzeltmek mec
buriyetindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, sağlıkta çalışanların karnım doyurmadan, durumunu iyileştirmeden, 
siz, bu personelden, doktorundan, hemşiresinden, ebesinden, sağlık memurlarından, teknisyenlerin
den, laborantlarından ve hasta bakıcılarından hastaya bakmasını nasıl isteyebilirsiniz?! İyi düşünün! 
Hatta, müsaade ederseniz, değil sağlıkta çalışanlar, ben, tüm kamuda çalışanların durumunu iyileş
tirelim diyorum; çünkü, ayırım olmasın. 
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Değerli milletvekilleri, sağlık sorunlarını bir de vatandaş bakımından ele alalım. Burada durum 
daha da vahim. Hasta olan vatandaşımız, hastaneye gitmektense ölmeyi tercih ediyor; çünkü, vatan
daşın, sağlık masraflarını ödeyecek gücü yoktur. Kuyruklarda çektiği çile, vatandaşı bıktırmış 
durumdadır. Buna kökten çare bulmamız gerekir. Sosyal güvencesi olanların, yeşil kartı olanların 
dışında, bir de yeşil kartı olmayan, yani hiçbir sosyal güvencesi olmayan fakir vatandaşlarımız var. 
Ülkemizde, nüfusumuzun yüzde 20-25'i civarındaki insanlarımız bu durumdadır. Esas mesele de, 
sorunlar da bunlardadır. Hastanelerde rehin kalan, hatta doğum yaptıysa çocuğunu rehin bırakan in
sanlar bunlardır. Bunların durumuna çare bulmak gerekir; ama, Bakanlığa ayrılan bu bütçeyle im
kânsız görüyorum. 

Buna rağmen, ben, yine diyorum ki, sayın hükümet, sağlığa çare bulun. Avrupa Birliğine gire
ceğimiz sırada, insanların perişan olmasını ve hastanelerde rehin kalmasını önleyin. Bakınız, bu 
hususta, Doğru Yol Partisinin sağlık reform tasarısı verilmişti; ama, görüşmek mümkün olmadı. 
Gelin, bu tasarıyı görüşelim ve çıkaralım diyorum. 

Sayın Bakanım, Plan ve Bütçe Komisyonunda da arz etmiştim; Eskişehir'de otuz sene evvel 
yapılmış bir devlet hastanesi var. Nüfus, merkezde 485 000 olmuş; halen tek hastane! Bu da yeter
li değil. Ben, ayrıca, Tepebaşı bölgesine de bir hastane yapılmasını istiyorum. Yine, Eskişehir'de 64 
mahalle var... 

BAŞKAN - Sayın Yıldırım, toparlar mısınız efendim. 

MEHMET SADRI YILDIRIM (Devamla) - Yeteri kadar sağlık ocağı yoktur. Eskişehir'in Siv
rihisar ve Çifteler İlçeleri hariç, diğer ilçelerde hastane yoktur; ancak, Seyitgazi, Alpu, Sarıcakaya 
İlçelerinde, yapımı beş altı senedir devam eden hastaneler, halen açılamamış ve faaliyete 
geçememiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kesildi) 

BAŞKAN - Efendim, 7 dakika oldu... 1,5 dakikasını oylamaya saydık... 

MEHMET SADRI YILDIRIM (Devamla) - Efendim, çare sağlıkta nedir diye sorarsanız, büt
çe yetersizdir, Sağlık Bakanlığı bütçesine en az yüzde 10 pay ayrılmalıdır. Türkiye'de sağlık sek
törünün gerçekçi ve samimî bir planlamaya ihtiyacı vardır. Herkese sağlık sigortası kapsamında 
sağlık hizmetinden yararlanma hakkı sağlanmalıdır. Bölgelere yeteri kadar sağlık ocağı ve hastane 
açılmalıdır. 

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan fakir fukaraya bedava tedavi olma imkânı tanınmasını diliyor, 
Yüce Heyetinize ve bizi izleyen vatandaşlarıma da, Doğru Yol Partisi ve şahsım adına saygılarımı 
sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Tabiî, sözü, Doğru Yol Partisi adına değil, şahsınız adına aldığınıza göre... 

MEHMET SADRİ YILDIRIM (Eskişehir) - Alışkanlık Sayın Başkanım. 
BAŞKAN - Aslını inkâr eden haramzade; ben bir şey demedim ki... 
Efendim, madde üzerinde görüşmeler tamamlandı. 

Şimdi sorulara geçiyoruz. 
Sayın Güler, buyurun. 
MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanımıza aşağıdaki soru

larımı sormak istiyorum; teşekkür ederim efendim. 
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Birinci sorum: Sayın Bakanım, Bingöl Devlet Hastanesinde hâlâ beyin cerrahı uzmanı, rad
yoloji uzmanı, biyokimya ve mikrobiyoloji ile intaniye uzmanı bulunmamaktadır. Çok ihtiyaç 
duyulan bu uzman hekimler ne zaman atanacaklardır? 

İkinci sorum: Bingöl'e bağlı Solhan İlçemiz devlet hastanesi, Genç İlçemiz devlet hastanesi, 
Karlıova ve Kiğı İlçelerimizdeki devlet hastanelerinin hiçbirinde uzman hekim bulunmamaktadır. 
Bu ilçelerimize uzman hekim veya hekim ne zaman atanacaktır? 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim efendim. 
Sayın Dayanıklı, buyurun efendim. 
BAYRAM FIRAT DAYANIKLI (Tekirdağ) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanıma 

aşağıdaki sorumu yöneltmek istiyorum. 
Döner sermayeleri yöneten saymanlıklarda kalifiye eleman bulma konusunda zorluklar 

yaşadığımızı biliyoruz. Örneğin, Sağlık Bakanlığında 1 270 küsur saymanlık kadrosu olmasına rağ
men, 470 adeti hâlâ boşmuş. Maliye Bakanlığı, her biri ayrı ayrı ihale yapan tıbbî malzeme, ilaç 
alımı yapan döner sermayelerin birleştirilmesini talep ediyor. Amaçlan, herhalde, burada yaşa
nabilecek usulsüzlükleri önlemek. Kanuna göre, saymanlıklar, Sağlık Bakanlığı teklifi üzerine bir
leştirilecek deniyor; temennimiz de o yöndedir. Acaba, Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeler
de yapılan tüm ihalelerin (ilaç, teçhizat, malzeme alma vesaire) internet ortamında yapılması 
konusunda bir çalışmanız var mı Sayın Bakanım? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Ben teşekkür ederim efendim. 
Sayın Çulhaoğlu, buyurun. 
MEHMET METANET ÇULHAOĞLU (Adana) - Sayın Başkanım, müsaadenizle, bir tabirin 

düzeltilmesi için söz aldım. 
Söz aldığım dakikalarda burada olan Sayın Kamer Genç, saygıdeğer arkadaşımız, Sayın 

Bakanımıza 1 inci maddede bir soru sormuş idi ve bu soruyu sorarken, sehven kullandığına inan
dığım ve zabıtlara geçmesi açısından "dişçi" tabirinin "diş hekimi" olarak düzeltilmesini isteyecek
tim; ama, kendisi burada yok; artık, zabıtlara geçmesi açısından sizden istiyorum. 

Sağ olun. 
BAŞKAN - Anlaşılmıştır efendim; teşekkür ederim. 
Sayın Hasan Akgün?.. Yok. 
Sayın Zorlu, buyurun. 
MUSTAFA ZORLU (İsparta) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma bir soru sor

mak istiyorum. 
İnşallah, şimdiki, çıkaracağımız kanunla, sağlık personelinin dertlerine bir nebze olsun çare 

bulabileceğiz. 
Benim sorum şu: Birçok kurumda yıpranma payı veriliyor. Sağlık çalışanları da, birçok 

bulaşıcı hastalıkla mücadele ediyor, insan sağlığıyla ilgileniyor. Acaba doktorlarımıza, hem
şirelerimize veya -sadece, şu anda, röntgen teknisyenlerine veriliyor- diğer sağlık çalışanlarına da 
yıpranma payını vermeyi düşünüyor muyuz? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Enginyurt, buyurun; son sual sizin. 

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana sorumu sormadan 
evvel, İstanbul'da şehit edilen polislerimize Cenabı Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. 

Sayın Bakan, inşallah, yarın çıkacak olan bu kanunla, binlerce insan, gerçekten, bu hayat stan
dartlarında, en azından, kısmî de olsa bir rahatlama içerisine girecek. Lakin, bu kanun tasarısında, 
sağlık personelinin de bu Döner Sermaye Kanunundan istifade etmesi yolunda bir çalışma olamaz 
mıydı ya da bunlar da istifade edecek mi? Çünkü, öyle zannediyorum, hemşireler, doktorlar bu 
kanundan istifade ediyorlar; ama, sağlık memuru olarak, işte, döner sermayede görev yapanlar, ec
zanelerde görev yapanlar, bu yasadan istifade edecekler mi? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum efendim. 

Sayın Bakan, yazılı mı cevap verecesiniz? 

SAĞLIK BAKANI OSMAN DURMUŞ (Kırıkkale) - Evet, yazılı cevap vereceğim Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim efendim. 

Ek madde 2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ek madde 2 kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 2 nci maddeye, 2 yeni ek madde eklenmesine 
dair iki önerge vardır. 

Malumları olduğu üzere, görüşülmekte olan tasarı ve teklife konu kanunun, komisyon metnin
de bulunmayan, ancak tasarı ve teklif ile çok yakın ilgisi bulunan bir maddesinin değiştirilmesini 
isteyen ve komisyonun salt çoğunlukla katıldığı önergeler üzerinde, yeni bir madde olarak görüşme 
açılacağı, İçtüzüğün 87 nci maddesinin dördüncü fıkrasının hükmüdür. Bu nedenle, önergeyi oku
tup komisyona soracağım. Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılırsa, önerge üzerinde yeni bir 
madde olarak görüşme açacağım; komisyonun salt çoğunlukla katılmaması halinde ise, önergeyi iş
lemden kaldıracağım. 

Şimdi, önergeyi okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 568 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesine, ek madde 3 olarak aşağı
daki maddenin ilave edilmesini arz ederim. 

Suat Pamukçu Yaşar Canbay Mahfuz Güler 
Bayburt Malatya Bingöl 

Sacit Günbey Yahya Akman Avni Doğan 
Diyarbakır Şanlıurfa Kahramanmaraş 

Turhan Alçelik Latif Öztek 
Giresun Elazığ 

Teklif edilen: 

Ek Madde 3. - Tamamen serbest çalışan hekimler, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde döner 
sermayeye katkı sağlamak suretiyle teşhis ve tedavi hizmetlerine katılabilir. 
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BAŞKAN - Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİHAT GÖKBULUT (Kırıkkale) - Sayın Baş

kan, Komisyonumuzun çoğunluğu olmadığı için katılmıyoruz. 
BAŞKAN - Efendim, Komisyon önergeye salt çoğunlukla katılamadığından, önergeyi işleme 

koymuyorum. 
Diğer önerge de aynı mahiyette ve aynı kapsamda olduğu için onu da işleme koymuyorum 

efendim. 
Şimdi, 2 nci çerçeve maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir efendim. 
Çok teşekkür ederim. 
Efendim, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, alınan karar gereğince, 11 Ocak 

2001 Perşembe günü saat 13.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.15 

© 
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VII.- SORULAR VE~CE VAPLAR 
A) Yazılı Somlar ve Cevaplan 
1.- Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Doğu ve Güneydoğunun sorunlan konusunda 
57.Hükümet programında yer alan projelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Devlet Bahceli'nin cevabı (7/3130) ""' . —— 

TURKIYE BUYUR MILLET MECLISI BAŞKANLIGINA 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent Ecevit tarafindan yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda delaletinizi saygılarımla arz ederim.05.12,2000 

4 Haziran 1999 tarihinde Meclis'te okuduğunuz 57.Hükümet programında 
Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri ile ilgili olarak aşağıdaki vaatlerde bulunmuştunuz. 

a) Doğu ve Güneydoğu'daki geri kalmışlığın, sosyal-ve- ekonomik 
önlemlerle çözülmesi.(S. 10) 

b) Bu bölgelerdeki işsizlik ve yoksulluğun üretken yatırımlarla 
giderilmesi.(S. 10,11) 

c) Bölgedeki alt yapı eksikliklerinin yap-işlet-devret modelinden de 
yararlanılarak giderilmesi.(S.ll) } • . , s» 

d) Eğitim ve sağlık alanlarındaki boşlukların en'kısa zamanda giderilmesi, 
doktor ve öğretmen açığının kapatılması.(S.10,12) 

e) Bölgede nitelikli kamu hizmetlilerinin çalışmasının sağlanması.(S.12) 
f) Hayvancılığın yeniden canlandırılması .(S. 10) 
g) Yanm kalmış yatırımlann tamamlanması.(S. 12) .. 
h) Sınır ticaretinin, sınır illerinin adaletle yararlanacağı bir 'şekle 

sokulması.(S.12) ' • 
i) Bölge için gerçekleştirilen özel teşvik sistemine etkinlik 

kazandınlması.(S. 13) 
j) Organize sanayi bölgeleri ile Küçük Sanayi sitelerinin 

yaygınlaştınlması.(S. 13) 

Soru 1- Bunlardan hangisi, hangi oranda yerine getirilmiştir? 

Soru 2- Yerine getirilmemişse sebebi nedir? 

Soru 3- Doğu Ve Güneydoğu bölgelerimiz için MGK'da kararlaştmldığı söylenen 
107 maddelik eylem planının tam metni nedir? Bu eylem planı 
uygulanıyor mu? 
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T.C. 
DEVLET BAKANI VE 

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

SAYI : B.02.0.001/ C&2J2SÎ C 9 / ( /2001 
KONU: 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

İLGİ : a) 11.12.2000 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3130-8031/19625 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 15.İ2.2000 gün ve B.02.0.KKG.0.12./106-353-12/6351 sayılı yazısı 

Van Milletvekili Hüseyin ÇELİK'in, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
tarafimdan cevaplandırılması tensip edilen 7/3130-8031 esas ,nolu yazalı 
önergesine verilen cevap ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

EK: 
VAN MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN ÇELİK'İN YAZILI SORU ÖNERGESİ 

HAKKINDA BİLGİ VE GÖRÜŞ NOTU 

Van Milletvekili Hüseyin ÇELİK, 57. Hükümet Programında, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgeleriyle ilgili olarak yeralan bazı hususları dile 
getirerek; " 1 . Bunlardan hangisi, hangi oranda yerine getirilmiştir? ", "2. Yerine 
getirilmemişse sebebi nedir?" ve "3. Doğu ve Güneydoğu Bölgeleriniz için 

^»MGK'da kararlaştırıldığı söylenen 107 maddelik Eylem Planının tam metni 
nedir? Bu Eylem Planı uygulanıyor mu? " sorularını sormaktadır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin kalkınmasına yönelik olarak 
Plan ve Programlar çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir. Bu cümleden 
olmak üzere, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin kalkınması yönündeki 
çalışmalar Master Plan çerçevesinde yürütülmeye çalışılmıştır. Bölgedeki 
kalkınma çalışmalarında gelinen aşama değerlendirilerek, yeni bir Bölgesel 
Kalkınma Planı çalışmaları halen devam etmektedir. 

Doğu Anadolu Bölgemizin Kalkınmasının da bir Ana Plan dahilinde 
sürdürülmesi için yürütülen çalışmalar nihai aşamaya gelmiş olup, 2001 
yılından başlamak üzere "Doğu Anadolu Projesi Ana Planı" uygulamaya 
konulacaktır. 

Ayrıca, Bölgesel Kalkınma Toplantıları ve Devlet Planlama Teşkilatı 
koordinatörlüğünde, ilgili Bakanlık ve kuruluşların katılımı ile Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yapılan incelemeler sonunda hazırlanan 
"Aksiyon Planı" uygulamaya konulmuştur. 
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Bu Bölgelerimizin kalkınması için yürütülen çalışmaların bir bütün olarak 
sürdürüldüğü ve uygulandığı muhakkaktır. Ancak, bazı çalışmaların teknik 
düzeyde değerlendirilerek sonuçlandırılması ve gereğinin ilgili merciler ve 
kuruluşlarca yerine getirilmesi yeterli olmaktadır. 

Temel amaç; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin kalkınmasıdır 
ve "Eylem Planı" konusu da bu çerçevede mütalaa edilmelidir. 

Yazılı Soru önergesinde, Hükümet Programına atıfta bulunularak 
sıralanan hususlar ve bu konulardaki cevaplar aşağıda yeralmaktadır. 

a. Doğu ve Güneydoğu'daki geri kalmışlığın, sosyal ve ekonomik 
önlemlerle çözülmesi 

Her iki bölgenin kalkınması için çalışmalara devam edilmektedir. 2000 ve 
2001 yılı Yatırım Programı Hazırlama Esasları Genelgesinde "Başta Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kalkınmada Öncelikli Yöreler olmak üzere 
geri kalmış bölgelerin kalkınmasına hız kazandırıcı ekonomik ve sosyal 
altyapı yatırımları ile istihdam ağırlıklı projelere öncelik verilecektir..." ifadesi 
yer almaktadır. Bir diğer ifade ile, bütün kamu kurumu ve kuruluşlarının 
yatırım projelerinde bu bölgelere öncelik vermesi Başbakanlık Genelgesi ile 
istenmiştir. 

Halen uygulanmakta olan Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında; 
enerji, sulama ve diğer altyapı yatırımları devam etmektedir. GAP Ana 
Plam'nın revize edilmesi çalışmalarına başlanmış olup, 2001 yılında 
tamamlanması beklenmektedir. 

Son yıllarda Güneydoğu Anadolu bölgesinde önemli gelişmeler 
sağlanmıştır. Nitekim 1983-98 döneminde coğrafi bölgelerimiz arasında yıllık 
ortalama büyüme hızı en yüksek olan bölgemiz Güneydoğu Anadoludur. Bu 
dönemde Türkiye yılda ortalama yüzde 4,8 oranında büyürken, Güneydoğu 
Anadolu yüzde 6,9 oranında büyümüştür. Yine aynı dönemde, bu bölgeye 
kamu yatırımları için tahsis edilen ödenek Türkiye ortalamasının üzerindedir. 

Doğu Anadolu Bölgesi için ise, bölgenin kalkınmasına ivme kazandırmak 
amacıyla DPT Müsteşarlığı tarafından başlatılan Doğu Anadolu Projesi Ana 
Planı son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında bölgede 
yeralan illerin mevcut durumu analiz edilmiş. Strateji ve Senaryolar 
hazırlanmış ve nihai olarak ise Ana Plan çalışması yapılmıştır. 

b. Bu bölgelerdeki işsizlik ve yoksulluğun üretken yatırımlarla 
giderilmesi 

Her iki bölge için, gelir düzeyinin ve istihdam imkanlarının artırılması 
amacıyla bölgesel gelişme projeleri yaptırılmıştır. Güneydoğu Anadolu bölgesi 
için GAP uygulamaları devam etmektedir. Doğu Anadolu Projesi ise 2001 j 
yılında uygulamaya geçecektir. 

Ayrıca, bölgede özel sektörün güçlendirilmesi amacıyla her il için 4 adet 
olmak üzere 64 adet ön fizibilite çalışması yaptırılmış olup, bu çalışmalar yöre 
girişimcilerine sunulacaktır. 

Soru (a) cevabında belirtildiği gibi her iki bölgedeki kamu yatırımlarına 
öncelik verilmesi, bölgede gelir • ve istihdam artışına önemli katkı 
sağlamaktadır. 

c. Bölgedeki alt yapı .eksikliklerinin yap-işlet-devret modelinden de 
yararlanılarak giderilmesi 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde altyapı hizmetlerinin 
sağlanmasında Yap-Işlet-Devret ve benzeri modellerin uygulanmasına kamu 
yararı ve etkinlik ilkeleri esas alınarak devam edilmektedir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki DPTce onaylanmış Yap-
Işlet-Devret Projeleri aşağıda sunulmuştur: 
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Hidrolik Santraller 

Proje Adı 
Tohma Medik HES 
Birecik 
Gaziler 
Girvelik II 
Mercan 

Yeri 

Malatya 
Şanlıurfa 
Kars 
Erzincan 
Erzincan 

Kurulu Güç 
(MW) 

12,5 
672,0 

11,0 
2,7 
9,0 

Üretim 
(GWh/Yıl) 

58,9 
2460,0 

50,0 
15,0 
28,0 

Durum ve 
İşletme Tarihi 

İşletmede 
İşletmede 
Yatırımda 

2002 
2002 

6.1e. Eğitim ve sağlık alanlarındaki boşlukların en kısa zamanda 
giderilmesi, doktor ve öğretmen açığının kapatılması, bölgede 
nitelikli kamu hizmetlilerinin çalışmasının sağlanması 

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine dahil illerde ortaya 
çıkan yönetici personel açığının giderilebilmesi amacıyla, 11.8.1973 tarih ve 
14622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet 
Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Genel 
Yönetmeliğe 26.6.2000 tarih ve 2000/1228 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
eklenen hüküm ile yönetici kadrolara yapılacak ilk atamaların söz konusu 
illere yapılması mecburiyeti getirilerek bu yöndeki eksiğin giderilmesi 
amaçlanmıştır. 

Ayrıca, bölgede lojman yatırımlarına öncelik verilmektedir. Ülke 
genelindeki mevcut kamu lojman yatırımlarının (daire sayısı olarak) yüzde 
77,7'si Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yapılmaktadır. 

2001 yılı Bütçe Kanunu çerçevesinde ek ücret limiti 50 milyon lira olarak 
belirlenmiş, bu limitin yüzde 50 oranında artırılması yetkisi Hükümete 
bırakılmıştır. 

Hizmet ihtiyacının tam olarak tespiti ve kamuda verimliliğin artırılması 
amacıyla Devlet Personel Başkanlığı tarafından Norm Kadro Usul ve 
Esaslarına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları bu 
yönde çalışmalarını sürdürmektedir. 

f. Hayvancılığın yeniden canlandırılması 

Hayvancılığın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde olduğu gibi; 
tüm ülke genelinde geliştirilebilmesi için gerek ilgili kamu kuruluşları, gerekse 
de özel sektör kuruluşları tarafından iyileştirici tedbirler alınmakta, çeşitli 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Hayvancılığın geliştirilebilmesi için esas uygulayıcı kuruluş olan Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Mayıs 2000 tarih, 24045 sayılı 
Resmi Gazetede "Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2000/467 sayılı 5 
yıl süreli Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmış ve 2 Haziran 2000 tarihinde 
uygulamaya konulmuştur. Bu Kararname ile ülke genelinde yem bitkilerinin, 
damızlık sığır yetiştiriciliği ve sığır besiciliğinin geliştirilmesi, suni tohumlama 
çalışmalarının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu proje için 2000 Yılında 
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33 Trilyon TLlık; 2001 Yılı için ise 48,6 Trilyon TL.lık kaynak tahsisleri 
yapılmış bulunmaktadır. 

Bütün bunların yanısıra; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın uyguladığı 
hayvancılıkla ilgili projelerine 2001 Yılı Yatırım Programı'nda 2000 Yılına göre 
oldukça belirgin miktarlarda artış yapılmış olup; bunlar için ayrılan ödenekleri 
belirten tablo ve kısa açıklama aşağıda verilmiştir. 

2000 Yılı Yatırım Programında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 
Hayvancılık konularında yürütülen proje sayısı 10 adet olup, bunların önemli 
olanları ve bu projelere 2000-2001 yılları için tahsis edilen ödenekler aşağıda 
verilmektedir. 

2000-2001 Yıllarında Önemli Hayvancılık Projelerine Yapılan ödenek 
Tahsisleri (Cari) 

(Milyar TL.) 
PROJE ADI 

Hayvancılığı Geliştirme 

Hayvan Hastalık ve Zararlıları 
ile Mücadele 
Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliği 
Kooperatif (Aile x 2 inek) 
Damızlık Sığır Yetiştiriciliği 
Kooperatif (Aile x 4 inek) 
Sığır Besiciliği Kooperatif 
(Ailex10 sığır, 2 devre) 

Diğer Projeler Toplamı 

Genel Toplam 

YILLAR 
2000 
1000 

3500 

1800 

200 

150 

705 

7.355 

2001 
2750 

7500 

5220 

1250 

1240 

3630 

21590 

ARTIŞ 
ORANI (%) 

175 

114,3 

190 

525 

726,7 

414,9 

193,5 

Hayvancılıkla ilgili tüm projeler için 2000 Yılı Yatırım Programında 
toplam olarak 7355 milyar TL.'lık ödenek tahsisi yapılmasına karşılık, 2001 yılı 
için yüzde 193,5'lik artışla toplam 21590 milyar TL.' Iık ödenek tahsisi 
yapılmıştır. 

2000 Yılı Yatırım Programında mevcut olan 10 adet hayvancılık 
projesine ilaveten "Anadolu Alacası Geliştirme Projesi" ve tavukçuluk için 
"Türkiye Patentli Büyük Ebeveyn ve Ebeveyn Geliştirme Çalışması Projesi" 
isimli 2 adet yeni proje alınmıştır. Bu projeler için sırasıyla 1750 milyar TL. ve 
500 milyar TL.'lik ödenek tahsisleri yapılmıştır. 

g. Yarım kalmış yatırımların tamamlanması 

Yarım Kalmış veya İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye 
Geçememiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Karar 

- 2 9 6 -



T.B.M.M. B:42 10 .1.2001 0 : 5 

çerçevesinde Van ilinin de içerisinde yeraldığı 26 ll'e Teşvik Fonu kaynaklı 
yatırım ve işletme kredileri kullandırılmaktadır. 

57. Hükümetin göreve başladığı tarihten bu yana da uygulamasına 
devam edilen söz konusu karar çerçevesinde, sanayi yatırımları için 
20.12.2000 tarihi itibariyle toplam 102 firmaya, 13 trilyon 370 milyar liralık 
yatırım ve işletme kredisi Kalkınma Bankası aracılığı ile kullandırılmıştır. 

h. Sınır ticaretinin, sınır illerinin adaletle yararlanacağı bir şekle 
sokulması 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ekonomik bir canlılık 
sağlanması amacı ile yürütülen sınır ticareti, 10.3.2000 tarih ve 2000/364 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile halen Ağrı, Ardahan, Artvin, Gaziantep, 
Hakkari, Hatay, İğdır, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Sımak ve Van illerindeki gümrük 
kapılarında ve Ağrı, Hakkari, Van illerinde kurulan yedi adet açık pazar 
yerinde sürdürülmektedir. 

Sınır Ticareti uygulamalarından sınır illerimizin mevzuat çerçevesinde 
azami yarar sağlanmasına özen gösterilmektedir. 

i. Bölge için gerçekleştirilen özel teşvik sistemine etkinlik kazandırılması 

21.1.1998 tarih ve 4325 sayılı "Olağanüstü Hal Bölgesinde ve 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde istihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik 
Edilmesi İle 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun çerçevesinde; 22 il'de uygulanmak üzere, 

- Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası, 
- Çalışanlardan Kesilen Vergilerin Ertelenmesi, 
- işlemlerde Vergi, Resim, Harç İstisnası, 
- Sigorta Primi işveren Payları, 
- Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi, 

gibi önemli sayılabilecek teşvik tedbirleri yürürlüğe konulmuştur. 

Bu uygulamaya 57'nci Hükümetin göreve gelmesinden bu yana da 
devam edilmektedir. 

Diğer taraftan, söz konusu Kanunun bitim tarihi olan 31.12.2001 tarihinden 
itibaren başlamak üzere, 12.4.2000 tarih ve 4562 sayılı "Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanunu"nün 14'ncü maddesi çerçevesinde Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgeleri illerinin de yeraldığı ve fert başına GSYİH miktarı 3500 
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dolar ve aşağıda gelir miktarı ile OSB bulunan yerlerin, 4325 sayılı Kanunla 
yürürlüğe konulan teşvik tedbirlerinden yararlanmasına devam edilecektir. 

4325 sayılı Kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan vergisel teşviklerle 
ilgili veriler ortaya çıkmadığından, sadece "Sigorta Primi İşveren Payları"na ait 
uygulama sonuçlan hakkında bilgi verilebilmektedir. 

Söz konusu kanun uyarınca Hazine'ce karşılanan işveren primleri 57'nci 
Hükümetin göreve başlamasından bu yana Nisan 1999-Haziran 2000 tarihleri 
arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yeralan 18 il için yeni 
kapsama dahil edilen 35270 işçinin toplam 1097 milyar liralık sigorta primi 
Hazine'ce karşılanmıştır. 

Bu suretle söz konusu dönem içerisinde 35270 kişiye istihdam imkanı 
sağlanmıştır. 

j . Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin 
yaygınlaştırılması 

1999 yılında Doğu Anadolu Bölgesinde 3 ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde 4 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) faaliyetteydi. 1999 yılı Yatırım 
Programı itibariyle etüd proje, kamulaştırma ve inşaat aşamasında olan OSB 
projelerinin 18'i Doğu Anadolu ve 6'sı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer 
almaktadır. 

1999 yılında Doğu Anadolu Bölgesinde 26 ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde 18 Küçük Sanayi Sitesi (KSS) hizmete sunulmuş olup, 1999 yılı 
itibariyle Yatırım Programında yer alan KSS'lerin sayısı Doğu Anadolu için 46, 
Güneydoğu Anadolu için 20'dir. 

2000 yılı Programı itibariyle; 

Adıyaman-Merkez'de 1994'de başlanan OSB'nin 2000 yılında, 
Adıyaman-Besni ve Gölbaşı'da 1991 ve 1993 yıllarında başlatılan KSS'nin 
2003 yılında, Merkez'de 1985'de başlatılan diğer bir KSS'nin 2001 yılında 
tamamlanması öngörülmüştür. 

Diyarbakır, Merkez'de, 1991 yılında başlanan OSB'nin 2004 yılında ve 
1995 yılında başlanan KSS'nin 2003'de tamamlanması öngörülmüştür. 

Gaziantep, Merkez'de 1994, 1996 ve 1998 yıllarında başlanan III., II. ve 
IV. OSB'nin 2001, 2002 ve 2004 yıllarında tamamlanması öngörülmektedir. 
Nizip'de 1998'de başlanan diğer bir OSB'nin bitim tarihi 2002'dir. Yine 
Merkez'de 1991 yılında başlanan 2 KSS'nin bitim tarihleri 2002 ve 2001'dir. 
Nizip'de 1985'de, Nurdağ'ında 1999 başlayan KSS'lerinin bitim tarihleri 2000 
ve 2001 olarak öngörülmektedir. 

Mardin, Merkez'de 1998'de başlatılan OSB etüd çalışmaları 2001 *de; 
1984-Kızıltepe, 1990-Nusaybin, 1994-Merkez ve 1995-Midyat'ta başlatılan 
KSS'nin bitim tarihleri 2001,2001, 2003 ve 2002'dir. 
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Siirt, Merkez'de 1995'de başlatılan OSB, 2002'de; 1984'de başlatılan 
j<SS altyapı çalışmaları 2000'de tamamlanacaktır. 

Şanlıurfa, Merkez'de 1998'de başlatılan I. OSB ile II. OSB çalışmaları 
2001 ve 2004 tarihlerinde; yine Merkez'de 1984'de ve Birecik'de 1997'de 
taşlatılan KSS'nin 2001 ve 2003 yıllarında bitirilmesi öngörülmektedir. 

Batman, Merkez'de 1995 yılında başlatılan çalışmalar 2002 yılında 
Ditirilecektir. 

Şırnak, Merkez'de 1991'de başlatılan OSB 2002'de; Cizre ve Silopi'de 
1998'de başlatılan 2 KSS'nin ise 2002 yılında bitirilmeleri öngörülmektedir. 

Kilis, Merkez'de 1994'de başlatılan OSB'nin 2000'de; yine Merkez'de 
1986 ve 1997 yıllarında başlanan KSS'nin 2001 ve 2002 yıllarında 
tamamlanmaları öngörülmektedir. 

Ağrı, Merkez'de 1998'de başlanan OSB'nin 2002'de; Patnos'da 1997'de 
Ve Diyadin, Eleşkirt ve D.Beyazıt'da 1998'de başlatılan KSS'lerinin 2002 
yılında bitirilmeleri öngörülmektedir. 

Ardahan, Merkez'de 1999'da başlatılan OSB'nin 2004'de; 1995-Damal, 
1997-Göle, 1997-Çıldır, 1997-Posof, 1997-Hanak'da başlatılan KSS'nin 2002 
yılında tamamlanmaları öngörülmektedir. 

Bingöl, 1995-Merkez'de başlatılan OSB'nin 2000; 1992-Merkez'de 
başlatılan KSS'nin 2001 yılında bitirilmesi öngörülmektedir. 

Bitlis, Ahlat'da 1987'de başlatılan KSS'nin 2000 yılında tamamlanması 
öngörülmektedir. 

Elazığ, Merkez'de 1998'de başlatılan I. ve II. OSB Arıtma Tesisi ile 
1985'de başlatılan II. OSB'nin 2001 yılında tamamlanması programlanmıştır. 
1995-Merkez, 1997-Palu ve 1997-Karakoçan'da başlatılan KSS'nin 1995, 
1997, 1997 tarihlerinde bitirilmesi öngörülmektedir. 

Erzincan, Merkez'de 1990'da başlatılan OSB'nin 2000'de; 1991 -Merkez, 
1987-Refahiye, 1997-Tercan'da başlatılan KSS'leri de 2002, 2001 ve 2003 
tarihlerinde bitirilmesi programlanmıştır. 

Erzurum, Merkez'de 2000'de başlayan OSB, 2004'de; 1985-Aşkale, 
1990-Tortum, 1998-Horasan, 1998-Pasinler, 1998-ispir ve 1998-Merkez'de 
başlatılan KSS'lerinin sırasıyla 2002, 2002, 2003. 2002, 2002. 2003'de 
bitirilmeleri öngörülmektedir. 

Hakkari, 1995-Merkez'de başlatılan OSB'nin 2001'de; 1985-Merkez ve 
1997-Yüksekova'da başlatılan KSS'nin 2002 tarihinde bitirilmeleri 
programlanmıştır. 
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İğdır. Merkez'de 1998'de başlatılan O S B etüd çalışmalarının 2000 'de; 
yine Merkez 'de 1998'de başlatılan KSS'nin de 2004 yılında bitirilmesi 
öngörülmektedir. 

Kars, Merkez 'de 1998'de başlatılan Besi OSB-Etüd çalışmaları 200O'de. 
yine Merkez 'de 1984'de başlatılan O S B çalışmaları 2000'de; 1986-Merkez , 
1997-Kağızman ve 1998-Sarıkamış'da başlatılan KSS'lerinin çalışmalarının 
2 0 0 1 , 2 0 0 2 ve 2001 tarihlerinde tamamlanmaları öngörülmektedir. 

Malatya, Merkez'de 1996 ve 1998'de başlatılan OSB'leri 2 0 0 1 v e 
2003'de; Darende'de 2000'de başlatılan OSB'nin 2003'de tamamlanması 
öngörülmektedir. 

Muş, Merkez'de 1999'da başlatılan O S B . 2004'de; 1986-Malazgirt , 1 9 9 1 -
Varto. 1995-Bulanık, 1997-Merkez (I. Bölüm), 1998-Merkez (II. Bölüm)'de 
başlatılan KSS'lerinin de 2 0 0 1 , 2002 , 2 0 0 1 , 2001 ve 2001'de tamamlanmaları 
öngörülmektedir. 

Tunceli , Merkez'de 1994'de başlatılan OSB'nin 2001 'de; 1 9 9 8 -
Çemişgezek, 1998-Merkez ve 1998-Pertek'de başlatılan KSS'lerinin 2002 'de 
tamamlanması öngörülmektedir. 

2 . - Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Marmara depreminden sonra "Sizin de Bir Kardeş 
Aileniz Olsun" kampanyasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar 
Okuyan' ın cevabı (7/3199) «^" 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K M İ L L E T M E C L İ S İ B A Ş K A N L I Ğ I N A 

Marmara Bölgesi 'nde 17 Ağustos 1999 ve Düzce ve çevresinde 12 Kasım 1999 tarihlerinde 
meydana gelen deprem ülkemizi acı ve yasa boğmuştur. Bu süreç de, Çalışma ve Sosyal Güvenl ik 
Bakam Sayın Yaşar Okuyan tarafından "Sizinde Bir Kardeş Aileniz Olsun Kampanyası" başlatılmıştır. 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar Okuyan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arzederim. 11.12.2000 

Saygılarımla. 

SORULAR 

İsmet ATTİLA 
Afyon Mıfiöbîekilfc. 

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı 'nm kuruluş^ yasası ve görevleri arasında bu 
kampanyanın yapılması ile ilgili yasal bir dayanak V$r anıdır? Böyle bir görev veri lmiş 
midir? 

2 - Böyle bir kampanya düzenlemek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı 'ndan önce 
Başbakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 'nun bağlı bu lunduğu 
Devlet Bakanlığı 'nm ve bu Bakanlığa bağlı Aile Araştırma Kurumu ile Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Fonu Başkanlığı 'nın görevleri arasında değil midir? 

3 - Bu kampanya ile ilgili yurdun her tarafına dağıtılan afiş ile ilgili olarak; 
a) Hangi matbaalara ne kadar baskı yaptırılmıştır? 
b) Yapılan baskı tutan ne kadardır? 
c) Dağıtım ve ilanında ne kadar harcama yapılmıştır? 
d) Yapılan b u harcamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden m i 

karşılanmıştır? 
e) Bu harcamalarla ilgili olarak başka katkılar sağlanmışsa kimlerden ve hangi 

kuruluşlardan nasıl ve ne tutarda katkı sağlanmıştır? 
4- Yürütülen bu kampanyaya ne kadar başvuru olmuştur? 
5- Yapılan başvurular nasıl değerlendirilmiştir? 
6- Yapılan başvurularla ilgili olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ya da başka 

kurumlarla nasıl bir işbirliği gerçekleştirilmiştir? 
7- Kampanya sonunda kaç başvuru sonuca ulaştırılmıştır? 
8- Sonuca ulaştırılamayan başvuruların nedenleri nelerdir? 
9- Kampanya başarılı olmuş mudur? 
10- Yapılan harcamalar başka türlü değerlendirilebilir miydi? 
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T.C. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

SAYI :B.13.0^PK.0.11.00.00/f iao-^2-/5^ 1 0 OCAK 5 

KONU : Yazılı Soru önergesi 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ : 20 Aralık 2000 tarih ve 7/3199-8157/19892 sayılı yazınız. 

Afyon Milletvekili İsmet ATTİLA'nın Marmara Depremin'. den sorîra 
Depremzedeler yararına başlatılan Kardeş Aile Kampanyası ile ilgili yazılı soru 
önergesinin incelenmesinden; 

1- 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının.Jfeşkilat..ve.;görevleri 
hakkında Kanununun; 

"Görev" başlıklı 2. maddesinin (d) bendinde; 

"İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyelerinin 
yükseltecek tedbirleri almak" 

yine* 

i) bendinde "sosyal adalet ve sosyal refahı gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri 
almak" 

f) bendinde ise, "çeşitli mevzuatlara verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak" 
hükümleri yer almaktadır. 

öte yandan yine aynı Kanunun "Bakan" başlıklı 5. maddesinde; 

"Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini 
mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına 
ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren 
konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve 
Başbakana karşı sorumludur..." 

hükmü öngörülmüştür. 

Çağın felaketi olarak nitelendirilen 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde • 
vukubulan deprem dolayısıyla ulusumuzun yaralarının sarılması hususunda iüm 
kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince genel bir seferberlik 
başlatılmıştır. 
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Bu nedenle, "...hükümetin genel siyasetine, "Milli Güvenlik Siyasetine" 
uymakla görevli olan ve "Sosyal Refahın" gerçekleşmesi ile görevlendirilmiş bulunan 
ve Bakanlığın en üst amiri olarak Sayın Bakanın, böyle bir felaketin yaralarının 
sarılması hususunda başlattığı "Kardeş Aile Kampanyasının hukuka ve mevzuata 
aykırı bir yönü bulunmadığı, 

17 Eylül 1999 günü yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Devlet Bakanı 
ve Hükümet Sözcüsü Sayın Mehmet Ali İRTEMÇELİK'in yaptığı basın 
açıklamasında; 

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın inisiyatifiyle başlatılmış bir kardeş 
aile kampanyamız var. Bu kampanyaya büyük ilgi gösteriliyor olması Kurulumuz 
tarafından büyük memnuniyetle karşılanmıştır." 

2- Birinci sorunun cevabından da anlaşılacağı üzere yapmak istenilen bu 
insani hizmet ile ne ilgili Devlet Bakanlığının görevlerini üstlenmek ne de Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına başka görevler yaptırmak içindir. Bu yapılan hizmet 
hukukuna uygun olarak çağın felaketi niteliğindeki ulusumuzun yaralarının 
sarılmasına yönelik bir çalışmadır. 

3- a) Kampanyaya ait afiş ve broşürler Promet Basım Yayım Sanayi ve-TİGaret 
A.Ş ne bastırılmıştır. 

2.000.000 adet broşür 
2.000.000 kampanyaya katılım formu 

50.000 adet afiş 

b) Baskı tutarı 14 Milyar 540 milyon TL. olup istanbul Menkul Kıymetler 
Borsası tarafından karşılanmıştır. 

c) Afiş, broşür ve kampanya katılım formlarının dağıtımı Bakanlığımıza bağlı 
olan kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatlarınca yapılmıştır. 

d) Bakanlığımız bütçesinden, kardeş ailelere gönderilen mektupların posta 
ücreti olarak 85.600.000.- TL (seksen beş milyon altıyüzbin) harcanmıştır. (Hedef 
Dağıtımın şubesi olmayan bölgelere gönderilen mektuplar) 

e) Hedef Dağıtım A.Ş. gönderilen mektupların elden dağıtımını kampanyaya 
katkı olarak üstlenmiştir. 

iş Bankası her türlü bankacılık hizmetini kampanyaya katkı olarak üstlenmiştir. 

Proje A.Ş. ve Planet A.Ş. gönüllü olarak Kardeş Aile Kampanyası ile ilgili 
olarak televizyonlarda gösterilmek üzere hazırlanan spot filmin çekimini 
gerçekleştirmişlerdir. 

Deniz Feneri Derneği 25 aileye bir yıl süre ile, aile başına ayda 50 Milyon TL. 
vermek suretiyle katkıda bulunmuştur. 
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4 - Kampanyaya başvuran depremzede aile sayısı : 2411 
Kampanyaya başvuran gönüllü aile sayısı : 3308 

(Para yardımı-giyecek, gıda yardımı-iş yardımı-eğitim yardımı-barınma 
yardımı) 

5- Yapılan başvurular bilgisayar ortamında daha önceden belirlenen kriter 
önceliklerine göre belirlenmiştir. 

6- Yapılan başvurularla ilgili olarak Kardeş Aile Platformu içinde yer alan 
Boğaziçi Mezunları Derneği, ODTÜ Mezunları Derneği İstanbul Şubesi ve Sivil 
Koordinasyon Merkezi ile işbirliği gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içinde deprem 
bölgesinde aktif şekilde çalışan üyeler bulunması nedeniyle, bu sivil toplum örgütleri 
ile etkin bir işbirliği gerçekleştirilmiştir. 

7- Kampanya sonucunda 2411 ailenin başvurusu sonuca ulaştırılmıştır. 

8- Konut vermek isteyen gönüllü ailelerin verdiği konutların başka bölgelerde 
olmasından dolayı gitmek istemeyen depremzede aileler olmuştur. 

9- Kardeş Aile Kampanyası ile Türkiye de ilk defa devletin bir kurumu ile, sivil 
toplum örgütleri ve halk el ele vererek depremin yol açtığı yaraları sarmak üzere 
başarılı bir işbirliği gerçekleştirmişlerdir. 

10- Kardeş Aile Kampanyası için Bakanlığımız bütçesinden herhangi bir bölüm 
ayrılmamış olup tamamen gönüllülük ölçütü içinde gerçekleştirmişlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
>KUYAN 

3.- Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, Çayırhan Orta Anadolu Linyit işletmelerinin TEAŞ'a 
devrine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer'in cevabı (7/3105) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ B A Ş K A N L I Ğ I M A " 

Aşağıdaki sorulanınızın Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Sayın Cumhur 
E R S Ü M E R tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Orhan ŞE>T 
Bursa-

SORULAR: 

1- TKİ Genel Müdürlüğüne Bağlı Çayırhan Orta Anadolu 'Linyit İşletmelerinin 
mal varlığı, her türlü hak ve vecibeleri ile birlikte 98/T-9 sayılı YPK Kararı 
çerçevesinde, TEAŞ Genel Müdürlüğü'ne devir edilirken; 

a- Devir işlemeleri hangi tarihler arasında neticelendirilmiştir? 
b - Personelin TKİ Bünyesinde TEAŞ bünyesine devir edilmesi için bahsi 

geçen YPK kararı hukuki dayanak olarak yeterli midir? 
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c- Çayırhan Termik Santralinin 1. ve 2. inci üniteleri PARK Enerji Şirketine 
devir edildiği halde Çayırhan Termik santralinin tamamında çalışan 
işçilerin (TKİ ve TEAŞ) tamamı ne sebeple PARK Enerji Şirketine devir 
edilmiştir? Çayırhan Termik Santralinin işletme hakkı TEAŞ'in elinde 
kalan 3. ve 4. üncü ünitelerinin işçilik hizmetleri kim tarafından ve hangi 
hukuki mesnede göre yapılmaktadır? 

TKİ bünyesinden TEAŞ bünyesine devir edilen memur personelin; bu devir 
nedeniyle maddi kayıpları olduğu ve bu kayıpların giderilmesi için personelin 
yargıya başvurduğu bilinmektedir. İşletme Hakkı Devir İşlemleri nedeniyle 
çalışanların mağduriyete uğramasının önlenmesi gerekirken, ücret yönünden 
mağduriyete yol açan bu uygulama hangi hukuki mesnede 
dayandırılmaktadır? 

T.C. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Ankara 
Sayı : B.15.O.APK.0.23.300- £ S ' 
Konu : Yazılı Soru Önergesi • 6 C 0 T 9 "OCAK 2001 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İLGİ: T.B.M.M Başkanlığı'nın 07.12.2000 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-8093 sayılı yazısı. s 

Bursa Milletvekili Sayın Orhan ŞEN'in tarafıma tevcih ettiği, 7/3105-7953 esas no'lu yazılı 
soru önergesi T.B.M.M. iç Tüzüğünün 99'ncu maddesi gereği cevaplandırılarak ekte 
gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN ORHAN ŞENİN 
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVABI 

(7/3105-7953 Esas No'lu) 

Sorul: 

TKİ Genel Müdürlüğû'ne Bağlı Çayırhan Orta Anadolu Linyit İşletmeleri'nin mal 

varlığı, her türlü hak ve vecibeleri ile birlikte 98/T-9 sayılı YPK Kararı çerçevesinde, TEAŞ 

Genel Müdürlüğû'ne devir edilirken; 

a) Devir işlemleri hangi tarihler arasında neticelendirilmiştir? 

b) Personelin TKİ bünyesinden TEAŞ bünyesine devir edilmesi için bahsi geçen 

YPK Kararı hukuki dayanak olarak yeterli midir? 

c) Çayırhan Termik Santralının 1. ve 2. üniteleri PARK Enerji Şirketine devir edildiği 

halde Çayırhan Termik Santralının tamamında çalışan işçilerin (TKİ ve TEAŞ) 

tamamı ne sebeple PARK Enerji Şirketine devir edilmiştir? Çayırhan Termik 

Santralının işletme hakkı TEAŞ'ın elinde kalan 3. ve 4. ünitelerinin işçilik 

hizmetleri kim tarafından ve hangi hukuki mesnede göre yapılmaktadır? 

Cevap 1: 

TKİ Genel Müdürlüğû'ne bağlı Orta Anadolu Linyitleri İşletme Bölge Müdürlüğü'nün 

TEAŞ Genel Müdürlüğû'ne devredilmesi Yüksek Planlama Kurulu'nun 06.03.1998 tarih ve 

98/T-9 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır. 

Bu karara ilişkin işlemlerin, santralların işletme haklarının devrine dair Bakanlar 

Kurulu Kararı alındıktan sonra, TEAŞ Genel Müdürlüğü ile TKİ Genel Müdürlüğü'nün 

düzenleyecekleri protokolün Bakanlığımın onayını takiben yürürlüğe girerek 

gerçekleşmesine, 233 sayılı Kanın Hükmünde Kararnamenin 56. maddesi ile 540 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi hükümlerine göre Yüksek Planlama 

Kurulu'nca karar verilmiştir. 
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3096 sayılı kanunun 3., 5. ve 9. maddelerine istinaden 31.03.1998 tarih ye 

98/10859 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Çayırhan Termik Santralının 1. ve 2. ünitelerinin 

ve Orta Anadolu Linyit Sahalarının rehabilitasyonu, işletilmesi, elektrik üretimi ile ticaretini 

yapma görevi, 20 yıl süreyle PARK Termik Elektrik Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne verilmesi 

kararlaştırılmıştır. 

Bunun üzerine 98/T-9 sayılı YPK kararının fiilen uygulamaya girmesi için, TEAŞ 

Genel Müdürlüğü ile TKİ Genel Müdürlüğü arasında 21.06.2000 tarihinde yapılan protokol 

gereği Orta Anadolu Linyitleri işletmesi'nin 01.07.2000 tarihinde TEAŞ Genel 

Müdürlüğü'ne devir edilmesine karar verilmiştir. 

Çayırhan Termik Santralı ile Orta Anadolu Linyit İşletmeleri görev bölgesinde yer 

alan ve Santralın 1. ve 2. ünitelerine kömür sağlayan maden sahasının rehabilitasyonu ve 

işletilmesi görevi 98/10859 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile PARK Termik Elektrik Sanayii 

ve Ticaret A.Ş.'ye verildiğinden imtiyaz sözleşmesinin 5. maddesinde TEAŞ Genel 

Müdürlüğü ile Şirket arasında düzenlenen devir sözleşmesine göre; 

a) TKİ Genel Müdürlüğü ile TEAŞ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol 

uyarınca, Çayırhan Termik Santralının 1. ve 2.üniteleri 30.06.2000 tarihinde, 

Orta Anadolu Linyitleri Bölge Müdürlüğü 01.07.2000 tarihinde fiilen 

devredilmiştir. 

b) Orta Anadolu Linyitleri İşletmesinin TEAŞ Genel Müdürlüğü bünyesine devir 

edilmesine dair YPK Karan'nın, 233 Sayılı KHKnın 56/2. maddesi ve YPK'nın 

görev ve yetkilerine dair 540 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde, yeterli hukuki 

dayanağı mevcuttur. 

c) Çayırhan Termik Santralının 1. ve 2. ünitelerinin fiili devri PARK Termik Elektrik 

Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ne 30.06.2000 tarihinde yapılırken, Devir Sözleşmesi 

hükümlerine göre personel devri de gerçekleştirilmiştir. Çayırhan Termik 

Santralında da diğer santrallarda olduğu gibi ünitelere bağlı bir personel dağılımı 

sözkonusu olmayıp, tüm personel işyeri personelidir. Bu nedenle, Devir 

Sözleşmesinin 3., 4. ve 1. maddelerinde; Çayırhan Termik Santralının 1. ve 2. 

üniteleri ile işletme hakları TEAŞ Genel Müdürülüğü'nün elinde kalan 3. ve 4, 
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Tevsii üniteleri için ortak amaçlı olarak işletilmekte olan kömür-kül nakil tesisleri, 

kül stok sahası, kireç taşı alma sistemi, fuel-oil sistemi gibi tesislerin geçici 

kabullerinin yapılarak Şirket'e devredilmesine kadar, bu tesislerin fiili devirden 

itibaren yapımcı firmanın ve TEAŞ Genel Müdürlüğü'nün denetiminde Şirket 

tarafından işletilmesi ve meydana gelebilecek aksamalardan Şirketin sorumlu 

olması ve bu nedenle oluşabilecek eksik üretimlerin Şirket kusuru kapsamında 

değerlendirilmesi, Devir Sözleşmesi gereğidir. 

Yine Devir Sözleşmesinde; "TEAŞ Genel Müdürlüğü'nün elinde kalan 3. ve 4. 

ünitelerin işçilik hizmetleri, yapımı TEAŞ tarafından gerçekleştirilecek tesislerin 

devreye alınması çalışmalarında TEAŞ Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine, 

Şirketin bu çalışmalar için görevlendireceği personelin çalışmalara katıldığı 

tarihten itibaren, bu tesislerin Şirkete devir edilmesine kadar geçecek sürenin 12 

ayı Şirkete ait olup, bu sürenin 12 ayı geçmesi halinde ise işçilik bedeli TEAŞ 

Genel Müdürüğü'ne ait olup; işçilik bedeli fatura karşılığında Şirkete 

ödenecektir." hükmü bulunmaktadır. 

Soru 2: 

TKİ bünyesinden TEAŞ bünyesine devir edilen memur personelin; bu devir 

nedeniyle maddi kayıpları olduğu ve bu kayıpların giderilmesi için personelin yargıya 

başvurduğu bilinmektedir. İşletme Hakkı Devir İşlemleri nedeniyle çalışanların mağduriyete 

uğramasının önlenmesi gerekirken, ücret yönünden mağduriyete yol açan bu uygulama 

hangi hukuki mesnede dayandırılmaktadır? 

Cevap 2: 

Sözkonusu Devir Sözleşmesinde, Personel Devri'nin fiili devir tarihinde tesislerde 

görev yapmakta olan işçilerin PARK Termik Elektrik Sanayii Ticaret A.Ş.'ye devredileceği, 

1475 Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacağı belirtilmekte, Sözleşmeli Personel 

ile 657 Sayılı Yasaya tabi personelin devri yapılmayacağı hükümlerine göre işlem 

yapılmıştır. 
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Her ikisi de Kamu İktisadi Kuruluşu olan, 233/399 sayılı KHK'ye göre çalıştırılan 

memur ve sözleşmeli personelin norm kadro uygulanmasına bakılmaksızın mağdur 

olmamaları için TKİ Genel Müdürlüğü bünyesinden TEAŞ Genel Müdürlüğü bünyesine 

devir edilirken; 

- Devir edilen personelin sağlık durumları, eş durumları ile ayrıca dilekçelerinde 

TEAŞ Genel Müdürlüğü ünitelerinin bulunduğu illerden hangisinde görev talep 

etmiş ise, bu tayin talepleri gerçekleştirilmiştir. 

- Gerek TEAŞ Genel Müdürlüğü, gerekse TKİ Genel Müdürlüğü 233/399 sayılı 

KHK'ye tabi Kamu İktisadi Kuruluşu olduğundan ücret sistemleri aynıdır. Bu 

nedenle aynı unvanlar arasında çok cüzi ücret farklılıkları olmaktadır. TKİ Genel 

Müdürlüğü'nden devir edilen sözleşmeli personel TEAŞ Genel Müdürlüğü'nde 

emsal görev yapan personel seviyesine getirilmiştir. Bazı personelin ücretlerinde 

yükselme olmuş, bazı personelde ise çok az düzeyde düşme olmuştur. Ayrıca 

burada sözkonusu personelin devri neticesinde çalışma şartlarındaki değişiklik 

ile özellikle TEAŞ Genel Müdürlüğü'ndeki 6000'e yakın personel arasındaki 

ücret dengesinin eşitlenmesinin gözönünde bulundurulması lazımdır. 

- Bu ücret uygulaması, Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşleri alınarak 

yapılmıştır. 399 sayılı KHK'nın 6. maddesinin son fıkrasında "sözleşmeli 

personelin, sözleşme süresi içinde görev yeri veya unvanının değişmesi halinde 

sözleşme yeniden düzenlenir." , 26. maddenin ilk fıkrasında ise "Temel ücret 

tutarları, sözleşmeli personelin unvanı, iş gerekleri işyeri ve çalışma şartları 

dikkate alınmak suretiyle teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tespit edilir" hükümleri 

yer aldığından, bu hükümler çerçevesinde, YPK Kararı ile TEAŞ Genel 

Müdürlüğü'ne devredilen Orta Anadolu Linyitleri işletmesi Bölge Müdürlüğü 

sözleşmeli personelinin, TEAŞ Genel Müdürlüğü'ne atandıkları pozisyonda 

tespit edilecek sözleşme ücretlerinin TEAŞ Genel Müdürlüğü'nün emsal 

ücretlerine göre düzenlenmesi hususunda tavan ücret ile sınırlı kalmak kaydıyla, 

Devlet Personel Başkanlığı'nın 12.09.2000 tarih ve 18510 sayılı yazısında, 

TEAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim -Kurulu'nun yetkisinde bulunduğu 

belirtilmektedir. 
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T.B.M.M. B:42 10.1.2001 0 : 5 

Sonuç olarak 01.07.2000 tarihi itibariyle gerçekleşen devir nedeniyle fiilen ortadan 

kalkan Orta Anadolu Linyitleri Işletmesi'ndeki Memur-Sözleşmeli personelin TEAŞ Genel 

Müdürlüğü'ne atanmaları gerçekleşinceye kadar geçecek süre içerisinde 

mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmış olup, TEAŞ Genel Müdürlüğü kadrolarına 

atanmalarından sonra ise mevcut- durumlarının devamı hem uygulanmakta olan ücret 

sistemi hem de mevzuat yönünden mümkün olmamaktadır. TEAŞ Genel Müdürlüğü 

personelinin temel ücretleri arasındaki farkın giderilmesi birlik ve beraberliğin sağlanması, 

eşit işe eşit ücret ve personelin görevindeki (kadrosundaki) yetki ve sorumluluğuna göre 

ücret verilmesi yönündeki kuralların uygulanmasını sağlayan idari işlemler aynı zamanda 

idarelere yüklenen Kamu hizmetinin yerine getirilmesinde önemli bir unsur olan insan 

gücünün olumsuz yönde etkilenmemesi için mevcut bulunan sözleşmede, ücret skalası 

esasının bozulmamasına özen gösterilmiştir. 

—• fli 
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ 

DÖNEM: 21 YASAMA YILI : 3 

42 NCİ BİRLEŞİM 

1 0 . 1 . 2001 ÇARŞAMBA 

Saat: 15.00 

KISIMLAR 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1. - Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye 
bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde bir
leşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin hergün yapılması önerilmiştir. 

(Genel Kurulun 15.6.1999 tarihli 15 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 
KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
9.1.2001 Sah 
Saat: 14.00 

* Adalet Komisyonu 
10.1.2001.Çarşamba 
Saat: 10.30 
11.1.2001 Perşembe 
Saat: 10.30 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
10.1.2001 Çarşamba 
Saat: 13.30 

* Anayasa Komisyonu 
10.1.2001 Çarşamba 
Saat: 14.00 

* Dışişleri Komisyonu 
11.1.2001 Perşembe 
Saat: 10.00 

* İçişleri Komisyonu 
11.1.2001 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 
11.1.2001 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Millî Savunma Komisyonu 
11.1.2001 Perşembe 
Saat: .10.00 

* Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu 
11.1.2001 Perşembe 
Saat: 10.00 

* Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
11.1.2001 Perşembe 
Saat: 10.30 

* Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 
11.1.2001 Perşembe 
Saat: 13.00 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
42 NCİ BİRLEŞİM 10 . 1 . 2001 ÇARŞAMBA Saat: 15.00 

1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 - ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

Rp5 

3 - SEÇİM 

4-OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5-MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

^ Rp 

6 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 



7. - S Ö Z L Ü SORULAR 

1 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, özel finans kurumlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/508) (22) 

2 . - Eskişehir Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman'ın, bir sendika başkanının Cumhurbaş
kanı hakkında yaptığı konuşmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

3 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'm, Şanlıurfa-Birecik Devlet Hastanesinin uzman 
doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

4 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Boğazındaki köprülere ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

5 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki camilere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

6 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki kooperatiflere ve toplu konut 
kredisi taleplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

7 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki hastanelerin onarımı için 
ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

8 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlinde yürütülen projelere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/527) (1) 

9 . - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, şeker sanayiinde çalışan geçici işçilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) (1) 

10 . - Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa İlindeki demiryolu projesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

11 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara İlindeki imam ve müezzin sayısına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/535) (1) 

12 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Devlet Memurluğu Sınavı yapılmadan önce açılan 
sınavları kazananların durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

13 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, tarım sektörünün sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

14 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin tıbbî cihaz 
ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

15 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 
tarafından bir camiye düzenlenen operasyona ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

16 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, SSK hastanelerinde ve özellikle Bursa-
Çekirge SSK Hastanesinde ilaç bulunmadığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/553) 

17 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, hava meydanlarındaki ticarî işletmelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/554) 

18 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Birecik İlçesine Bağ-Kur irtibat bürosu açılıp 
açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/555) 

19 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, kurumlararası nakilleri izne bağlayan genelgeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) 

20 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'm, Yargıtay üyeleri ile Başsavcı hakkında tazminat 
davası açılıp açılamayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

21 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Hizbullah örgütünün sorgu kasetlerindeki 
konuşmaların basında yer almasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/560) 

22 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar'a askerlik şubesi açılmasına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/564) 

23 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakoçan-Sancan baraj projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/565) 

24 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan Küçük Sanayi Sitesi 
inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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7 . - S Ö Z L Ü SORULAR 

25 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar Küçük Sanayi Sitesi 
inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

26 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar İlçesi Devlet Hastanesine 
uzman doktor atanıp atanmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

27 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Kültür Merkezi inşaatına ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

28 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban İmam Hatip Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/575) 

29 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Sivrice öğrenci pansiyonuna ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

30 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar İlçesindeki öğrenci 
pansiyonuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

31 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi vakıf öğrenci yurduna 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

32 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Palu-Gökdere Beldesinin ulaşımına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/580) 

33 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Karacan Köyüne telefon 
bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) 

34 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesine bağlı bazı köy 
yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

35 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Yeşilbelen Köyünün 
yol ve içme suyu sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

36 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Sarıbaşak Köyü 
İlköğretim Okuluna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

37 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Kocadayı ve Keklik 
köylerinin ilköğretim okullarının ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/586) 

38 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesi Kuşbayırı Köyünün 
içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/587) 

39 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı köylerin yol sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) 

40 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İline bağlı bazı köylerin yollarına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/589) 

41 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli köylerinin içme suyu sorununa ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/590) 

42 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Karakocan İlçesine bağlı Bulgurcuk, 
Güllüce ve Demirdelen köylerinin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

43 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan İlçesine bağlı bazı köylerin 
yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/592) 

44 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar - Okçular yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

45 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Kovancılar - Karasungur ve Mirahmet 
köylerinin yollarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/594) 

46 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karaçor grup yoluna ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/595) 

47 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ'da yapımı devam eden kapalı yüzme 
havuzunun ödenek ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

48 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Bulgurcuk Köyünün içme 
suyu projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

49 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çelebi Köyünün içme suyu 
ve yol sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

50 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çıtak Köyü Okulunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

51 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Çıtak Köyü yoluna ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 
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7.-SÖZLÜ SORULAR 
52 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Demirtaş Köyü yoluna 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 
53 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan - Demirtaş Köyünün imam 

ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/602) 
54 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki belediyelere yapılan yardımlara 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 
55 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Bağ-Kur emeklilerinden kesilen prime ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 
56 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Sarıcan Beldesinin sağlık personeli 

ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/606) 
57 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ - Karakocan- Başyurt Köyünün yoluna 

ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 
58 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, MTA'nm Elazığ İlinde yaptığı çalışmalara 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 
59 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Bingöl karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 
60 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-Sancan Beldesinin ve 

köylerinin öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/610) 
61 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Güney Çevre Yolu'na ilişkin Bayındırlık 

ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 
62 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

spor sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 
63 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

kapalı bulunan okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/613) 
64 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

telefon sorununa ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/614) 
65 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Karapınar Köyünün 

okul ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/615) 
66 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Gündeğdi Köyünün 

sulama göleti ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 
67 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 
68 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

içme sularına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 
69 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Devlet Hastanesinin 

uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) 
70 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Altınoluk İlköğretim 

Okulu ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 
71 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Başyurt Köyünde 

bulunan hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 
72 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

sulama kanaleti ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 
73 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesi Kalkankaya Köyüne 

sulama göleti yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 
74 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesine bağlı bazı köylerin 

imam ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/624) 
75 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Arıcak-Kaş Köyü sulama projesine 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 
76 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin içme 

sularına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) 
77 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin 

kanalizasyon sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 
78 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin grup 

yoluna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/628) 
79 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Keban İlçesine bağlı bazı köylerin 

sulama kanalı ve içme suyu sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/629) 
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7.-SÖZLÜ SORULAR 
80 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde temel eğitim okulu yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/630) 
81 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde hayvancılık ve tarım alanında 

uygulanan projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/631) 
82 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, DSİ Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve 

ilçelerindeki yatınm projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/632) 

83 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün Elazığ 
İlindeki yatınm projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

84 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karayolları Bölge Müdürlüğünün Elazığ 
İlindeki çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/634) 

85 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde uyguladığı projelere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/635) 

86 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde uyguladığı projelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 

87 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlindeki tarihi eserlere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

88 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Harput'taki eski eserlerin onarımı ile ilgili 
projelere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

89 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Elazığ 
İlinde uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/639) 

90 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, İller Bankasının Elazığ'da yapacağı işlere ve 
ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

91 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Keban Baraj Gölü çevresinin ağaçlandırılmasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/642) 

92 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

93 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, TCDD Genel Müdürlüğünün Elazığ İlinde 
uyguladığı projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

94 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/645) 

95 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Tekel Genel Müdürlüğünün Elazığ ve 
ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

96 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

97 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-Palu-Arıcak ilçelerinde 
boşalan köylere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

98 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ve ilçelerinde uyguladığı projelere ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

99 . - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Orman Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve 
ilçelerindeki çalışmalanna ve ödenek miktarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

100 . - Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, İç Anadolu Bölgesinin ulaşımına ve Ankara-Gölbaşı-
Şereflikoçhisar-Aksaray-Ulukışla arasında bir demiryolu bağlantısı kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/652) 

101 . - Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, elektrik iletişim hatlarındaki enerji kayıplarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) 

102 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bafra Hıdırellez Köyünde yaşanan heyelan 
tehlikesine ve köylere yapılan afet yardımlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/655) 

103 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Rusya'dan helikopter alınacağı yolunda basında 
çıkan haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/658) 
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7 . - S Ö Z L Ü SORULAR 

104 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, "Basında Bugün" adlı bültenin içeriğine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/659) 

105 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi için verilen ilan ve 
reklamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/661) 

106 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, DMS sonucuna göre yapılacak atamalara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/662) 

107 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, POAŞ ihalesiyle ilgili iddialara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

108 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-Gemlik-Kurşunlu Beldesinin sahil yoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) 

109 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, THK tarafından Samsun İlinde toplanan kurban 
derilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/667) 

110 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ladik Derinöz Barajı projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/669) 

111 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, Şırnak, Cizre ve Silopi sanayi siteleri 
projelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) 

1 1 2 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, TÜPRAŞ'ın özel bankalardaki hesaplarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) 

113 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, MİT ajanı olduğu iddia edilen bir basın 
mensubuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/673) 

114 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, memurlara yapılan çocuk yardımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

115 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, Galatasaray-Leeds maçı öncesi meydana gelen 
olaylara ve sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

116 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, Göztepe-Erzurumspor maçında güvenlik görevlilerinin 
sergilediği tutuma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/676) 

117 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydm'ın, Batman-Sason karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

118 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman Adliye Binası inşaatına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

119 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, meslek liselerinden liselere geçişin 
engellendiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

120 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman ilinde yapımı devam eden bazı 
hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/680) 

121 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkm'ın, DSİ tarafından Nevşehir'de yürütülen yatırım 
projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/681) 

122 . - Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, Nevşehir'deki Tekel İçki Fabrikasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) 

123 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Halkalı SSK Hastanesi inşaatına ve Küçükçekmece 
SSK Dispanserine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

124 . - Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Türkiye-İran geçiş yollarındaki bazı uygulamalara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) 

125 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, daha önceki hükümetler döneminde yapılan cep 
telefonu ihalelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

126 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Çarşamba jandarma birliklerince ve 
polis tarafından bir kişiye işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/686) 

127 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bafra Kaymakamlığınca hazırlanan bir kitaba 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/687) 

128 . - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum 
konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

129 . - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçmkaya'nın, Şanlıurfa'da serbest bölge kurulması için 
yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/690) 
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7. - S O Z L U SORULAR 
130 . - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa ve Gaziantep illeri arasındaki 

otoyol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 
131 . - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa İlindeki mayınlı tarım arazilerine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/692) 
• 132 . - Van Milletvekili Fetullah Gültepe'nin, Türk Telekom'a alınan geçici işçilere ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) 
133 . - Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, tarımsal girdi fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 
134 . - İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, İzmir çevre yolu ve Aydın otoyolu kamulaştırma 

bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/696) 
135 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Muratboynu Köyünün bazı 

sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/697) 
136 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Eriç Köyü içme suyu 

şebekesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 
137 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan'ın bazı köylerinin yol ve içme suyu 

sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 
138 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Kemah-Dedeoğlu Köyü sulama 

göletine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/700) 
139 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'mn, Hicaz Demiryolu Projesi ve Hac taşımacılığına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/701) 
140 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'mn, emekli subayların özel sektörde görev almalarına 

ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 
141 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'mn, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal 

tesislerde başörtüsü yasağı uygulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/703) 

142 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'mn, başörtüsü sorununa ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 

143 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, nüfus dairelerinde bir kuruluşun perakende satış fişi ile 
tahsilat yaptığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

144 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van İlinde sınır ticaretinin kısıtlanmasının 
nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) 

145 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Van Bölgesi sağlık hizmetlerini geliştirme ve 
destekleme projesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

146 . - istanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul-Kınalıada'da bulunan aktarıcı antenlere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/713) 

147 . - İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in, deneme üretimi yapılan tohumluklara ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 

148 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Birecik İlçesinin öğretmenevi ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/715) 

149 . - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan-Tercan-Gevenli, Balıklı, Kemah-
Kemerkaya köylerinin içme suyu ve sulama kanalı sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/716) 

150 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, 27-28 Mayıs 2000 tarihlerinde yapılan açık lise 
smavlannda Ankara Ayrancı Lisesinde bazı öğrencilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/717) 

151 . - Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek'in, 27-28 Mayıs 2000 tarihinde yapılan açık lise 
sınavlarında Ankara Ayrancı Lisesinde bazı öğrencilerin sınava alınmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 

152 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'mn, yurtdışındaki işçilerimizin hukukî sorunlarına ve 
1993 yılında Hollanda'da polis tarafından öldürüldüğü iddia edilen bir Türk vatandaşına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

153 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'mn, İstanbul'un fethi kutlamalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) 

154 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'mn, nüfus müdürlüklerince alınan faks ücretlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) 

155 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'mn, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna 
yapılan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/724) 

156 . - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, Hazine garantisi veya izni verilen kamu kuruluşlarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) 
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7.-SOZLU SORULAR 
157 . - İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, teşvik kredisi alanların karşılaştıkları sorunlara ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 
158 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Sigorta Teftiş Kurulu Samsun Grup 

Başkanlığının başka bir ile taşınması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/727) 

159 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Merkez-Yamaçoba gölet ve sulama 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/728) 

160 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Nurdağı İlçesindeki Ballıkaya Barajı 
projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/729) 

161 . - Şırnak Milletvekili Abdullah Veli Şeyda'nın, havaalanlarındaki VIP uygulamasına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

162 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Şırnak sınırında yer alan Ilısu Barajı projesine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/731) 

163 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Samsun İdare Mahkemesi üyelerinin tayin 
edilme nedenlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

164 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, UZEV'in yasalara uymayarak halkı mağdur ettiği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

165 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Devlet ve özel üniversitelere yapılacak Devlet 
yardımları belirlenirken uyulacak kriterlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) 

166 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Yargı Mevzuatı Bültenine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/736) 

167 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bolu tünel inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) 

168 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü hakkında açılmış 
ceza davası olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/739) 

169 . - Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Midyat İlçesindeki tarihî ve kültürel önemi 
olan alanlara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

170 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, İstanbul-Bayrampaşa Cezaevi ile diğer 
cezaevlerinde meydana gelen olaylara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

171 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, ceza ve tutukevlerine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) 

172 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Af Tasarısı ve F tipi cezaevi projelerine ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/744) 

173 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, tutuklu ve mahkûmların sorunlarına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

174 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun Türk Telekom Bölge Müdürlüğünün 
Trabzon'a nakledilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/746) 

175 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa'nın turizm potansiyeline ilişkin Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/748) 

176 . - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa Bağ-Kur hizmet binasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

177 . - Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın,.Şanlıurfa Bağ-Kur İl Müdürlüğü binası ve perso
nel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

178 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Olimpiyat 
Komitesine olan borcuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/751) 

179 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Olimpiyat 
Komitesine olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/752) 

180 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki sağlık personeli açığına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

181 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 2000 yılı yatırım programında köy hizmetlerinin 
payına ve Sinop İlinin durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

182 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Boyabat İlçesinde organize sanayi bölgesi 
kurulması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

183 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop İlindeki taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

184 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, 2000 yılı yatırım programında Sinop İlinin genel 
durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 
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7.-SÖZLÜ SORULAR 
185 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma 

Projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/758) 
186 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Türkeli İlçesi balıkçı barınağına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/759) 
187 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Gerze İlçesi balıkçı barınağına ilişkin 

Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 
188 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Yenikent balıkçı barınağına ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 
189 . - Sinop Milletvekili Kadir Bozkurt'un, Sinop-Soğuksu bölgesinde depolanan zehirli varillere 

ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 
190 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul SSK hastanelerindeki gönüllü fazla çalışma 

uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 
191 . — Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir Havaalanının ne zaman 

açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 
192 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yenişehir otoyolu projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 
193 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullardaki zehirlenme olaylarına ilişkin 

Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 
194 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Yalova'daki okullara dağıtılmak üzere 

gönderilen kuru incire ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 
195 . — Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerindeki vergilendir

meye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 
196 . — Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerinde uygulanan 

teşviklere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) 
197 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, organize sanayi bölgelerinde uygulanan vergi 

indirimleri ve yürürlük tarihine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 
198 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa doğalgaz kombine çevrim santrali ve 

nakil hattının bulunduğu tesislerin kamulaştırma bedeline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/772) 

199 , - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, enerji hatlarının periyodik bakımına ve 
Bursa-Orhaneli orman yangınlannın bakımlarla ilişkisi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

200 . - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, Talim ve Terbiye Kurulunun kabul ettiği 
yabancı dil öğretim programı kararına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/774) 

201 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki camilere ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/775) 

202 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki imam ve müezzin sayısına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/776) 

203 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Ardeşen Küçük Sanayi Sitesi altyapı 
çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

204 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Organize Sanayi Bölgesi etüt çalışmalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) 

205 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

206 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki ürün araştırma ve yaym 
çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

207 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde hayvancılığın geliştirilmesi için 
yapılan çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) 

208 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki tarımsal projelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) 

209 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

210 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Pazar ve Ardeşen öğretmen evi projesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

211 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Merkez görme engelliler okulu projesine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 
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7.-SOZLU SORULAR 
212 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki okul projelerine ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 
213 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 
214 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 
215 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki içme suyu projelerine ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 
216 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki kanalizasyon projelerine ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 
217 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki köy yollarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/791) 
218 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Ardeşen İçme Suyu Projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 
219 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İçme Suyu Projesine ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 
220 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğü aracılığıyla 

Rize'de yürütülen projelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü som önergesi (6/794) 
221 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İller Bankasının Rize İlinde yürüttüğü projelere 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/795) 
222 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 
223 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Çamhhemşin - Ayder Ilıcası - Kavran Yaylası 

yolu projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/797) 
224 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize - Fındıklı- Yeniköy Kanlıdere balıkçı 

barınağı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) 
225 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/799) 
226 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Fındıklı Guatr Hastanesi inşaatına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/800) 
227 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/802) 
228 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) 
229 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlindeki konut kooperatiflerine ve kredi 

taleplerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/804) 
230 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Kültür 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 
231 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'de yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/806) 
232 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/808) 
233 . - Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Talim ve Terbiye Kurulunun yabancı dil öğretim 

etkinlikleri programı ile ilgili karanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 
234 . - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Talim ve Terbiye Kurulu'nun yabancı 

dil öğretim etkinlikleri programı ile ilgili kararına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/810) 

235 . - Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın, ilköğretim okullarında uygulanacak yabancı dil öğretim 
programına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

236 . - Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Talim ve Terbiye Kurulunca dil öğretimi konusunda 
alman bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/812) 

237 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, Talim ve Terbiye Kurulunca yabancı dil öğretimi 
konusunda alınan bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) 

238 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep - İslahiye ilçesinde bulunan Tekel Üzüm 
İşletme Fabrikası'nın depo olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) 
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239 . - Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Talim ve Terbiye Kurulunca yabancı dil öğretimi 
konusunda alman bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/815) 

240 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinin balıkçı barınağı ihtiyacına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

241 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

242 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

243 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

244 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

245 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) 

246 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

247 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

248 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/825) 

249 . - Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

250 . - Balıkesir Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, Talim ve Terbiye Kurulunun yabancı dil 
öğretim etkinlikleri programı konusunda aldığı bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/828) 

251 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bulgaristan'dan gelen soydaşların bazı sorunlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) 

252 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinin demiryolu bağlantısının ne zaman 
kurulacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) 

253 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa - İznik ilçesinin içme suyu sorununa ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/831) 

254 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-Yenişehir Havaalanı inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) 

255 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) 

256 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinde eğitime katkı payı olarak toplanan paralara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/835) 

257 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, cep telefonu baz istasyonlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) 

258 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonu'ndan Samsun İline gönderilen paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/838) 

259 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okul ve cami yakınlarında alkollü içki satış 
yasağına uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/839) 

260 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydm'ın, öğretmenlerin geçici görev yolluklarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) 

261 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, deprem sonrası yapılan bağış ve yardımlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) 

262 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, afet kapsamına alınan yerlerin tespitinde 
uygulanan kriterlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

263 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Ayvacık baraj gölü üzerindeki köprü 
inşasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/844) 

264 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Bafra yoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/845) 
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265 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ayvacık-Suat Uğurlu Barajının yapımı ile kaçak 
bina durumuna düşen yapılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) 

266 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, başörtülü vatandaşların kamu kurum ve 
kuruluşlarının tesislerine ve dersanelere alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/847) 

267 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin 
çıraklık yaygın eğitim programından çıkarıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/848) 

268 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, görevde on yılını dolduran yöneticilerin 
nakil işlemlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/849) 

269 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman İlindeki kapalı okul sayısına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

270 . - Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman İlindeki öğretmen açığına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) 

271 . - Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Tarım Kredi Kooperatifleri 
ortaklarının kredi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

272 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İzmir İlindeki vergi kaçakçılığı iddialarına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/853) 

273 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Halk Bankası yönetimi hakkındaki yolsuzluk 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/854) 

274 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ayaş Tüneli projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/855) 

275 . - İzmir Milletvekili Güler Aslan'ın, İzmir Adnan Menderes Havaalanının uluslararası 
taşımacılığa açılmasına ve Çeşme'ye bir havaalanı yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/856) 

276 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Güneydoğu Umut Petrol San.ve Tic. A.Ş.ne verilen 
krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/857) 

277 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ihcak'ın, İstanbul Avrupa yakası elektrik dağıtım 
mukavelesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/858) 

278 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ihcak'ın, imam hatip ve meslek lisesi öğrencilerinin 
yatay geçiş haklarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/860) 

279 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ihcak'ın, emekli bir albayın askeri mahkemede 
yargılanması sırasında getirilen yayın yasağına ve internette yayınlanan bazı iddialara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

280 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ihcak'ın, emekli bir albayın casusluktan yargılanması 
sırasında getirilen yayın yasağına ve internette yayınlanan bazı iddialara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

281 . - Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt Havaalanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/863) 

282 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı bankaların faaliyetlerine son veren Bakanlar 
Kurulu kararının önceden sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/864) 

283 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, genel nüfus sayımına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/866) 

284 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, 2000 yılında belirlenen yoksulluk sınırına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/868) 

285 . - Adana Milletvekili Mehmet Ali Bilici'nin, Ceyhan Depreminden sonra mağdur olan işyeri 
sahiplerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/869) 

286 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Amasya çevre yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/870) 

287 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Yunanistan'ın soydaşlarımıza yaptığı uygulamaya 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) 

288 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Amasya-Taşova'dan geçen Yeşihrmak'ın neden 
olduğu taşkınlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/872) 
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289 . - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, öğretmen atamalanndaki bazı uygulamalara ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) 

290 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, koruma görevi yapan personel sayısına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/874) 

291 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Türk Eczacılar Birliğinde yapılan denetimlere 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

292 . - Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Batı Trakya Türklerine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

293 . - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Türk Telekom'un abone sayısına ve 
personel sayısına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/879) 

294 . - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, eğitime katkı payı adı altında toplanan 
paralara ve deprem yardımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) 

295 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Amerika'daki lobi çalışmalarına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/882) 

296 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, okullarda öğrencilerden toplanan paralara 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 

297 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, koruma görevi yapan polis memurlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/885) 

298 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, memur maaşlarında yapılacak artışlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/886) 

299 . - Sakarya Milletvekili Nezir Aydın'ın, deprem bölgesindeki vatandaşların vergi borçlarına 
ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/887) 

300 . - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki geçici 
işçilerin kadro sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/888) 

301 . - Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, 14 Ağustos 2000 tarihindeki tabiî afet nedeniyle İller 
Bankasınca dağıtılan ek ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/889) 

302 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, otomotiv yan sanayiinde uygulanan şase tadilat projesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

303 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa TEDAŞ Müdürlüğünün bazı uygulamalarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/892) 

304 . - Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, bazı medya sahiplerinin kamu 
ihalelerine katılmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

305 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-İznik'te dolu yağışından zarar gören çiftçilere 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/896) 

306 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlindeki okullara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 

307 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

308 .- İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, bir bankanın faaliyetinin durdurulmasının 
geciktirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/899) 

309 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bankalar hakkındaki 
murakıp raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/900) 

310 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bir bankanın murakıp 
raporunun olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/901) 

311 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, faaliyeti durdurulan bir bankanın hissedarlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/902) 

312 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 
bir bankanın basınla olan ilişkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

313 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen 
bir bankanın kamu bankalarından aldığı kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/904) 

314 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının bazı basm 
mensupları hakkındaki iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 
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7.-SÖZLÜ SORULAR 
315 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının basın 

mensupları hakkında yayınladığı iddia edilen emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/906) 
316 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının bir siyasî parti 

ile ilgili yayınladığı iddia edilen emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/907) 
317 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay eski 2. Başkanının yayınladığı 

emre ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/908) 
318 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlinde inşaatı devam eden sağlık kuruluşlarına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 
319 . - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Muğla'daki termik santrallere ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/910) 
320 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü Devlet Hastanesinin 

personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 
321 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü İlçesinde yürütülen 

hizmetlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 
322 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü'nün okul, lojman ve 

öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 
323 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü Adliye Sarayı ve hizmet içi 

eğitim merkezine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 
324 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vezirköprü ve Duruçay Barajı projelerine 

ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 
325 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Hazine Müsteşarlığına yapılan atamalara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/917) 
326 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Etibank'ın özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/918) 
327 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, faaliyetleri durdurulan bankalara ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/919) 
328 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, belediye ve tapu müdürlüklerinde yaşanan 

vergi tahsilat sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 
329 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa-Keles, Harmancık, Büyükorhan, 

Orhaneli ilçelerinin yol sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 
330 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde EMİM adlı 

bir birim olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 
331 . - İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığınca hazırlandığı ileri 

sürülen ANDIÇ'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/923) 
332 . - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri-Şemdinli-Derecik beldesi arasında yapılacak 

karayolu ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/927) 
333 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, köy okullarının sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/928) 
334 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, ilköğretimde önerilen ders kitaplarına ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 
335 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, ilköğretim masraflarının devlet tarafından 

karşılanmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 
336 . - Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, zorunlu eğitim uygulamasına uymayan velilerin 

cezalandırılmalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 
337 . - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, pancar üreticilerinin kredi borçlarına ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) 
338 . - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin, ücretli usta öğreticilerine ilişkin Millî 

Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 
339 . - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri Havaalanı Projesine ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 
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7.-SÖZLÜ SORULAR 
340 . - Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Hakkâri-Yüksekova baraj inşaatına ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/935) 
341 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, kapatılan bankaların rehabilite edilip 

edilmeyeceklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/936) 
342 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik 

çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/937) 
343 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst 

Kurulunun geç oluşturulmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/938) 
344 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, kapatılan bankalara verilen kredilere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/939) 
345 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulunca 

denetlenen bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) 
346 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, Bankalar Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulunun 

oluşumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/941) 
347 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, kiralarda uygulanan artış oranlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/942) 
348 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, kapatılan bankalarla ilgili olarak hazırlanan raporların 

ilgili Devlet Bakanınca bekletildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/943) 
349 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, faaliyetleri durdurulan bankalar hakkında önceden 

bilgi sızdırıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 
350 . - Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in, altı yeni bankaya kuruluş izni verilmesine ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/945) 
351 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, terörist başı Abdullah öcalan'ın idam kararının 

TBMM' ne sevk edilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/946) 
352 .-Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, ceza infaz kurumlarında meydana gelen olaylara 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/947) 
353 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Batum tren yoluna ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/948) 
354 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, aftan yararlanacaklara ilişkin Başbakandan sözlü 

soru önergesi (6/949) 
355 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Af Kanunu Tasarısının öncelikle ele alınacak 

olmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/950) 
356 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapılıp 

yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/951) 
357 . - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/952) 
358 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, memur, işçi, emekli, dul ve yetimlerin 

ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/953) 
359 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Samsun-Hopa duble yoluna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/954) 
360 . - Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, Cumhurbaşkanınca iade edilen KHK'lere ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/955) 
361 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, Af Kanunu Tasarısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/956) 
362 . - Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, cezaevlerinde meydana gelen olaylara ve çözüm 

yollarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/957) 
363 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, bazı kamu bankalarının giderlerine ve 

reklam harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/958) 
364 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Marmara Depreminde hasar gören 

okullara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) v 
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365 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/960) 
366 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen İnterbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/961) 
367 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen Bank Ekspres'e ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/962) 
368 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen Bank Kapital'e ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/963) 
369 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen Yaşarbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) 
370 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen Etibank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/965) 
371 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen Esbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) 
372 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen Egebank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) 
373 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 

devredilen Yurtbank'a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/968) 
374 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 
375 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/970) 
376 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/971) 
377 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 
378 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/973) 
379 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/974) 
380 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, özelleştirme çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/975) 
381 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/976) 
382 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/977) 
383 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/978) 
384 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, belediyelere tahsis edilen Hazine arazilerine ve arsa sertifikası 

verilen vatandaşlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/979) 
385 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/980) 
386 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/981) 
387 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, yardıma muhtaç aile sayısına ve yapılan yardım tutarına 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 
388 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/984) 
389 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/986) 
390 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/987) 
391 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/988) 
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7 . - S O Z L U SORULAR 
392 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/989) 
393 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/990) 
394 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/991) 
395 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/992) 
396 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/993) 
397 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/994) 
398 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/996) 
399 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/997) 
400 . - Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/998) 
401 . -Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1000) 
402 . - İstanbul Milletvekili Celat Adan'ın, kamu bankalarınca medya kuruluşlarına verilen kredilere 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1006) 
403 . - Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, batık bankaların kuruluş izinlerine ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/1007) 
404 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, bankacılığa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/1009) 
405 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, yeni bir banka kurma başvurusu olup olmadığına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 
406 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, fona aktarılan bankalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1011) 
407 . - Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, kamu bankalarının görev zararlarına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (7/1012) 
408 . - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, banka yolsuzluklarının kamuoyuna yeteri kadar 

yansıtılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) 
409 . - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, batık banka sahipleri hakkında yeni bir yasal 

düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1015) 
410 . - İsparta Milletvekili Ramazan Gül'ün, Romanya'da bir Türk şirketine ait bankaya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1018) 
411 . - . Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, kamu bankalarından verilen kredilerin 

onaylanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1019) 
412 . - Manisa Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya'nın, yolsuzluklara karşı alınacak tedbirlere 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1024) 
413 . -Manisa Milletvekili Mehmet Necati Çetinkaya'nın, el konulan bankaların faaliyet raporlarının 

işleme konulmasının geciktirildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1025) 
414 . - Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'm, bankalar operasyonu ile ilgili iddialara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) 
415 . - M u ş Milletvekili Mümtaz Yavuz'un, banka yolsuzluğuna adı karışan bir şahsın yurt dışına 

kaçtığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1028) 
416 .-Diyarbakır Milletvekili Nurettin Atik'in, ticari sır kavramına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1031) 
417 . - Ağrı Milletvekili Musa Konyar'ın, batık banka sahibi bir şahsın mali durumuna ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1034) 
418 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, pancar üreticilerinin kredi borçlarına ilişkin 

Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 
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7 . -SÖZLÜ SORULAR 
419 . - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, sağlık memuru yetiştirme programı ile ilgili 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1037) 
420 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Türkiye'nin yurtdışında tanıtımını yapan bir şirkete 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1038) 
421 . - Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen bankalara 

Vakıfbank'dan verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1039) 
422 . - Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen bankalara 

Halk Bankası'ndan verilen kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1040) 

423 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurt dışından getirilen makinaların yaş tespitine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) 

424 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, özelleştirme kapsamındaki kurumlarda yapılan 
tayinlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1042) 

425 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve bazı ilçelerindeki sağlık ünitesi 
projelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 

426 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Tekel Genel Müdürlüğü'nün Adıyaman'da 
uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) 

427 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 
Adıyaman'da uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1045) 

428 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki cami, imam ve müezzin sayısına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1046) 

429 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 

430 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 

431 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1049) 

432 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 

433 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Orman 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 

434 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) 

435 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Habur Sınır kapısına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1053) 

436 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1054) 

437 , - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki stad, saha ve kapalı spor salonu 
çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1055) 

438 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1056) 

439 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve bazı ilçelerindeki sanayi sitelerine 
yönelik çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 

440 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın öğretmen sorununa ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) 

441 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'ın eğitim sorunlarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1059) 

442 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 

443 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 

444 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1062) 

445 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da tarımın geliştirilmesine yönelik 
projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
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7.-SÖZLÜ SORULAR 
446 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman ve çevresinde bulunan tarihî eserlere 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1064) 
447 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1065) 
448 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin İçişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
449 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Mahallî İdareler Reformu Yasa Tasarısına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) 
450 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da boşaltılan köy olup olmadığına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1068) 
451 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'a bağlı köylerde yürütülen bazı projelere 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1069) 
452 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Kültür 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 
453 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1071) 
454 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Atatürk Barajının korunmasına yönelik projelere 

ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 
455 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Adalet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 
456 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, 2000-2001 malî yılı bütçelerinden Adıyaman'daki 

bazı projeler için ayrılan ödeneklere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/1076) 

457 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) 

458 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Karayolları Genel Müdürlüğünün Adıyaman'daki 
projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1078) 

459 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman Gölbaşı Kanalizasyon Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

460 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, İller Bankası Bölge Müdürlüğünün Adıyaman'daki 
yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

461 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da afet bölgesi kapsamına alınan belediye 
olup olmadığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1081) 

462 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'a demiryolunun götürülüp 
götürülmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

463 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 

464 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1085) 

465 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da iskâna tâbi olan vatandaşlara ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) 

466 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen bazı projelere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) 

467 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, GAP Atatürk Barajı Gölünün çevresindeki 
ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1088) 

468 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, DSİ' nin Adıyaman'daki projelerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1089) 

469 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1090) 

470 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki petrol üretimine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

471 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kırıkkale Üniversitesinde bir öğretim üyesinin 
doktora tezinin kabulünden sonra iptal edilmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1092) 

472 . - İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ihale olan bir firma 
hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1093) 
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473 . - İstanbul Milletvekili Bahri Sipahi'nin, îstanbul Büyükşehir Belediyesince açılan otobüs 

ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) 
474 . - îstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, istanbul Büyükşehir Belediyesinden ihale alan bir firma 

hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 
475 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, bazı SSK Hastanelerinin başhekim ve yöneticileriyle 

ilgili iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1096) 
476 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Kuzey Irak'ın Erbil Kentinde düzenlenen Türkmen 

Kurultayına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1097) 
477 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, tıbbi cihazlara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1098) 
478 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon ilçe Emniyet Müdürlüğünde pasaport şubesi 

kurulup kurulmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 
479 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon'a bir dispanser ve eczane açılıp açılmayacağına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 
480 . - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Merzifon'da BAĞ-KUR irtibat bürosu açılıp 

açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) 
481 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2762 sayılı Vakıflar 

Kanununa uymadığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 
482 . - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Türk vatandaşlığından çıkanlara ve vatandaşlığa 

alınanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1103) 
483 . - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Bakanlığın açtığı ihalelere ilişkin Bayındırlık ve 

İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1104) 
484 . - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, depremden zarar gören belediyelere yapılan 

yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105) 
485 . - Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya'da Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü kurulup 

kurulmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1106) 
486 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, İstanbul'da su satışı yapan firmalara ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1107) 
487 . - İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Emlak Bankasınca verilen konut kredilerine 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1108) 
488 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine atanan 

bürokrat hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1109) 
489 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ziraat Bankasının bilgisayar sisteminin döşenmesi ile 

bakım ve onarımının yapımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1110) 
490 . - Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ziraat Bankasınca bir firmaya verilen kredinin battığı 

iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1111) 
491 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, TEDAŞ ve TEAŞ bünyesindeki termik santrallere ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1112) 
492 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Çanakkale Assos Küçükkuyu sahil yolu projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1113) 
493 . - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Balıkesir-Gömeç İlçesinde sel felaketinden zarar 

gören vatandaşlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1114) 
494 . - Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, yolsuzlukların cezalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1115) 
495 . - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, İstanbul'da bazı dolmuş hatlarında sahte plaka ile araç 

çalıştırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 
496 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun TRT'de yayınlanan sabah programında yer verilen 

gazetelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1117) 
497 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun THY seferlerinde dağıtılan gazetelere ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1118) 
498 . - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun THY Adıyaman seferlerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1119) 
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a-KANUNTASARIVETEKLİFLERİİLE KOMİSYONLARDANGELENDİĞERİŞLER 

1. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilâtı Hakkında 189 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/53) (S. Sayısı: 433) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) (*) 

2. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/650,1/679) (S. Sayısı: 
517) (Dağıtma tarihi: 25.6.2000) 

3. - İzmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu'nun; İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalfnın; Amasya 
Milletvekili Ahmet İyimaya'nın; Ankara Milletvekili Yıldırım Akbulut'un; Şırnak Milletvekili Mehmet Salih 
Yıldırım'ın; Gaziantep Milletvekili Ali Ilıksoy, Konya Milletvekili Ömer İzgi ve Ankara Milletvekili Nejat 
Arseven'in; İstanbul Milletvekili Ziya Aktaş ve 42 Arkadaşının; Zonguldak Milletvekili Hasan Gemici'nin ve 
İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair 
İçtüzük Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/94, 2/232, 2/286, 2/307, 2/310, 2/311, 2/325, 2/442, 
2/449) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

4. - Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/253) (S. Sayısı: 257) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

5. - Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/287) (S. Sayısı: 271) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

6. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/352) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

7. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/371) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

8. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/307) (S. Sayısı: 322) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

9. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/391) (S. Sayısı: 323) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

10. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/392) (S. Sayısı: 324) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

11. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/393) (S. Sayısı: 325) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

12. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/395) (S. Sayısı: 326) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

13. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/396) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

14. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/369) (S. Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

15. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/274) (S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/343) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından görüşmeleri bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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& -KANUNTASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELENDİĞERİŞLER 
17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Kara Taşımacılığı 

Alanında İlkeler Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/303) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 
3.8.1999) 

18. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/489) (S. Sayısı: 174) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

19. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/530) (S. Sayısı: 183) (Dağıtma tarihi: 
25.10.1999) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı 
Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Malî Veçhelerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/547) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma 
tarihi: 15.11.1999) 

21. X - Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/539) (S. Sayısı: 199) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

22. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/479) (S. Sayısı: 173) (Dağıtma tarihi: 13.10.1999) 

23. - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/506) (S. 
Sayısı: 205) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

24. - Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi: 26.11.1999) 

25. - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/477) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
8.3.2000) 

26. - Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/485) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
25.2.2000) 

27. - Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 71) (Dağıtma tarihi: 
23.7.1999) 

28. - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Aynı Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/597,1/562) (S. Sayısı: 394) (Dağıtma tarihi: 10.4.2000) 

29. X - Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ve İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları (1/393) (S. 
Sayısı: 89) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) (*) 

30. - Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı: 402) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

31. X-Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/630) 
(S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

32. - Ankara Milletvekili Aydın Tümen'in; 4.6.1985 Tarih ve 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci 
Maddesinin III Numaralı Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ile Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin; 4.6.1985 Tarih 
ve 3213 Sayılı Maden Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 
11.12.1936 Tarihli ve 3078 Sayılı Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (2/380,2/453) (S. Sayısı: 399) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası 
Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/269) (S. Sayısı: 102) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 
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34. - İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Siyasî Ahlak Komisyonu Kanunu Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/75) (S. Sayısı: 40) (Dağıtma tarihi: 15.7.1999) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/312) (S. Sayısı: 
43) (Dağıtma tarihi: 21.7.1999) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/326) (S. Sayısı: 64) (Dağıtma tarihi: 23.7.1999) 

37. - Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/390) (S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

38. -Hazır Gıda İaşesi Kanunu Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/439) (S. Sayısı: 
74) (Dağıtma tarihi: 26.7.1999) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/327) (S. Sayısı: 80) (Dağıtma tarihi: 28.7.1999) 

40. X - Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren Uluslararası Sergiler 
Bürosu Genel Kurul Kararına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/273) (S. Sayısı: 85) (Dağıtma tarihi: 30.7.1999) 

41. X - Dünya Turizm Teşkilatı Tüzüğünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/266) (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/267) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/331) (S. Sayısı: 
103) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle Astsubayların Giyeceğine 
Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma 
Komisyonları Raporları (1/402) (S. Sayısı: 112) (Dağıtma tarihi: 3.8.1999) 

45. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/319) (S. Sayısı : 117) (Dağıtma tarihi : 
9.8.1999) 

46. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/502) (S. Sayısı: 138) 
(Dağıtma tarihi: 12.8.1999) 

47. - Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/385) (S. 
Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 13.8.1999) 

48. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/469) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi: 14.8.1999) 

49. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/293) (S. Sayısı: 149) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

50. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/308) (S. Sayısı: 151) (Dağıtma tarihi: 25.8.1999) 

51. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/270) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi: 26.8.1999) 

52. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Hukukî 
ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/283) (S. Sayısı:165) (Dağıtma tarihi: 1.10.1999) 
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8. -KANUNTASARI VE TEKLİFLERİİLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

53. - Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/191) 
(S. Sayısı: 181) (Dağıtma tarihi: 19.10.1999) 

54. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi Genel Müdürlüğü Arasında 
Arsa Tahsisi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/511) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 20.10.1999) 

55. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/542) (S. Sayısı: 185) (Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

56. - Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/481) (S. Sayısı : 187) 
(Dağıtma tarihi: 25.10.1999) 

57. - Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol ve 38 Arkadaşının, Şanlıurfa İlinde Büyükşehir Belediyesi 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/18) (S. Sayısı: 192) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

58. - Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi: 2.11.1999) 

59. - Askerî Hava Alanları Çevresinde Uygulanacak İnşaat ve Her Türlü Mania Sınırlamaları 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/384) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 
4.11.1999) 

60. X - EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmada Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/529) (S. Sayısı: 200) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

61. X - Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/549) (S. Sayısı: 202) (Dağıtma tarihi: 15.11.1999) 

62. - Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının 
Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Millî 
Savunma Komisyonları Raporları (1/381) (S. Sayısı: 196) (Dağıtma tarihi: 17.11.1999) 

63. X - Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolünde Yapılan Değişikliğin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/541) (S. Sayısı: 208) (Dağıtma tarihi: 18.11.1999) 

64. - Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve 18 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 25.11.1999) 

65. - Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan özgöbek'in, Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1999) 

66. - Konya Milletvekili Teoman Rıza Güneri ve 8 Arkadaşının, Konya Ovası ve Orta Anadolu 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/4) (S. Sayısı: 219) (Dağıtma tarihi: 8.12.1999) 

67. - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve İçişleri Komisyonları Raporları 
(1/568) (S. Sayısı: 252) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 

68. - Kimlik Bildirme Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı: 253) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

69. - Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/557) (S. Sayısı: 254) (Dağıtma tarihi : 
21.12.1999) 
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a -KANUNTASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELENDİĞERİŞLER 
70. - Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı, Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı, Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Kanununa İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile 
Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/569, 
1/571, 1/572, 2/72) (S. Sayısı: 295) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999 ) 

71. - Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Uzman Jandarma 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/560, 
1/573) (S. Sayısı: 296) (Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

72. - Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında 9 
Eylül 1993 Tarih ve 504 Sayılı KHK'nin 1 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı : 300) 
(Dağıtma tarihi: 21.12.1999) 

73. - Malatya Milletvekili Yaşar Canbay'ın, Malatya İl Merkezinde Fırat ve Beydağı Adında İki İlçe 
Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt ile Battalgazi İlçe Belediyeleri de Dahil Edilmek Suretiyle Malatya 
Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/328) (S. Sayısı: 299) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

74. - Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/565) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

75. - Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Birer 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/556) (S. Sayısı : 
304) (Dağıtma tarihi: 24.12.1999) 

76. - Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/143) (S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi: 28.12.1999) 

77. - Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (1/566) (S. Sayısı: 310) (Dağıtma tarihi: 14.1.2000) 

78. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara 
Sâri Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı :313) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.2000) 

79. - Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/387,1/414,1/462) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 
26.1.2000) 

80. - Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

81. - Gümüşhane Milletvekili Lütfı Doğan ve 48 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/34) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 28.1.2000) 

82. - İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel'in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin 
Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin * Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/329) (S. Sayısı: 321) 
(Dağıtma tarihi: 11.2.2000) 

83. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

84. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/170) (S. Sayısı: 222'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 
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8. -KANUNTASARIVETEKLİFLERİİLE KOMİSYONLARDANGELENDİĞERİŞLER 
85. - Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Ozcan'ın içtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/171) (S. Sayısı: 223'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

86. - Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Ozcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/172) (S. Sayısı: 224'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

87. - Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Ozcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/174) (S. Sayısı: 226'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

88. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet Ozcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/175) (S. Sayısı: 227'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

89. - Mardin Milletvekili Fehim Adak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İki Arkadaşının İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/176) (S. Sayısı: 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

90. - Ankara Milletvekili Rıza Ulucak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve İzmir Milletvekili Mehmet ozcan'ın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/177) (S. Sayısı: 229'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

91. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. 
Sayısı: 234'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

92. - Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/187) (S. 
Sayısı: 235'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

93. - Kocaeli Milletvekili Meral Akşener'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/196) (S. 
Sayısı: 241'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

94. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/197) (S. 
Sayısı: 242'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

95. - Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, Darıca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/338) (S. Sayısı: 320) 
(Dağıtma tarihi: 14.2.2000) 

96. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/278) (S. 
Sayısı: 262'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi:. 18.2.2000) 

97. - Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/351) (S. 
Sayısı: 272'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

98. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Bitlis 
Milletvekili Zeki Ergezen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporları ve Hatay Milletvekili 
Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/367) (S. Sayısı: 274'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 
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8. -KANUNTASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
99. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/413) (S. Sayısı: 347) (Dağıtma tarihi: 18.2.2000) 

100. - Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonları Raporları (1/470) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

101. - Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/85) (S. Sayısı : 349) 
(Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

102. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/364) (S. Sayısı: 350) (Dağıtma tarihi: 21.2.2000) 

103. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/591) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 
23.2.2000) 

104. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/181) (S. Sayısı: 360) (Dağıtma tarihi: 23.2.2000) 

105. X - Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/580) (S. Sayısı: 352) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

106. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Kaya ve 8 Arkadaşının, Kahramanmaraş İlinde Büyükşehir 
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 25.2.2000) 

107. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/329) (S. Sayısı: 358) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

108. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/252) (S. Sayısı: 359) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

109. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/178) (S. Sayısı: 361) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

110. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/169) (S. Sayısı: 362) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

1 1 1 . - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/167) (S. Sayısı: 363) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

112. - Burdur Milletvekili Süleyman Coşkuner'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/362) (S. Sayısı: 364) (Dağıtma tarihi: 28.2.2000) 

113. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 372) (Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

114. - Fazilet Partisi Genel Başkanı Malatya Milletvekili Recai Kutan ve Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ile 185 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/452) (S. Sayısı: 379) 
(Dağıtma tarihi: 6.3.2000) 

115. - Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 50 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/263) (S. Sayısı: 378) (Dağıtma tarihi: 7.3.2000) 
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8. -KANUNTASARIVETEKLİFLERİİLE KOMİSYONLARDAN GELENDİĞERİŞLER 
116. - İzmir Milletvekili Hasan Ufuk Söylemez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/305) (S. Sayısı: 332'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

117. - Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S. Sayısı : 
334'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

118. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazları (3/346) (S. Sayısı: 339'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

119. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazları (3/347) (S. Sayısı: 340'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

120. - Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/394) (S. Sayısı : 
344'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

121. - Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/397) (S. Sayısı : 
345'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 22.3.2000) 

122. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/107) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 
28.3.2000) 

123. - Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve 56 Arkadaşının, Erzincan'a Erzincan Üniversitesi 
Adıyla Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/297) (S. Sayısı: 382) (Dağıtma tarihi: 28.3.2000) 

124. - Aksaray Milletvekilleri Sadi Somuncuoğlu ve Kürşat Eser'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/376) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
30.3.2000) 

125. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/634) (S. Sayısı: 
386) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

126. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/420) (S. Sayısı: 388) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

127. - Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam ve 13 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/370) (S. Sayısı: 392) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

128. - Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/240) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 4.4.2000) 

129. - Trabzon Milletvekili Şeref Malkoç ve 18 Arkadaşının, Trabzon İli Merkezinde Gazipaşa, Fatih ve 
Değirmendere Adıyla Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/413) (S. Sayısı: 396) (Dağıtma tarihi: 11.4.2000) 
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8. -KANUNTASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELENDİĞERİŞLER 
130. - Ağrı Milletvekili Nidai Seven ve 73 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 

41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 397) (Dağıtma tarihi: 13.4.2000) 

131. - İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/443) 
(S. Sayısı: 398) (Dağıtma tarihi: 13.4.2000) 

132. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/100) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 17.4.2000) 

133. - Giresun Milletvekilleri Mustafa Yaman, Burhan Kara, Hasan Akgün, Turhan Alçelik, Rasim 
Zaimoğlu ve 14 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/333) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi: 18.4.2000) 

134. X - Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda 
Durum ve İstemlerine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/618) (S. 
Sayısı: 406) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

135. X - Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; 
Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Silahlı Kuvvetler İhtiyaç 
Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt 
İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair 31.5.1989 Tarihli ve 3567 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/382, 1/258) (S. Sayısı: 407) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

136. - Erzurum Milletvekilleri İsmail Köse, Cezmi Polat ve Mücahit Himoğlu'nun, Doğu Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/379) (S. Sayısı: 408) (Dağıtma tarihi : 
24.4.2000) 

137. - Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 3 arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumlan Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/105) (S. Sayısı: 409) (Dağıtma tarihi: 24.4.2000) 

138. - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/595) (S.Sayısı: 411) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

139. - Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/647) (S. Sayısı: 412) (Dağıtma tarihi: 26.4.2000) 

140. - Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avukatlık Kanununa Bazı 
Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nm, 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/422,1/411,2/317) (S.Sayısı: 413) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

141. X - Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/655) (S. Sayısı: 415) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

142. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/654) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 1.5.2000) 

143. - Bursa Milletvekili Burhan Orhan'ın, Beş İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/301) (S. Sayısı: 419) 
(Dağıtma tarihi: 4.5.2000) 

144. - Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 21 Arkadaşının, İnegöl Adıyla Bir İl, Alanyurt, 
Cerrah, Kurşunlu, Tahtaköprü ve Yenice Adıyla 5 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/357) (S. Sayısı: 420) (Dağıtma 
tarihi: 4.5.2000) 
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8. -KANUNTASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDANGELENDİĞERİŞLER 
145. - Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay ve 8 Arkadaşının, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 

İdaresi Teşkilâtının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin Önergesi (2/173) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma tarihi: 15.5.2000) 

146. - Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 8.3.1950 Tarih 
ve 5590 Sayılı Kanunun Adı ile Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/344) (S. Sayısı: 424) (Dağıtma tarihi: 23.5.2000) 

147. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/628) (S. Sayısı: 430) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

148. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Devleti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/648) (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

149. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/649) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

150.-Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddeleri ile Terörle 
Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına ilişkin önergesi (2/295) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi: 
29.5.2000) 

151. - Burdur Milletvekili Hasan Macit'in, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 94 üncü Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/378) (S. Sayısı: 437) (Dağıtma tarihi: 29.5.2000) 

152. - Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezarları Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erzu
rum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer tzgi ile 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/559, 2/250, 2/360) (S. Sayısı: 435) (Dağıtma Tarihi: 
30.5.2000) 

153. - Emniyet Teşkilâtı Kanunu, Polis Yükseköğretim Kanunu ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497, 1/212) (S. Sayısı: 438) (Dağıtma ta
rihi : 5.6.2000) 

154. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/465) (S. Sayısı: 439) (Dağıtma tarihi 5.6.2000) 

155. - Van Milletvekili Mustafa Bayram'ın, Yasama Dokunulmazlığının-Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/430) (S. Sayısı: 440) (Dağıtma tarihi: 5.6.2000) 

156. - Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/443)) (S. Sayısı: 441) (Dağıtma tarihi: 5.6.2000) 

157. - İçel Milletvekili Hidayet Kılınç'ın, Belediyelerin Faiz Borçlarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/427) (S. Sayısı: 460) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2000) 

158. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Genel Sekreteri 
Arasında Radyokomünikasyon Meclisi ve Dünya Radyokomünikasyon Konferansı ile Radyokomünikasyon 
Sektörü ile İlgili Diğer Toplantıların Düzenlenmesi, Gerçekleştirilmesi ve Giderlerinin Karşılanmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/661) (S. Sayısı: 454) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

159. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Ankara ve Aşka-
bad'da Diplomatik Temsilciliklerin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 455) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 
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a -KANUNTASARIVETEKLİFLERİİLE KOMİSYONLARDANGELENDİĞERİŞLER 
160. X - En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil 

Eylem Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/673) (S. Sayısı: 457) (Dağıtma tarihi: 8.6.2000) 

161. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/672) (S. Sayısı: 456) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

162. X - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 nci Maddelerine 
Uygun Olarak, Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında 5 Nisan 1966 Tarihinde Düzenlenen 
Hollanda-Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Hakların Meşruluğunu 
İlgilendiren Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/674) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 
12.6.2000) 

163. X - 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 nci Maddeleri 
Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında »Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/675) (S. Sayısı: 459) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

164. - Memleket İçi Düşmana Karşı Silahlı Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/581) (S. 
Sayısı: 482) (Dağıtma tarihi: 12.6.2000) 

165. - Nevşehir Milletvekilleri Mükremin Taşkın ve İsmail Çevik'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 
ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/424) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma 
tarihi: 14.6.2000) 

166. - Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 
nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/447) (S. Sayısı: 487) (Dağıtma tarihi 
: 14.6.2000) 

167. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/677) (S. Sayısı: 491) (Dağıtma tarihi: 15.6.2000) 

168. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Hindistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/671) (S. Sayısı: 489) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

169. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Uzundere Adı ile Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/365) (S. Sayısı: 498) (Dağıtma tarihi: 19.6.2000) 

170. - Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan 
ve Bursa Milletvekili Ali Arabacı'nın, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/433, 
2/500) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 21.6.2000) 

171. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/676) (S. Sayısı: 490) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

172. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/669) (S. Sayısı: 492) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

173. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı 
Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/667) (S. Sayısı: 497) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

174. - Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 41 Arkadaşının, Elbistan Adı ile Bir İl ve Üç İlçe 
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/428) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 
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8. -KANUNTASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
175. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Çalışma örgütü Arasında Uluslararası Çalışma 

örgütünün Ankara'daki Ofisi İçin Yer Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/579) 
(S. Sayısı: 500) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

176. - Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu 
Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (1/685) (S. 
Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi: 22.6.2000) 

177. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Açkara ve Duşanbe'de 
Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/683) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

178. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Hükümetleri Arasında Doğal ve İnsanlardan 
Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/681) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 
27.6.2000) 

179. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklar Ek Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/686) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

180. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/687) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 27.6.2000) 

181. - Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/564) (S.Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 28.6.2000) 

182. - Adıyaman Milletvekili Hasari Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/423) (S. Sayısı: 443'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

183. - Nevşehir Milletvekili İsmail Çevik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/424) (S. Sayısı: 444'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

184. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Bursa Milletvekili Ali Arabacı ve İki Arkadaşının, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazları 
(3/425) (S. Sayısı: 445'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

185. - Kastamonu Milletvekili M. Hadi Dilekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören ve Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazları (3/460) (S. Sayısı: 450'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

186. - Aydın Milletvekili Sema Pişkinsüt'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
Adana Milletvekili Ali Gören'in, İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı : 
452'ye l inci Ek) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

187. - Kır Bekçileri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/711) (S.Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

188. - Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı 
ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (1/420) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

189. - Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Devlet Memurları Kanununa Ek Geçici Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin 
Önergesi (2/314) (S. Sayısı: 525) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

190. - Ankara Milletvekili Ali Işıklar ve 29 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/423) (S. Sayısı: 526) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 
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8. -KANUNTASARIVETEKLİFLERİİLE KOMİSYONLARDANGELENDİĞERİŞLER 
191. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm 

Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/665) (S. Sayısı: 528) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

192. X - Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridorunun Üzerinde Uluslararası Taşımacılığın 
Geliştirilmesi Hakkında Çok Taraflı Temel Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/668) (S. Sayısı: 529) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

193. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/670) (S. Sayısı: 
530) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

194. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma Sözleşmesinin ve Sözleşmeye İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/707) (S. Sayısı: 532) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

195. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri 
Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kamu Düzeni Bakanlığı Suç ile, Özellikle Terörizm, örgütlü Suçlar, 
Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/708) (S. Sayısı: 
533) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

196. - Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, Kamulaştırma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/251) (S. Sayısı : 
534) (Dağıtma tarihi: 1.10.2000) 

197. - İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu ve 
İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/509) (S. Sayısı: 
468'e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: 13.10.2000) 

198. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin 
Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/688) (S. Sayısı: 535) (Dağıtma tarihi: 16.10.2000) 

199. - İzmir Milletvekilleri Süha Tanık ve Işılay Saygın'ın, İzmir İlinde Karabağlar Adı ile Yeni Bir İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergeleri (2/366) (S.Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi: 15.11.2000) 

200. - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile 22 Ocak 1990 Tarihli 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427, 1/426) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 
17.11.2000) 

201. - Balıkesir Milletvekilleri İlyas Yılmazyıldız'ın, Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/306) (S. Sayısı: 542) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 

202. - Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak ve 2 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumlan Teşkilâtı 
i Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 

Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/450) (S. Sayısı: 543) (Dağıtma tarihi: 20.11.2000) 
203. - Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ve Vahit Kayırıcı'nın, Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/260) (S.Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 
21.11.2000) 

204. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Ankara ve 
Saraybosna'da Diplomatik Temsilciliklerinin Yerleşimine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/653) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma 
tarihi: 24.11.2000) 

205. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/748) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma tarihi : 
24.11.2000) 

206. X - Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/734) (S. Sayısı: 549) (Dağıtma tarihi: 
27.11.2000) 
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a -KANUNTASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDANĞELENDİĞERİŞLER 
207. X - Türkiye. Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 

Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/735) (S. Sayısı: 550) (Dağıtma tarihi: 27.11.2000) 

208. - Yozgat Milletvekili Ilyas Arslan ve 20 Arkadaşının, Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınmasına İlişkin Önergesi (2/11) (S. Sayısı: 556) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

209. - Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(1/777) (S. Sayısı: 557) (Dağıtma tarihi: 29.11.2000) 

210. X - Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Hazar 
Geçişli Boru Hattı Projesinin Uygulanmasına İlişkin Hazar Geçişli Boru Hattının Uygulanma İlkeleri 
Hakkındaki Hükümetlerarası Deklarasyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/737) (S. Sayısı: 558) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 

211. X - Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye 
Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/761) (S. Sayısı: 559) (Dağıtma tarihi: 4.12.2000) 

212. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün'ün, Yüksekseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/429) (S. Sayısı: 560) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

213. - Bolu Milletvekili Necmi Hoşver'in, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/444) (S. Sayısı: 561) 
(Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

214. - Çanakkale Milletvekili Nevfel Şahin ve 5 Arkadaşının, Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
ve Bölge Plancısı ve Ekonomistlerin Maaş ve Tazminatlar ile Diğer Sosyal ve Ekonomik Haklarının 
İyileştirilmesine Dar Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına 
İlişkin Önergesi (2/470) (S. Sayısı: 562) (Dağıtma tarihi: 5.12.2000) 

215. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Hava 
Taşımacılığı Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/738) (S. Sayısı: 563) (Dağıtma tarihi: 11.12.2000) 

216. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fas Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı: 565) (Dağıtma tarihi: 17.12.2000) 

217. - Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
Raporları (1/789) (S. Sayısı: 568) (Dağıtma tarihi: 8.1.2001) 

218. - Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı 
Emniyet Teşkilatı Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin önergesi (2/217) (S. Sayısı: 569) (Dağıtma tarihi: 
8.1.2001) 

219. - Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 
190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
içtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi (2/499) (S. Sayısı: 570) 
(Dağıtma tarihi: 8.1.2001) 

© 
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Dönem : 21 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 568) 

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendir-
nıc (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye 
Hakkında Kanun ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporları (1/789) 

TC. 
Başbakanlık 7.12.2000 

Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-1'41/6127 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 13.10.2000 

tarihinde kararlaştırılan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme 
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişik
te gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Bilindiği gibi Türkiye çapında tüm hastanelerde vardiyalı sisteme geçilmiş olup, hastaneler 24 

saat hizmet vermektedir. Ancak, sağlık personelinin bu özverili çalışmalarına karşılık hak ettikleri 
ücreti aldıkları söylenemez. İnsan hayatı gibi çok önemli bir konuda hizmet veren bu personelin 
maaşlarında yapılacak iyileştirmelerin hizmetin kalitesini de artıracağı ve personeli olumlu yönde 
motive edeceği yadsınamaz. 

Yukarıda izah ettiğimiz gerekçelerle hazırlanan Tasarı ile; vardiyalı çalışma sistemi uygulanan 
hastanelerde, yoğun bakım, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeli ile 
muayenehane açmayan hastane başhekimlerine döner sermaye gelirlerinden yapılacak ödeme tutar
ları artırılmaktadır. 

Diğer taraftan, kaynak israfını önlemek üzere her ilde bir adet döner sermaye işletmesi kurul
ması ve il düzeyindeki mevcut döner sermaye işletmelerinin birleştirilmesi hükme bağlanmıştır. 
Ancak, büyük illerde gerek görüldüğünde birden fazla döner sermaye işletmesi kurulabilecektir. 

Ayrıca, mevcut sağlık personeli açığını kapatmak üzere (9110) adet kadro ihdas edilmektedir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - Madde ile, vardiyalı çalışma sistemi uygulanan hastanelerde, yoğun bakım, yanık, 
diyaliz, ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeli ile muayenehane açmayan hastane 
başhekimlerine döner sermaye gelirlerinden yapılabilecek ödeme tutarları artırılmaktadır. Ayrıca, 
eğitim hastaneleri ve en az 100 yatağa sahip hastanelerde özel sağlık hizmetleri verilebilmesine 
olanak tanınmaktadır. 

Madde 2. - Madde ile, 209 sayılı Kanuna iki madde eklenmektedir. 

600 dolayındaki sağlık kurum ve kuruluşunda döner sermaye işletmesi bulunmaktadır. Bunlara 
ilaveten birinci basamak sağlık hizmeti sunan 18 000 (onsekizbin) dolayındaki sağlık kurum ve 
kuruluşunun Ana Çocuk Sağlığı, Sağlık Ocağı ve Halk Sağlığı Laboratuvarları gibi her birinde 
döner sermaye işletmesi kurulması ve her birine ayrı bir saymanlık hizmeti verilmesi, bu kurum ve 
kuruluşlarda ilave araç, gereç, donanım ve personel harcamasına meydan verecek şekilde kıt olan 
kamu kaynaklarının israfına neden olacağı gibi, bu işletmelerde istihdam edilecek malî mevzuata 
hâkim nitelikli personel teminini de imkânsız hale getirecektir. Belirtilen nedenlerle; sözü edilen 
kurum ve kuruluşlarının il düzeyinde birleştirilmesinde zorunluluk görülmektedir. 

1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 16 ncı maddesi ve 178 sayılı Maliye Bakan
lığının Teşkilâtı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi uyarınca, 
saymanlık kurma veya kapatma yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiş olup, genel bütçeli daire ve 
katma bütçeli idarelerde saymanlık hizmetleri Maliye Bakanlığına bağlı saymanlıklar tarafından 
yürütülmektedir. 

Diğer taraftan birleştirme sonucu ortaya çıkacak iş yükü de göz önüne alındığında saymanlık 
hizmetlerinin, yeterli muhasebe eğitimi almış, malî mevzuat yönünden gerekli bilgiye sahip ve say
manlık görevinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan görevliler tarafından yürütülmesi gerekli ve zorun
lu görülmektedir. Bu nedenle; genel bütçeli daire ve katma bütçeli idarelerde olduğu gibi sayman
lık hizmetlerinin Maliye Bakanlığı bünyesinde yetişmiş deneyimli saymanlar tarafından yürütül
mesi yerinde olacaktır. Ek 2 nci madde ile, bu hususlara ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. 

Ek 3 üncü madde ile, personel ihtiyacını karşılamak üzere 9110 adet kadro ihdas edilmektedir. 

Geçici Madde 1. - Madde ile, bu Kanun ile 209 sayılı Kanuna eklenen ek 2 nci maddede ön
görülen döner sermaye işletmelerinin birleştirme ve kuruluş işlemlerinin 31.12.2001 tarihine kadar 
gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

Madde 3. - Yürürlük maddesidir. 
Madde 4. - Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 568) 
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 15.12.2000 

İşler Komisyonu 
Esas No.: 1/789 

Karar No.: 6 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 7.12.2000 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan ve 14.12.2000 tarihinde Tali Komisyon olarak Komisyonumuza, 
Esas Komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağ
lık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında 
Kanun ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı", Komisyonumuzun 15.12.2000 tarihinde yaptığı 3 üncü yasama yılının 6 ncı birleşiminde, 
Hükümeti temsilen Sağlık Bakanı başkanlığında Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsil
cilerinin katılımlarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Tasarı ile; vardiyalı çalışma sistemi uygulanan hastanelerde, yoğun bakım, yanık, diyaliz, 
ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeli ile muayenehane açmayan hastane baş
hekimine döner sermaye gelirlerinden yapılacak ödeme tutarlan artırılmakta, ayrıca her ilde bir 
döner sermaye işletmesi kurulması, gerekli görüldüğünde ise büyük illerde birden fazla döner ser
maye işletmesi kurulabilmesi sağlanmaktadır. Tasarı ile ayrıca, Sağlık Bakanlığı personel ihtiyacını 
karşılamak amacıyla 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmek üzere 9110 adet kadro 
ihdas edilmektedir. 

Komisyon toplantısında Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde, Komisyon üyeleri
mizin büyük çoğunluğu tarafından Tasarı ve gerekçesi kabul edilmiş ve yapılan görüşmelerin ardın
dan maddelerine geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesinin görüşülmesi sırasında Komisyon üyeleri tarafından bir 
sözlü öneri gündeme gelmiştir. Bu öneri ile, çerçeve 1 inci madde ile 209 sayılı Kanuna eklenen "b" 
bendine "yoğun bakım" ibaresinden sonra gelmek üzere "doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu" 
ibareleri"nin eklenmesi istenmiş ve kabul edilmiştir. Bu anlamda madde bu şekliyle yeniden düzen
lenmiştir. 

Çerçeve 2 nci madde üzerinde verilen önergenin kabul edilmesi ile sosyal güvencesi olmayan
lardan ücret alınmayacağı ve sosyal güvenlik kurumlarına tabi olanlardan ise bağlı olduğu sosyal 
güvenlik kuruluşundan tahsil edilmek üzere ücret alınacağına ilişkin önerge de kabul edilmiş ve 
madde bu şekliyle yeniden düzenlenmiştir. 

Kanun Tasarısına konu olan 209 sayılı Kanunun adı, "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye 
Hakkında Kanun"dur. Verilen önergenin kabul edilmesiyle Tasarıya bir madde eklenmiştir. Bu an
lamda 209 sayılı Kanunun başlığında ve maddelerinde geçen "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı" 
ibarelerinin "Sağlık Bakanlığı" olarak değiştirilmesi sağlanmış, sonraki maddeler bu doğrultuda 
teselsül ettirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 568) 
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Tasarının yürürlüğe ilişkin 3 üncü maddesi 4 üncü madde olarak aynen ve yürütmeye ilişkin 4 
üncü maddesi 5 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Ertuğrul Kumcuoğlu 

Aydın 

Kâtip 

Sebahat Vardar 

Bilecik 

Üye 
Ersoy özcan 

Bolu 

Üye 
Sacit Günbey 

Diyarbakır 

(Muhalefet şerhi eklidir) 
Üye 

Turhan Alçelik 
Giresun 

Üye 
Erol Karan 

Karabük 

Üye 
Doğan Baran 

Niğde 

(Muhalefet şerhi eklidir) 

Başkanvekili 

Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş 

Kayseri 

Üye 
Mehmet Zeki Okudan 

Antalya 

Üye 
Orhan Şen 

Bursa 

Üye 
Ali Ahmet Ertürk 

Edirne 

Üye 
Ali Emre Kocaoğlu 

İstanbul 

Üye 
İlhan Aküzüm 

Kars 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Ahmet Demircan 

Samsun 

Üye 

Mesut Türker 
Yozgat 

Sözcü 
Ali Kemal Başaran 

Trabzon 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mahfuz Güler 

Bingöl 

(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Nurettin Dilek 

Diyarbakır 

Üye 
İbrahim Konukoğlu 

Gaziantep 
(Muhalefet şerhi eklidir) 

Üye 
Perihan Yılmaz 

İstanbul 

Üye 
Mükremin Taşkın 

Nevşehir 

Üye 
Reşat Doğru 

Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 568) 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

MUHALEFET ŞERHİMİZDİR 

Görüşülmekte olan Yasa Tasarısında; 

1 inci basamak sağlık hizmeti veren sağlık ocaklarında ayaktan teşhis ve tedavi hizmetlerinin 
döner sermaye kapsamına alınarak ücretli olmasına, kırsal alandaki sağlık ocaklarında yeterli alt 
yapı (röntgen, laboratuvar, personel) oluşmadığından fayda yerine zarar getirecektir. 

Doğan Baran İbrahim Konukoğlu Prof. Dr. Sacit Günbey 
Niğde Gaziantep Diyarbakır 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 21.12.2000 

Esas No.: 1/789 
Karar No.: 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 7,12.2000 tarihinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 14.12.2000 tarihinde tali komisyon olarak Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale 
edilen, "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 16.12.2000 tarihinde yapmış olduğu 17 
nci birleşimde, Hükümeti temsilen Sağlık Bakanı Osman Durmuş ile Sağlık Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin 
de katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde vardiyalı sistem uygulanmak 
suretiyle 24 saat hizmet verme imkânı sağlanmış, ancak bu kurumlarda çalışan sağlık personelinin 
özlük hakları hizmetin kalitesinin yükseltilmesi yönünden yeterince motive edici bir hale 
getirilememiştir. Bu nedenle sağlık personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine ihtiyaç duyul
maktadır. Tasarı ile, sağlık personelinin ücretlerine katkıda bulunmak üzere vardiyalı çalışma sis
teminin uygulandığı hastanelerde, yoğun bakım, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil serviste çalışan 
sağlık personeli ile özel muayenehanesi olmayan hastane başhekimlerine döner sermayeden yapıla
cak ödeme tutarının artırılması, kaynak israfının önlenmesi için her ilde tek bir döner sermaye 
kurulması, büyük şehirlerde ihtiyaç halinde birden fazla döner sermayenin kurulabilmesine imkân 
tanınması amaçlanmaktadır. Bunun yanında, Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayelerin sağlık 
personeli ihtiyacının bir ölçüde de olsa giderilebilmesi amacıyla kadro tahsisi öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde: 

-Tasarının, sağlık personelinin ücretlerine ilişkin sorunların giderilmesi yolunda geçici bir 
çözüm getirmekle birlikte olumlu karşılandığı, ancak, sözkonusu personelin ücretlerinin iyileştiril
mesinin tüm kamu çalışanlarını kapsayacak bir ücret reformu içinde düşünülmesinin daha yararlı 
olacağı, 
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- Devlet hastanelerinde başlatılan vardiyalı çalışma uygulamasının takdirle karşılandığı, bu uy
gulama ile gerek mesai saatleri içinde, gerekse mesai saatleri dışında sağlık personelinin daha 
verimli bir şekilde çalıştırıldığı, ayrıca vatandaşın da daha geniş bir zaman dilimi içinde sağlık hiz
metlerinden yararlanabildiği ve hekim seçme imkânına kavuştuğu, 

- Vardiyalı çalışan personelin, ekstra çalışmalarının ücretlerinde yapılacak iyileştirmeler ile 
teşvik edilmesinin yararlı bir uygulama olacağı, 

- Getirilen düzenlemenin sağlık personelinin özlük haklarında belli bir iyileştirme öngörmek
le birlikte kalıcı ve kapsamlı bir çözüm içermediği, esasen hastanelerin sağlık işletmeleri haline 
dönüştürülmeleri suretiyle gerek sağlık hizmetlerinin, gerekse personelin özlük haklarının daha üst 
düzeylere çıkarılabileceği, bu bakımdan sağlık politikasının genel sağlık sigortasını ve rekabeti de 
kapsayacak şekilde yeniden ele alınmasında yarar görüldüğü, 

- Personelin döner sermaye ve benzeri kaynaklardan sağladığı yan ödemelerin asıl maaşı geç
mesi halinde, "alınan ücretin hizmetin ve görevin bir karşılığı olduğu" ilkesinden uzaklaşılacağı, bu 
hususa dikkat edilmesi ve asıl ücret-yan ödeme dengesinin buna göre belirlenmesi gerektiği, 

- Ülkemizde döner sermaye sisteminin mutlaka gözden geçirilmesi gerektiği, bir yandan fon 
sistemi tasfiye edilirken, diğer yandan döner sermayelerin yaygınlaştırılmasının çelişkili bir uy
gulama olduğu, "bütçenin birliği" ilkesinden uzaklaşmayı doğuracak uygulamaların teşvik edil
memesi gerektiği, 

- Döner sermayelerin; piyasa koşullarında yürütülemeyen hizmetlerin yürütülmesi ve kamu 
kuruluşlarının atıl kapasitelerinin değerlendirilmesi amacıyla kurulan hizmet birimleri olması 
gerektiği, oysa günümüzde bu işletmelerin personele ilave ücret sağlamaya yönelik işletmeler 
haline dönüştüğü, 

- Kadro unvanlarında yeni bir düzenlemeye gidilerek, günümüzde işlevini büyük ölçüde 
yitiren unvanların ve kadroların kaldırılmasının, çağdaş gelişmelere uygun yeni kadrolar ihdas edil
mesinin gerekli olduğu, esasen özel sektörden satın alınabilecek hizmetler için kadro tahsisinden 
vazgeçilmesi gerektiği, 

- Ücreti döner sermayeden karşılanmak üzere kadro ihdas edilmesinin yanlış bir uygulama 
olacağı, mevcut personel rejimi içerisinde döner sermayelerin kadro ihtiyaçlarının giderilebileceği, 
bu türlü uygulamaların mevcut sorunları daha da içinden çıkılmaz bir hale getirdiği, 

- Hastanelere bağlı döner sermayelerin birleştirilmesi ve il bazında tek bir döner sermaye 
kurulmasına ilişkin düzenlemelerin olumlu karşılandığı, ancak birleştirmeler sırasında ortaya çıka
bilecek sorunlara şimdiden tedbir alınmasının yararlı olacağı, 

Şeklindeki görüş ve eleştirileri takiben Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda; 

- Tasarının, hastanelerde vardiyalı çalışma sistemine geçilmesine paralel olarak sağlık per
sonelinin ücret yönünden teşviki suretiyle hizmet kalitesinin artırılması, atıl kapasitenin değerlen
dirilmesi ve vatandaşın daha geniş bir zaman diliminde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağ
lamaya yönelik olduğu, ayrıca döner sermaye sisteminin daha sağlıklı işlemesine ve bunların ih
tiyacı olan ve ücretleri döner sermayelerce karşılanacak olan kadroların ihdasına ilişkin düzen
lemeleri içerdiği, 

- Sağlık Bakanlığına en son tahsis edilen kadroların kalkınmada öncelikli illerde çalıştırılmak 
üzere tahsis edildiği, oysa diğer illerimizde de personel sıkıntısı çekildiği, bu nedenle kadro ih-
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dasına gerek duyulduğu, bu kadroların önemli bir kısmının kadro tanımları yapılmamış olan tıbbi 
sekreterler için talep edildiği, ayrıca hastanelerde tam otomasyona geçilmesi ile teknik personele 
duyulan ihtiyacın arttığı, diğer taraftan ücretler düşük olduğu için emekliliği gelen personelin 
hemen emekliye ayrıldığı, bunun da Bakanlığın kadro ihtiyacını artırdığı, 

-Döner sermayeden ücret alarak çalıştırılacak personel için ihdası öngörülen kadrolara ilişkin 
endişelerin yersiz olduğu, sözkonusu personelin ancak ücret ödeyebilecek geliri olan döner ser
mayelerde çalıştırılacağı, 

- Tasarının, döner sermayeden personele yapılan ek ödemeler konusunda, daha yoğun çalışan 
personelin gözetilmesi ve motive edilmesi amacını taşıdığı, hastanelerde vardiyalı sisteme geçil
mesi ile doktorların ve diğer sağlık personelinin iş yükünün arttığı, mesai saatlari dışında yürütecek
leri hizmetlerden elde edilen gelirlerin döner sermayeye kaydedilerek personele çalışmalarına göre 
dağıtılacağı, 

- Vardiyalı çalışma uygulamasında, ilave ücret sistemi ile mesai saatleri dışında yapılacak faz
la çalışmaların teşvik edileceği, hekimlerin hastanede daha uzun süre hizmet vermelerinin sağ
lanacağı, tam gün çalışmanın gerçekleştirileceği, 

- Hekimlerin yapacakları ameliyat ve bakacakları hasta sayısında standartların oluşturulacağı, 
standardı aşan hekimlere döner sermayeden ilave ödeme yapılacağı, 

- Tasarı ile Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayelere ilişkin yeni bir düzenleme getiril
mediği, sadece döner sermayeden dağıtılacak paylarda çalışanların teşvik edileceği, halen döner 
sermaye gelirlerinin yarısının bütçeye gelir kaydedildiği, diğer yarısının da personele ödenen pay
lar ile teçhizat yenileme, bakım, onarım için harcandığı, uygulamada döner sermayeden personele 
verilen payların, gelirlerin % 30-35'ini aşmadığı, 

İfade edilmiştir. 

Tümü üzerindeki görüşmelerden sonra Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin de dikkat alınmak suretiy
le, maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; 

- Çerçeve 1 inci maddesi, bu madde ile 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine eklenmesi ön
görülen fıkranın, (b) bendine; "...yoğun bakım..." ibaresinden sonra gelmek üzere "...doğumhane, 
yeni doğan, süt çocuğu..." ibarelerinin eklenmesi ve madde çerçevesinde yer alan 209 sayılı 
Kanunun adının düzeltilmesi suretiyle, 

- Çerçeve 2 nci maddesi; madde çerçevesinin kanun tekniğine uygun olarak yeniden düzenlen
mesi, Geçici 1 inci maddenin 209 sayılı Kanuna eklenmesi gerekli görüldüğünden, anılan maddenin 
çerçeve 3 üncü maddeye bağlanması ve numarasının "geçici madde 2" olarak teselsül ettirilmesi, 
maddeye bağlı ek 2 nci maddenin birinci fıkrasının, bir defaya mahsus yapılacak bir işlemi öngör
mesi nedeniyle geçici 2 nci maddeye birinci fıkra olarak taşınması ve taşınan fıkraya "...döner ser
mayeli işletmelerden..." ibaresini takiben "1999 yılı gayri safi gelirleri 1 trilyon liranın altında olan
lar" ibaresinin eklenmesi ve yeni geçici 2 nci maddede yer alan "31.12.2001" tarihinin 
"31.12.2002" olarak değiştirilmesi ve bu fıkranın maddeye taşman fıkra nedeniyle ikinci fıkra 
olarak düzenlenmesi, maddeye bağlı ek 3 üncü madde, madde numarasının "geçici madde 3" olarak 
değiştirilmesi suretiyle, 
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-209 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "...muhasiplerin tayini Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca ve..." ibaresinin çıkarıl
masını ve sözkonusu Kanunda geçen "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı" ibarelerinin "Sağlık 
Bakanlığı" şeklinde değiştirilmesini öngören bir düzenlemenin metne yeni 4 üncü madde olarak ek
lenmesi, 

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri ise metne ilave edilen maddeler 
nedeniyle 5 ve 6 ncı maddeler olarak aynen, 

kabul edilmiştir. 

Ayrıca, Tasarının başlığı, içeriğinde yapılan değişikliğe paralel olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

- Başkan 
Metin Şahin 

Antalya 
Kâtip 

Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
Bartın 

Üye 
M. Zeki Sezer 

Ankara 
Üye 

Hüseyin Arabacı 
Bilecik 

Üye 
Oğuz Tezmen 

Bursa 

Üye 
Aslan Polat 

Erzurum 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye 
Masum Türker 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Serdaroğlu 
Kastamonu 

Üye 
Ahmet Derin 

Kütahya 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Başkanvekili 
Hayrettin Özdemir 

Ankara 
Üye 

Dengir Mir Mehmet Fırat 
Adıyaman 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Cengiz Aydoğan 
Antalya 

Üye 
Necati Yöndar 

Bingöl 
Üye 

Hakkı Duran 
Çankırı 

Üye 
Metin Kalkan 

Hatay 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Hasan Çalış 

Karaman 
Üye 

Necdet Tekin 
Kırklareli 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Sözcü 
Nihat Gökbulut 

Kırıkkale 
Üye 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Üye 
M. Güven Karahan 

Balıkesir 
Üye 

Hayati Korkmaz 
Bursa 
Üye 

Hüseyin Karagöz 
Çankırı 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mehmet Dönen 
Hatay 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Arslan Aydar 
Kars 
Üye 

Kemal Köse 
Kocaeli 

Üye 
Metin Ergun 

Muğla 
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Üye 
Ş. Ramis Savaş 

Sakarya 

Üye 
Kemal Kabataş 

Samsun 

Üye 
CevatAyhan 

Sakarya 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Lütfı Ceylan 

Tokat 
Üye 

Evliya Parlak 
Hakkâri 

Üye 
Mehmet Çakar 

Samsun 

Üye 
Bekir Gündoğan 

Tunceli 

MUHALEFET ŞERHİ 

Sağlık Bakanlığı döner sermaye kuruluşlarının düzenlenmesi ile ilgili 1/789 sayılı kanun 
tasarısı hakkında muhalefet şerhidir. 

1. Tasarı, sağlık personelinin ücretlerinin düşüklüğü sebebiyle son günlerde ortaya koydukları 
yürüyüş ve boykot gibi protestolarının tesiri altında getirilmiştir. Sağlık personelinin talebi, ücret
lerinin iyileştirilmesidir. Tasarı sadece döner sermayede çalışanlar için iyileştirme getirmektedir. Bir 
kısım personelin mağduriyeti devam edecektir. 

Tasarı geri çekilip, sayısı 3000 mertebesindeki döner sermaye kurumları için genel bir düzen
leme getirilmelidir. Sağlık hizmetleri dışında çalışan döner sermayeler için de günün ihtiyaçlarına 
uygun düzenleme getirilmelidir. Üniversitelerdeki araştırma ve geliştirme kapasiteleri döner ser
maye mevzuatındaki engelleyici, teşvikten uzak hükümler sebebi ile kullanılamamaktadır. 

2. Öncelikle sağlık personeli için normal ücretlerin makul seviyeye yükseltilmesi gerekir. 
Döner sermaye geliri ilave bir teşvik unsuru olarak dağıtılabilir. 

3. Getirilen değişiklikle döner sermaye gelirlerinden sağlık personelinin ücretinin ne nispette 
artacağına ait bir hesap ortaya koyulamamıştır. 

4. Döner sermayede istihdam edilmek üzere getirilen 9 110 kadro ihtiyaca uygun değildir. 
Nerede kullanılacağı belli değildir. Döner sermayede sağlık personeli istihdamı doğru değildir. Bu 
personel Sağlık Bakanlığı personeli olarak istihdam edilmelidir. 

Veri hazırlama, programcı olarak getirilen 800 kadro ve 750 şoför kadrosu gereksizdir. Hizmet 
kiralanmasına gidilmelidir. 

16.12.2000 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Aslan Polat 
Erzurum 

Cevat Ayhan 
Sakarya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎGIMETÎN 

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME 
(REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA 
KANUN VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 
MADDE 1. - 4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile 

Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden; o birimde görevli yardımcı hiz
metler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personele bunların bir yılda alacakları aylık (ek 
gösterge dahil) yan ödeme ve her türlü tazminat (makam ve temsil tazminatı hariç) tutarının 
% 80'ini, diğer personele ise % 100'ünü aşmamak üzere ek ödeme yapılabilir. 

Ancak uygulanacak oranlar; 

a) Vardiyalı çalışma sistemi uygulanan hastanelerde normal günlük çalışma saatleri dışında 
ikinci vardiyada yürütülen hizmetler kapsamında fiilen çalışılan günler için % 30'una, 

b) Yoğun bakım, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil serviste çalışan sağlık personeline (tabip
ler hariç, anestezi uzman ve asistanları dahil) % 50'sine, 

c) Muayenehane açmayan hastane başhekimlerine % 200'üne, 

Kadar fazlasıyla tespit edilebilir. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerin oran, esas ve usulleri Sağ
lık Bakanlığınca belirlenir. 

Sağlık Bakanlığı talep ve hizmet özelliklerini dikkate alarak eğitim hastaneleri ve en az 100 
yatağa sahip hastanelerde şef, şef yardımcısı ve uzmanlar tarafından acil vakalar hariç olmak ve saat 
16.00'dan önce olmamak üzere mesai saatleri dışında özel sağlık hizmetleri verebilir. Bu hizmetler
den elde edilen ücretler döner sermayeye gelir kaydedilir. Bu hizmetlerde görev alacak personele 
döner sermayeden yapılacak ek ödemelerin oranı, esas ve usulleri ile hizmet ücret tarifesi Maliye 
Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir. 

Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o birimde görevli personele 
yapılacak ek ödeme toplamı, (ilgili birimin cari yıldaki) döner sermaye gelirinin % 50'sini aşamaz." 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL 
İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞ
LIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME 
(REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VE
RİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKIN
DA KANUN VE 190 SAYILI KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİ
ŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 

MADDE 1. - 4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı 
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile 
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 
5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir. 

"Personelin katkısıyla elde edilen döner ser
maye gelirlerinden; o birimde görevli yardımcı 
hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına 
dahil personele bunlann bir yılda alacaklan aylık 
(ek gösterge dahil) yan ödeme ve her türlü taz
minat (makam ve temsil tazminatı hariç) 
tutarının % 80'ini, diğer personele ise % 100'ünü 
aşmamak üzere ek ödeme yapılabilir. 

Ancak uygulanacak oranlar; 
a) Vardiyalı çalışma sistemi uygulanan has

tanelerde normal günlük çalışma saatleri dışında 
ikinci vardiyada yürütülen hizmetler kapsamın
da fiilen çalışılan günler için % 30'una, 

b) Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, 
süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil 
serviste çalışan sağlık personeline (tabipler 
hariç, anestezi uzmanı ve asistanları dahil) 
% 50'sine, 

c) Muayenehane açmayan hastane baş
hekimlerine % 200'üne, 

Kadar fazlasıyla tespit edilebilir. Bu şekil
de yapılacak ek ödemelerin oran, esas ve usul
leri Sağlık Bakanlığınca belirlenir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI 
İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTAS
YON) TESİSLERİNE VERİLECEK 
DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANU
NUN ADI VE BAZI MADDELERİ İLE 190 
SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARAR
NAMENİN EKİ CETVELLERDE DEĞİ
ŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

KANUN TASARISI 

MADDE 1.-4.1.1961 tarihli ve 209 sayılı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı 
Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Reha
bilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Ser
maye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

"Personelin katkısıyla elde edilen döner 
sermaye gelirlerinden; o birimde görevli yar
dımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri 
sınıfına dahil personele bunların bir yılda 
alacakları aylık (ek gösterge dahil) yan ödeme 
ve her türlü tazminat (makam ve temsil taz
minatı hariç) tutarının % 80'ini, diğer per
sonele ise % 100'ünü aşmamak üzere ek ödeme 
yapılabilir. > ~r 

Ancak uygulanacak oranlar; 

a) Vardiyalı çalışma sistemi uygulanan has
tanelerde normal günlük çalışma saatleri dışında 
ikinci vardiyada yürütülen hizmetler kapsamın
da fiilen çalışılan günler için % 30'una, 

b) Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, 
süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane ve acil 
serviste çalışan sağlık personeline (tabipler hariç, 
anestezi uzmanı ve asistanları dahil) % 50'sine, 

c) Muayenehane açmayan hastane baş
hekimlerine % 200'üne, 

Kadar fazlasıyla tespit edilebilir. Bu şekil
de yapılacak ek ödemelerin oran, esas ve usul
leri Sağlık Bakanlığınca belirlenir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. - 209 sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 2. - Sağlık Bakanlığına bağlı il düzeyindeki mevcut döner sermayeli işletmeler 
birleştirilir ve birinci basamak sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlardaki Ana Çocuk Sağlığı, 
Sağlık Ocağı ve Halk Sağlığı Laboratuvarları gibi koruyucu sağlık hizmetleri dışında kalan tedavi 
hizmetlerini de kapsamak üzere her ilde bir adet döner sermayeli işletme kurulur. Büyük illerde 
Sağlık Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine birden fazla döner ser
maye işletmesi kurulabilir. 

Sağlık Bakanlığınca bu şekilde kurulacak döner sermaye işletmelerinin saymanlık hizmetleri, 
Maliye Bakanlığınca kurulacak döner sermaye saymanlığı ve Maliye Bakanlığınca atanacak say
man ve saymanlık personeli tarafından yürütülür. Maliye Bakanlığınca kadro tahsis edilerek atama 
yapılıncaya kadar saymanlık işlemlerinin bir aksamaya meydan verilmeden yürütülebilmesi için 
Sağlık Bakanlığınca sayman dışında yeteri kadar personel görevlendirilerek saymanlık hizmeti 
yürütülür. 
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(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sağlık Bakanlığı talep ve hizmet özellik
lerini dikkate alarak eğitim hastaneleri ve en az 
100 yatağa sahip hastanelerde şef, şef yardım
cısı ve uzmanlar tarafından acil vakalar hariç 
olmak ve saat 16.00'dan önce olmamak üzere 
mesai saatleri dışında özel sağlık hizmetleri 
verebilir. Bu hizmetlerden elde edilen ücretler 
döner sermayeye gelir kaydedilir. Bu hizmet
lerde görev alacak personele döner sermayeden 
yapılacak ek ödemelerin oranı, esas ve usulleri 
ile hizmet ücret tarifesi Maliye Bakanlığının 
uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca 
belirlenir. 

Personelin katkısıyla elde edilen döner 
sermaye gelirlerinden, o birimde görevli per
sonele yapılacak ek ödeme toplamı, (ilgili bi
rimin cari yıldaki) döner sermaye gelirinin 
% 50'sini aşamaz." 

MADDE 2. - 209 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 2. - Sağlık Bakanlığına 
bağlı il düzeyindeki mevcut döner sermayeli iş
letmeler birleştirilir ve birinci basamak sağlık 
hizmeti sunan kurum ve kuruluşlardaki Ana 
Çocuk Sağlığı, Sağlık Ocağı ve Halk Sağlığı 
Laboratuvarları gibi koruyucu sağlık hizmetleri 
dışında kalan tedavi hizmetlerini de kapsamak 
üzere her ilde bir adet döner sermayeli işletme 
kurulur. Sosyal güvencesi olmayanlar arasında 
ödeme gücü olmadığı belirlenenlerden ücret 
alınmaz. Sosyal güvenlik kurumlarına tâbi 
olanlardan bağlı olduğu sosyal güvenlik 
kuruluşundan tahsil edilmek üzere, ücret alınır. 
Sosyal güvenlik kurumlarından yapılacak tah
silata ilişkin yöntem Sağlık Bakanlığı ile ilgili 
bakanlıklar arasında imzalanacak protokollerle 
belirlenir. Büyük illerde Sağlık Bakanlığının 
teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü 
üzerine birden fazla döner sermaye işletmesi 
kurulabilir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Sağlık Bakanlığı talep ve hizmet özellik
lerini dikkate alarak eğitim hastaneleri ve en az 
100 yatağa sahip hastanelerde şef, şef yardım
cısı ve uzmanlar tarafından acil vakalar hariç 
olmak ve saat 16.00'dan önce olmamak üzere 
mesai saatleri dışında özel sağlık hizmetleri 
verebilir. Bu hizmetlerden elde edilen ücretler 
döner sermayeye gelir kaydedilir. Bu hizmet
lerde görev alacak personele döner sermayeden 
yapılacak ek ödemelerin oranı, esas ve usulleri 
ile hizmet ücret tarifesi Maliye Bakanlığının 
uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığjnca 
belirlenir. 

Personelin katkısıyla elde edilen döner 
sermaye gelirlerinden, o birimde görevli per
sonele yapılacak ek ödeme toplamı, (ilgili bi
rimin cari yıldaki) döner sermaye gelirinin 
% 50'sini aşamaz." 

MADDE 2. - 209 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 2. - Döner sermaye işlet
melerinin saymanlık hizmetleri, Maliye Bakan
lığınca kurulacak döner sermaye saymanlığı ve 
Maliye Bakanlığınca atanacak sayman ve say
manlık personeli tarafından yürütülür. Maliye 
Bakanlığınca kadro tahsis edilerek atama 
yapılıncaya kadar saymanlık işlemlerinin bir 
aksamaya meydan verilmeden yürütülebilmesi 
için Sağlık Bakanlığınca sayman dışında yeteri 
kadar personel görevlendirilerek saymanlık 
hizmeti yürütülür. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

EK MADDE 3. - Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir." 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanun ile 209 sayılı Kanuna eklenen ek 2 nci maddenin birinci fık
rasında öngörülen birleştirme ve kuruluş işlemleri 31.12.2001 tarihine kadar gerçekleştirilir. 
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(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sağlık Bakanlığınca bu şekilde kurulacak 
döner sermaye işletmelerinin saymanlık hiz
metleri, Maliye Bakanlığınca kurulacak döner 
sermaye saymanlığı ve Maliye Bakanlığınca 
atanacak sayman ve saymanlık personeli 
tarafından yürütülür. Maliye Bakanlığınca kad
ro tahsis edilerek atama yapılıncaya kadar say
manlık işlemlerinin bir aksamaya meydan 
verilmeden yürütülebilmesi için Sağlık Bakan
lığınca sayman dışında yeteri kadar personel 
görevlendirilerek saymanlık hizmeti yürütülür. 

EK MADDE 3. - Ekli (1) sayılı listede yer 
alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelin 
Sağlık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. - 209 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Sağlık Bakanlığına 
bağlı il düzeyindeki mevcut döner sermayeli iş
letmelerden 1999 yılı gayri safi gelirleri 1 tril
yon liranın altında olanlar Sağlık Bakanlığının 
görüşü alınarak birleştirilir ve birinci basamak 
sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlardaki 
Ana Çocuk Sağlığı, Sağlık Ocağı ve Halk Sağ
lığı Laboratuvarları gibi koruyucu sağlık hiz
metleri dışında kalan tedavi hizmetlerini de 
kapsamak üzere her ilde bir adet döner ser
mayeli işletme kurulur. Büyük illerde Sağlık 
Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının uy
gun görüşü üzerine birden fazla döner sermaye 
işletmesi kurulabilir. 

Döner Sermaye işletmelerinin birleştirme 
ve kuruluş işlemleri 31.12.2002 tarihine kadar 
gerçekleştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. - Ekli (1) sayılı lis
tede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı 
cetvelin Sağlık Bakanlığına ait bölümüne ek
lenmiştir." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
D. Bahçeli 

Devlet Bakanı 
R. Önal 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. S. Gürel 

Devlet Bakanı 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. Gemici 

Devlet Bakanı 
F.Ünlü 

Millî Savunma Bakanı 
S. Çahnakoğlu 
Maliye Bakanı 

S. Oral 
Sağlık Bakanı 

Doç. Dr. O. Durmuş 
Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı 

Y. Okuyan 
Kültür Bakanı 

M /. Talay 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
H. H. Özkan 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. T. Toskay 

Devlet Bakanı 
E Bal 

Devlet Bakanı 
Prof Dr. R. Mirzaoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Ş. Üşenmez 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. A. Çay 
İçişleri Bakanı V. 

S. Oral 
Millî Eğitim Bakanı 

M. Bostancıoğlu 
Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. E. Öksüz 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
A. K. Tanrıkulu 
Turizm Bakanı 

E. Mumcu 
Çevre Bakanı 

E Aytekin 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 
M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı V. 
M C. Ersümer 
Devlet Bakanı 
R. K. Yücelen 

Devlet Bakanı V. 
R. K. Yücelen 

Adalet Bakanı V. 
H. H. Özkan 

Dışişleri Bakanı 
/. Cem 

Bayındırlık ve îskân Bakanı 
K. Aydın 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Prof. Dr. H. Y. Gökalp 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. C. Ersümer 
Orman Bakanı 

Prof. Dr. N. Çağan 
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(Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. - Bu Kanun ile, 4.1.1961 
tarihli Ve 209 sayılı Kanunun başlığında ve 
maddelerinde geçen "Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı" ibareleri "Sağlık Bakanlığı" olarak 
değiştirilmiştir. 

MADDE 4. - Tasarının 3 üncü maddesi 4 
üncü madde olarak Komisyonumuzda aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. - Tasarının 4 üncü maddesi 5 
inci madde olarak Komisyonumuzda aynen 
kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. - 209 Sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
"muhasiplerin tayini Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakan
lığınca ve" ibaresi metinden çıkarılmış ve 209 
sayılı Kanunun adında ve maddelerinde geçen 
"Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı" ibareleri 
"Sağlık Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 5. - Tasarının 3 üncü maddesi 5 
inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - Tasarının 4 üncü maddesi 6 
ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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TASARIYA EKLİ LİSTE 

(1) SAYILI LİSTE 
KURUMU : SAĞLIK BAKANLIĞI 

TEŞKİLÂTI : DÖNER SERMAYE 

Sınıfı 

SH 

SH 

AH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 

GİH 
GİH 

GİH 
GİH 

GİH 

GİH 
GİH 

GİH 

GİH 

Unvanı 

Hemşire 

Sağlık Memuru 

Avukat 

Memur 

Memur 

Memur 

Programcı 

Programcı 

Programcı 
Çözümleyici 

Çözümleyici 
Çözümleyici 

Veri Hazırlama ve 

Veri Hazırlama ve 
Şoför 

Şoför 

Şoför 

. TOPLAM 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Kontrol İşletmeni 

Kontrol İşletmeni 

Kadro 
Derecesi 

9 

9 

5 

10 

11 
12 

5 

6 

7 

5 

6 
7 

9 

10 
10 

11 

12 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

6 000 
1000 

10 

200 

150 

150 

15 

15 
20 

15 

15 
20 

400 

400 
200 

250 

250 

9 110 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

— 

Toplam 

6 000 
1000 

10 

200 
150 

150 

15 

15 

20 

15 

15 
20 

400 

400 
200 

250 

250 

9 110 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

(1) SAYILI LİSTE 

KURUMU : SAĞLIK BAKANLIĞI 

TEŞKİLÂTI : DÖNER SERMAYE 

İHDAS EDİLEN KADROLARIN 

Sınıfı 

SH 
SH 
AH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

Unvanı 

Hemşire 

Sağlık Memuru 

Avukat 
Memur 

Memur 

Memur 

Programcı 
Programcı 
Programcı 

Çözümleyici 
Çözümleyici 

Çözümleyici 
Veri Hazırlama ve 
Veri Hazırlama ve 

Şoför 

Şoför 

Şoför 

TOPLAM 

Kontrol İşletmeni 
Kontrol İşletmeni 

Kadro 
Derecesi 

9 
9 
5 

10 
11 
12 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
9 

10 
10 
11 
12 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

6 000 

1000 

10 
200 
150 
150 
15 
15 
20 
15 
15 
20 

400 
400 
200 
250 
250 

9 110 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

' -

— 

Toplam 

6 000 

1 000 

10 
200 
150 
150 
15 
15 
20 
15 
15 
20 

400 
400 
200 
250 
250 

9 110 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ LİSTE 

TASARIYA EKLİ (1) SAYILI LİSTE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA 

AYNEN KABUL EDİLMİŞTİR. 
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