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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gündemdeki Gensoru önergelerinin okunması 
ve Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında ve
rilmiş bulunan Gensoru Önergesinin görüşülmesinin 
tamamlanmasına kadar, Genel Kurulun saat 19.00' 
dan sonra da devamlı olarak çalışmasına dair MSP 
Grubu önerisi kabul edildi. 

Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ ve 136 ar
kadaşının; uygulanan çağ dışı modelle ekonomik bu
nalımı yoğunlaştırdığı, banka faizlerini serbest bıra
karak esnaf, küçük ve orta sanayiciyi zor durumda 
bıraktığı, Merkez Bankasının yetkilerini kısarak 
devreden çıkardığı ve enflasyonla gerekli mücadele
yi yapmayarak ekonomimizi çöküntüye sürüklediği 
iddiasıyla Maliye Bakanı îsmet Sezgin hakkında 
(11/67) ve 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 114 arka
daşının; sorumluluğunu taşıdığı kamu kuruluşlarının 
yüklenme işlerini yürüten özel firmalarla ticari iliş
kide bulunarak Anayasanın 78 nci maddesine aykırı 
hareket ettiği iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Esat Kıratlıoğlu hakkında (11/68) birer Gen
soru açılmasına ilişkin önergeleri okundu; 11/67 esas 
numaralı Gensoru Önergesinin gündeme alınıp alın
mamasına dair görüşmelerin 4 . 9 . 1980 Perşembe 
günü, 11 /68 esas numaralı Gensoru Önergesinin gün
deme alınıp alınmamasına dair görüşmelerin de 
9 . 9 . 1980 Salı günü yapılmasına dair CHP ve 
MSP grupları önerileri kabul edildi. 

Sinop Milletvekili Alâettin Şahin ve 83 arkada
şının; sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde partizan 

tutum ve davranışlarıyla Anayasa ve yasalara aykırı 
hareket ettiği iddiasıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Münif Islâmoğlu hakkında bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (11/69) de okundu: gündeme 
alınıp alınmamasına dair görüşmelerin 10 . 9 . 1980 
Çarşamba günü yapılması hakkındaki Başkanlık öne
risi kabul olundu. 

Milli Selâmet Partisi Grubu Başkanı Konya Mil
letvekili Necmettin Erbakan ve 2 arkadaşının; tu
tum ve davranışlarıyla dış politika konusunda milli 
menfaatlerimize aykırı hareket ettiği iddiasıyla Dış
işleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında verdikleri 
ve Genel Kurulun 28 . 8 . 1980 tarihli 126 ncı Bir
leşiminde gündeme alınması kabul edilen Gensorunun 
(11/66) görüşülmesi tamamlandı; Konya Milletveki
li Necmettin Erbakan ve 4 arkadaşı tarafından, Dış
işleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında verilen 
güvensizlik önergesi de okunarak, güven oylamasının 
5 Eylül 1980 Cuma günü yapılacağı Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

4 Eylül 1980 Perşembe günü saat 15.00'te yapı
lacak TBMM Birleşik Toplantısından sonra toplanıl
mak üzere birleşime saat 19.12'de son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Adana 

İsmail Hakkı Öztorun 

Divan Üyesi 
istanbul 

Recep Özel 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
4 . 9 . 1980 Perşembe 

Nto. : 90 

Rapor 
1. — Atatürk'ün Doğumunun Yüzüncü Yılının 

Kutlanması ve Atatürk Kültür Merkezi Kurulması 

Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim ve Plan 
komisyonları raporları. (1/531) (S. Sayısı : 499) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 9 . 1980) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.33 

BAŞKAN : BaşkanvekiU Metmduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öztorun (Adana), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 129 ncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı
lacaktır. Salonda bulunan sayın üyelerin «burada» 
demek suretiyle yoklamaya katılmalarını rica ediyo
rum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sonradan gelen... Sayın Karamolla-

oftlu... 

Değerli arkadaşlarım, yoklama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, 223 sayın üye var. Nisaba 

yakın olması nedeniyle, toplantı saltçoğunluğuna ya
kın olması nedeniyle, saat 16.45'te toplanmak üzere 
birleşime ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 16.08 

İKİNCİ OTURUM 

Açılıma Saati : 16.45 

BAŞKAN : Başkam ekili Memdulı Ekşi 

DlVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öztortm (Adana), Recep Özel (İstanbul) 

>B!AlŞjKAiN — Miifjeit (MetiMnjin: 129 tmcıu BüülıaşümlJn iq 12 « ü OlMrıutm^nıu laçiiyiorîuım. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okuyarak yoklama yapacağız. 
Adana ilinden başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Başka yoklamaya katılmayan sayın 

üye var mı efendim? 
Değerli arkadaşlarım, yoklama işlemi bitmiştir. 
Yaptığımız yoklama sonunda Genel Kurul Salo

nunda 220 sayın üyenin bulunduğunu saptadık. 

Görüşmeler için yeterli çoğunluğumuz yoktur. 
Yarın, 5.9.1980 Cuma günü saat 1,5.00'te yapıla

cak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısından sonra toplanmak ve Dışişleri Bakanı hak
kında verilmiş bulunan güvensizlik önergesinin oylan
masını yapmak üzere birleşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 17.19 
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. •— Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, Siirt 
Sağlık Kolejinin kapatılma nedenlerine ilişkin soru
su ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ali Münif İs-
lâmoğlu'nun yazılı cevabı. (71874) 

8.8.1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygılarımla rica ederim. 

Siirt Milletvekili 
Nebil Oktay 

Uzun yıllardır sağlık hizmetlerine büyük katkısı 
olan Siirt Sağlık Kolejinin kapatılmış bulunduğunu 
öğrenmiş bulunuyorum. 

Kapama kararı için hiçbir neden gösterilmemiştir. 

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde; her sahada 
ve özellikle sağlık hizmetlerinde, kendisini açıkça 
gösteren büyük dengesizlik ortada iken, yardımcı sağ
lık personeli yetiştirmede her yönüyle örnek olan ve 
Siirt ekonomisine de inkâr edilmez katkıda bulunan 
böyle bir müessesenin kapatılması, hedefleri kalkın
ma planlarımızda belirlenmiş sağlık politikamızla bağ
daşmaz. Politika bir yana akıl ve mantıkla bağdaş
maz, insani duygularla bağdaşmaz. 

Bu karar; Tam Gün Yasasına rağmen doktor gör
meyen, hekimsizlikten hastaları ölüme terkedilen; 
kalkınmadan yeterince nasibini almamış bulunan Siirt 
İlimizin halkını yardımcı sağlık personelinden de mah
rum etmektir, halkın sağlığına bile bile darbe indir
mektir, sağlık hizmetlerinin dengesiz dağılımını daha 
da büyütmektir. 

Arz ettiğim nedenlerle, bu haksız kararın Sağlık 
Bakanlığınca yeniden incelenerek geri alınmasını; geri 
alınmayacaksa, nedenlerinin tarafıma bildirilmesini 
rica ediyorum. " 

TC 
Sağlıkve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Sayı : 3291 

1.9.1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 Ağustos 1980 gün ve 7/874-6043/31151 
sayılı yazı. 

Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın adı geçen il Sağ
lık Meslek Lisesinin kapatılması konusundaki "yazılı 
önergesiyle ilgili cevap ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Dr. Münif Islâmoğlu 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık hizmetlerinin eşit sürekli ve etkili bir biçim
de her kişiye ve yere ulaştırılması, toplumun sağlık 
düzeyinin yükseltilmesi milli sağlık politikamızdır. 

ITüm sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde büyük 
önem ve sorumlulukları bulunan çeşitli bölümlerdeki 
yardımcı sağlık personelinin tıp uygulamalarındaki 
yeniliklere eğitim alanındaki gelişme ve değişmelere, 
teknik ilerlemelere uygun olarak yetiştirilme zorun
luluğu vardır. 

Ayrıca yetiştireceğimiz, bu öğrenciler Türk top
lumunun belli' sosyal değerlerini kazanmalı, kültürü
nün belli özelliklerini taşımalı, belli özelliklerini de 
geliştirmiş olmalıdır. Toplumu sosyal, kültürel, eko
nomik yönden daha iyi tanımalı, ekip çalışmasının 
önemini kavramalıdır. 

Bugüne kadar sabit ve belirgin eğitim hedefleri 
tespit edilemediğinden, istenilen bilgi, beceri ve mes
leğe uygun davranış ve düşüncede personel yetiştiri-
lemediği bir gerçektir. 

Gerekli şartlar ve eğitim standartları hazırlanma
dan açılan bölgelerin iklim şartları dikkate alınma
dan hazırlanan projelerle inşa edilen bazı sağlık mes
lek liselerimiz işletmede pahalılık, eğitimde zorluklar 
ve büyük boyutlara ulaşan sorunlar yaratmıştır. 

— 842 
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Ayrıca yardımcı sağlık personeli açığının sayısal 
yönden giderilmesi amacıyla 1978 - 1979 öğretim yı
lında sağlık meslek liselerimize kapasitenin üstünde 
öğrenci alınmış, fakat dershane ders araç ve gereç 
durumunun yeterliliği dikkate alınmamış, bu durum 
ise öğrencilerin yetiştirilmelerini olumsuz yönde et
kilemiştir. 

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri yönünden bir ayı
rım yapılmadan sadece merkezi sistemle alınmaları, 
gerek eğitimin niteliğini artırıcı önlemlerin alınması
nı, gerekse öğretim kadrosunun en uygun düzenle
melerle kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. 

Bazı okullarımız ülkemizin içinde bulunduğu olum
suz toplum olaylarından etkilenerek bazı derneklerle, 
işbirliği içerisine girmiş; öğrenciler eylemlere katıl
maya zorlanmış bunun tabii sonucu olarak da eği
tim - öğretim düzeni engellenmiş, anahedeflerinden 
saptırılmıştır. Ayrıca Bakanlığımca yapılan gözlem ve 
incelemeler sonucunda, bazı okullarımızda özellikle 
uygulama alanlarının yetersizliği, nedeniyle eğitim ve 
öğretimin amaçlanan düzeyde yürütülemediği görül
müştür. 

Sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümünü oluştu
ran yataklı tedavi kurumlarındaki yatak sayısı ve üre
tilen hizmet ise artan nüfusumuzun karşısında ihtiya
cı karşılayamamaktadır. 

Bu nedenle öğretime kapatılması düşünülen bazı 
okullarımızın ihtiyaç halinde ve istenildiğinde hastane 
hizmetlerine geçici olarak devredilmesinin zorunlu 
hale gelmiş olduğu, incelemeler sonucu ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. 

Ayrıca okullarımızın faaliyetinden asıl amaç in
san sağlığı gibi çok önemli bir konuda sorumluluk 
alabilecek nitelikli meslek adamı yetiştirilmesi oldu
ğundan uygulama alanlarına hekim noksanlığı ne
deniyle işlerlik kazandırılmamış bulunması Siirt Sağ
lık Meslek Lisesinin de geçici olarak kapatılmasını 
zorunlu hale getirmiştir. 

Saygılarımla. 

Dr. Müni'f tslâmoğlu 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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GÜNDEMİ 

129! NCU BİRLEŞİM 

4 . 9 . 1980 Perşembe 

Saat : TBMM Birleştik Toplantısından Sonra 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ ve 

136 arkadaşını»; uygulanan çağ dışı modelle ekono
mik bunalımı yoğunlaştırdığı, banka faizlerini ser
best bırakarak esnaf, küçük ve orta sanayiciyi zor 
durumda bıraktığı, Merkez Banka'sının yetkilerini 
kısarak devreden çıkardığı ve enflasyonla gerekli mü
cadeleyi yapmayarak ekonomimizi çtökünitüye sürük
lediği iddiasıyla Maliye Bakanı İsmet Sezgin hakkın
da Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 
107 nci maddeleri uyarınca bir Gensioru açılmasına 
ilişkin önergesimin gündeme alınıp alınmayacağı ko
nusunda görüşme. (11/67) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
n 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 
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