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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açılarak dört oturum yaptı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Parlamentolararası Türk - Macar Dostluk 
Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tez
keresi ve eki Kurucular Kurulu listesi ile, 

Genel Kurulun çalışma gün ve saat
lerine ilişkin olarak 30 Kasım 1988 tarihli 
32 nci Birleşiminde alınan karar çerçeve
sinde, 2 Aralık 1988 Cuma günü saat 
24.0Ö'ten sonra da görüşmelerin tamam
lanmasına kadar çalışmalara devam edil
mesine ilişkin ANAP Grubu önerisi; 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı 
Katma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga 
Vergisi Kanunu ve 492 sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısının (1/503) (S. Sayısı : 
115) maddeleri kabul edilerek tümü açık 
oya sunuldu; oyların ayırımı sonucunda, 
kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

6 Aralık 1988 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 04.35'te 

Kabul edildi. 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

I I . 

5 

son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İlyas Aktas 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbüen 

— GELEN KÂĞITLAR 

. 12 . 1988 Pazartesi 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

Tasarı 

1. — Nükleer Enerjinin Barışçı 
Amaçlarla Kullanılması Alanında Türki
ye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriye
ti Hükümeti Arasında işbirliği Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı (1/523) (Dışişleri 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.12.1988) 

Raporlar 

1. — Gümüşhane Milletvekili M. Ol
tan Sungurlu ve 7 Arkadaşının, 2972 Sa
yılı Mahallî idareler ile Mahalle Muhtar
lıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Te
kirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 11 
Arkadaşının, 2972 Sayılı Mahallî İdareler 
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ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar He
yetleri Seçimi Hakkında Kanunun Geçi
ci Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılma
sına ve Mahallî idareler Genel Seçimi Ta
rihinin Belirlenmesine Diskin Kanun Tek
lifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/131, 
2/88) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma tarihi : 
2.12.1988) ( G Ü N D E M E ) 

2. — 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/496) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma ta
rihi : 5.12-1988) ( G Ü N D E M E ) 

3. — Katma Bütçeli İdareler 1989 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/497) (S. 
Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 
( G Ü N D E M E ) 

4. — 1987 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarma Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1987 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 5.12.1988) ( G Ü N D E M E ) 

5. — 1987 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplarma Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1987 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) (S. Sa
yısı : 136) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 
( G Ü N D E M E ) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 

Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka-

6 . 12 . 

Raporlar 

1. — Millî Gurur Madalyası Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komis
yonu Raporu (1/486) (S. Sayısı: 135) (Da
ğıtma tarihi : 5.12.1988) ( G Ü N D E M E ) 
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rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir 
işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip 
edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.12.1988) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıb
rıs politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 2.12.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, Vakıflar Bankası Samanpazan Şu
besince Öztur Anonim Şirketine verildiği 
iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından yazılı soru önergesi (7/409) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 2.12.1988) 

2. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk 'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/410) (Başkanlığa geliş tar ih i : 2.12.1988) 

Meclis Araştırma Önergesi 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 
ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Kanal 
Projesi ile Körfez temizliği için yapılan ça
lışmaları ve harcamaları tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/55) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.12.1988) 

1988 Sah 

2. — Avrupa ikamet Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/468) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 6.12.1988) (GÜNDEME) 
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3. — 1475 sayılı İş Kanununun 26 
ncı Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (1/475) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 6.12.1988) (GÜN
DEME) 

4. — Kayseri Milletvekili Recep Er-
gun ve 6 Arkadaşının, Kayseri İlinde Me-
likgazi ve Kocasinan Adıyla İki İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi ile Kay
seri Milletvekili Halil Özsoy'un Aynı Ma
hiyette Kanun Teklifi ve İçişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (2/75, 
2/73) (S. Sayısı : 141) (Dağıtma tarihi : 
6.12.1988) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarırtdan eşit olarak faydalandırılma
sına dair Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.12.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar 'm, 
Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmüdü
rünün işçilere ve bölge halkına hakaret 

ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/411) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 5.12.1988) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş* 
Gürseler'in, araçlardan kaynaklanan ha
va kirliliğinin önlenmesi için ne gibi ted
birler alınacağına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/412) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 5.12.1988) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/413) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.12.1988) 

4. — Hatay Milletvekili Öner Mis
ki'nin, T E K Toroslar İşletmesinin Çuku
rova Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden do
ğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/414) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.12.1988) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede gözal
tına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/415) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 6.12.1988) 

— 563 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 35 inci Birleşimini açıyorum. 

I I I . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Çanakkale Milletvekili Mustafa 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

h — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'-
tn, Türk kadınına siyasî kaklarının verilmesinin 
54 üncü yıldönümü münasebetiyle gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Sayın 
İstemihan Talay, Türk kadınına siyasî hak
ların verilmesinin 54 üncü yılı nedeniyle 
gündem dışı söz istemişlerdir, kendileri
ne söz veriyorum. 

Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk 
kadınına siyasal haklarının verildiği 
5.12.1934 tarihinden bugüne ellidört yıl 
geçmiş bulunmaktadır. Atatürk'ün Cum
hurbaşkanı, İsmet İnönü'nün de Başba
kan olarak görev yaptığı bir dönemde çı
karılan 2598 sayılı Yasa, kadınlarımıza seç
me ve seçilme haklarını tanıyarak, top
lumsal yaşantımızda yeni bir çığır 
açıyordu. 

Cumhur Ersümer'e kadar yoklama 
yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Batılılaşma ve çağdaşlaşma yolunda 
hızlı atılımlar yapan genç Cumhuriyeti
miz, kadınlarımıza siyasal haklarını da 
sağlayarak, kadının eşitliği ve özgürlüğü 
önündeki bir engeli daha ortadan kaldı
rıyordu. 

Kadınlarımızın, biçimsel olarak bu 
hakka kavuşmasının üzerinden ellidört yıl 
geçmiş olmasına rağmen, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bugün sadece 6 bayan 
üyenin bulunması, övünülecek bir nokta
da olmadığımızın da açık bir kanıtıdır. 
Geçen bu süre içerisinde kadın haklarının 
bir bütün olarak hayata geçirilmesinde 
toplum olarak pek başarılı olmadığımızı 
da kabul etmemiz gerekmektedir. Oysa, 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Kaldırılması Sözleşmesinin 3 üncü mad
desi, "Taraf devletler, kadınların gelişme 
ve ilerlemelerini sağlamak üzere her alan
da, özellikle, siyasal, toplumsal, ekonomik 
ve kültürel alanlarda -yasama dahil- tüm 
uygun önlemleri alır" hükmünü getire-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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rek, bu konuda devlete görev ve yüküm
lülük vermektedir. 

Bu sözleşmenin de ışığında Yüce Par
lamentomuza bu görevini hatırlatıyor, ge
nel ve yerel seçimlerde, partilerin yetkili 
organlarınca belirlenecek oranda kadın 
aday gösterme zorunluluğunun dikkate 
alıntnası gerektiğini ifade ediyoruz, 

Siyasal partilerimizin, kadının siya
sal çalışma yapmasını, yalnızca miting 
alanlarında bayrak, rozet, anahtarlık, afiş 
ve benzeri şeyleri satmaktan ve çaylar, ker
mesler düzenlemekten ibaret görmemesi; 
kadının bunların da ötesindeki çalışmalara 
katkıda bulunması için gereken koşulları 
hazırlaması gerektiğine inanıyoruz. 

Öte yandan, toplumumuzda kadın, 
hâlâ ikinci sınıf insan olarak algılanmak
tadır. Ayrıca, devletin çeşitli kurum ve ku
ruluşlarınca kadın, bu katı değerlendirme 
çerçevesinde görüntülenmekte, gösteril
mektedir. 

Okul kitaplarında, kadının yalnızca 
yuvayı yapan dişi kuş, çocuklarının üze
rine kol kanat geren, evinin yalnızca mut
fağından sorumlu kişi olarak yer alması, 
sanırız bir raslantı değildir. 

Oysa, kadının bu niteliklerinin yanı 
sıra, çalışma yaşamında da etkili olduğu
nun vurgulanması gerektiği inancmdavız. 
Kadın - erkek eşitliği kavramının toplu
ma benimsetilmesinde en etkili yolun, da
ha öğrenim yıllarının başından itibaren bu 
kavrama gereken önemin verilmesi oldu
ğunun unutulmaması dileğindeyiz. 

Ayrıca, gerek kamuda, gerekse özel 
kesimde kadına, özellikle de hamile kadı
na çeşitli güçlükler, engeller çıkarılmakta; 
bu durumdaki kadınlar işe alınmamakta, 
hatta işten atılmaktadır. Bazı işyerlerinde 
ise, bunun aksine bir uygulama yapılmak
ta, erkeklerin yerine kadın emeği tercih 
edilmekte ve kadın emeği ucuza kapatılıp, 
kullanılmaktadı r. 
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Her iki durum da kadının aleyhine 
bir ortam oluşturmaktadır. Her iki uygu
lamada kadın ya iş yaşamının dışına itil
mekte, ya da evinin dışındaki dünyadan 
ürkütülmekte, kaçırılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Başbakan ve Hükümet, bir çığ gibi 
büyüyen kadın sorunlarının çözümünün 
ancak devlet gücüyle mümkün olacağını 
unutmuş görünmektedirler. 

Sayın Özal'ın, Papatyalar Vakfı ara
cılığıyla kadın sorunlarına yaklaşması, bel
ki bir propaganda değeri taşımaktadır; 
ama bu tutum, toplumda ikinci sınıf in
san olarak görülen kadınlarımızın dertle
rine deva olmaktan uzak bulunmaktadır. 

Maalesef Anavatan İktidarının ufku, 
kadın haklarını, türbanın dar kalıplarının 
dışında düşünememekte veya TRT'de sa
dece parti propagandası olarak ele alabil
mektedir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, 
bir kadın sorunları bakanlığının kurulma
sına inanıyor ve çözümlerin ancak bilinç
li bir kamu yetkisiyle sağlanabileceğini dü
şünüyoruz. 

Kadınlarımızın siyasal haklarına ka
vuşmasının yıldönümünde, kadın sorun
larına bir de bu açılardan yaklaşılması ve 
somut çözümler aranıp bulunması gerek
tiğine inanıyor, Yüce Heyetinize saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 

2. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'-
in, Türk kadmma siyasi haklarının verilmesinin 
54 üncü yıldönümü münesebetiyle gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Konunun ehemmiyeti
ne binaen, aynı konuda Sakarya Millet-
vekil Sayın Ahmet Neidim'e gündem dışı 
söz veriyorum. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından 
alkışlar 
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AHMET NEIDIM (Sakarya) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk ka
dınına siyasal haklarının verilmesinin 54 
üncü yılında söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Toplumumuzda, kadın, ana olma, ai
le kurma ve evini yönetme olayını bugü-' 
ne kadar fedakârca sürdürmüştür. Türk 
kadını bu bakımdan övülmeye ve sayılma
ya layıktır. 

Dünya platformunda milletler birbir
leriyle kıyasıya bir kalkınma yarışı içindey
ken, biz de kadınıyla ve erkeğiyle kalkın
ma ve ilerleme sorumluluğunu eşit biçim
lerde paylaşmak zorundayız. Kadın, ge
leneksel biçinde, aile çerçevesi içinde sı
nırladığı misyonunu bu defa toplum dü
zeyine yayma zorunda; yani toplumu bü
yük bir aile olarak kabul edip, onu geliş
tirme, mutlu ve düzenli kılma çabasına 
bizzat katılma durumundadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türk kadınına siyasal haklarının Verilme
sinin 54 üncü yılında, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde yalnızca 5 kadın üyenin bu
lunması, bu alanda övünülecek durumda 
olmadığımızı gösteriyor. Bu bir bakıma 
kadınlarımızın, siyasal haklarına yeterin
ce sahip çıkmamasından kaynaklanıyorsa 
da, sorunun ardında başka nedenlerin bu
lunduğu da bir gerçektir. 

Toplumumuzda kadının, kadın ol
maktan doğan pekçok sorunla ve engelle 
karşılaşması bu nedenlerin başında geli
yor. Bu engellerin ve toplumumuzun ka
dınla ilgili olumsuz bazı değer yargılarını 
aşabilmesinde devletin kadına yeterince 
yardımda bulunmaması, durumu daha da 
ağırlaştırmaktadır. Oysa, altına imza koy
duğumuz Kadınların Siyasal Haklar Söz
leşmesinde şöyle deniliyor : "Kadınların 
hiçbir ayırım gözetilmeksizin, erkeklerle 
eşit şanlarla tüm seçimlerde oy kullanma
ya hakları vardır. Ayrıca, kadınların hiç

bir ayırım gözetilmeksizin erkeklerle eşit 
şartlarda, millî yasalarca kurulmuş ve halk 
tarafından seçilen tüm kamu organlanna 
seçilme haklan vardır. Yine kadınlann, 
kamu konumlarını üstlenme ve kamu gö
revlerini yerine getirme haklan vardır." 

Sayın milletvekilleri, Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Kaldmlması Söz
leşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
28 Haziran 1985 günü onaylanarak, Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince, 
millî yasa konumuna gelmiştir. Bu üçbu-
çuk yıl içinde yasa hükümlerinden hangi
leri yaşama geçirilmiştir, Hükümet bu ko
nuda gerekli hangi çalışmayı yapmıştır? 
1986 yılında, aralarında 700 erkeğin de 
bulunduğu üç bin imzalı bir dilekçe Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komis
yonuna verilmişti. Bu dilekçeyle ilgili aca
ba nasıl bir işlem yapılmıştır ve dilekçede 
vurgulanan isteklerin hangisi için bir çö
züm getirilmiştir? 

Toplumumuzda kadın hâlâ ikinci sı
nıf bir insan olarak algılanmaktadır. Bu 
değerlendirme, büyük kentlerimizin çok 
küçük bir kesiminde belirli bir esnekliğe 
kavuşmuşsa da, Anadolu'da katı bir şekil
de sürmektedir. Okul kitaplannda kadı
nın, yalnızca yuvayı yapan dişi kuş, çocuk-
lannın üzerine kol, kanat geren, evinin sa
dece mutfağından sorumlu kişi olarak yer 
alması, sanırım bir raslantı değildir. Oy
sa kadının, televizyon reklamlarında de
vamlı tekrarlanan bu vasıfları yanında, ça
lışma hayatında da etkili olduğunun vur
gulanması gerektiği inancındayım. 

Kadın - erkek eşitliği kavramının top
luma benimsetilmesinde en etkili yolun, 
daha öğrenim yıllarının başından itibaren 
bu kavrama gereken önemin verilmesiyle 
olur. 

Sayın milletvekilleri, gerek kamu ku
ruluşlarında, gerekse özel kesimde kadı
na, özellikle de hamile kadına çeşitli 
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güçlükler, engeller çıkarılmakta, bu du
rumdaki kadınlar işe alınmamakta, hatta 
işten atılmaktadır. Bazı işyerlerinde ise bu
nun aksi yapılmakta ve erkeklerin yerine 
kadın emeği tercih edilmekte ve kadın 
emeği ucuza kapatılıp kullanılmaktadır. 
Her iki durumda da kadın aleyhine bir or
tam oluşturulmaktadır. Kadın, ya iş ya
şamının dışına itilmekte, ya da evinin dı
şındaki dünyadan ürkütülmektedir. 

Günümüzün dünyasında olduğu gi
bi ülkemizde de kadının çalışması, hak ve 
görev sınırlarını aşarak, bir zorunluluk ha
line gelmiştir. Bu bakımdan, kolaylaştırı
cı önlemler alınmalıdır. Ayrıca, boşanma
ların biraz daha kolaylaştırıldığı bu dö
nemde, her türlü ihtimale karşı kadının 
ekonomik güvenceye kavuşturulması mut
laka gerekmektedir. 

Kadınların hâlâ müfettiş, kaymakam 
olamamaları, yargıç atamalarında kadın 
sayısının belli bir oranın üzerine çıkarıl
maması için hangi haklı ve ciddî gerekçe 
gösterilebilir? Öğretmen, ebe ya da ben
zeri bazı görevlerle dağ başlarındaki köy
lere gönderilen genç kızların, kadınların, 
müfettiş ve kaymakam olarak aynı yerle
re gönderilmeleri niçin sakıncalıdır? 

Kadınlarımızın siyasal haklarına ka
vuşmalarının yıldönümünde, kadın sorun
larına bu açılardan yaklaşılmasını istiyor, 
hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. — Ankara Milletvekilleri Göksel Kalay-
cıoğlu 'nun, Türk kadınına siyasî haklarının veril
mesinin 54 üncü yıldönümü münasebetiyle gündem 
dışı konuşması 

BAŞKAN — Aynı konuda gündem 
dışı konuşmak üzere, Sayın Göksel Kalay-
cıoğlu; buyurun. (ANAP sıralanndan 
alkışlar) 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Anka
ra) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; yıllar önce Büyük Atatürk şöyle de
mişti : "Daha selametle, daha dürüst ola
rak yürüyeceğimiz yol vardır; büyük Türk 
kadınını mesaimizde müşterek kılmak, ha
yatımızı onunla birlikte yürütmek, Türk 
kadınını ilmî, ahlakî, içtimaî, iktisadî ha
yatta erkek şeriki, refiki, muavini ve mü
zahiri yapmak yoludur." 

- İşte, Büyük Atatürk bu sözlerini kuv
veden fiile çıkarmış ve Atatürk devrimle
rinin en önemlilerinden birisi olarak, Türk 
kadınına siyasal hakları 5 Aralık 1934'te 

ı tanınmıştır. 
Aralık 1952'de, Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu, kadınlara siyasal hakları
nın taranması konusunda bir karar kabul 
etmiştir. Çünkü bu tarihte birçok ülke ka
dınlarına siyasî haklarını henüz tanı
mamıştı. 

Bugün, Türkiye'ye bakarsak, Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu 
maddesi, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, 
siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep 
ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmek
sizin kanun önünde eşittir" demektedir. 

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 41 inci maddesinde, ananın 
korunmasına; 48 inci maddenin birinci 
fıkrasında, herkesin çalışma hürriyetine 
sahip olduğuna; 50 nci maddesinde, ka
dınların çalışma şartları bakımından özel 
olarak korunacağına; 70 inci maddesinde, 
hizmete alınmada fırsat eşitliğine; 67 nci 
maddesinde, herkesin seçme ve seçilme 
hakkına sahip olduğuna dair hükümler 
bulunmakta ve bütün vatandaşlar bu hak
larını en geniş ve müsamahasız bir şekil
de kullanmaktadırlar. 

20 nci Asırda birçok Batılı ülke, si
yasî haklar yönünden kadınlara eşit hak
lar tanıdılar; fakat bu arada, dünyada fe
minist hareketleri başlatan Fransa'daki 
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hemcinslerinden 14 yıl önce Türk kadını
na mahallî seçimlerde siyasal haklar 
tanındı. 

Bugün siyasal faaliyetler yönünden, 
mesela Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi 
10 memlekette 187 kadar kadın parlamen
terden 16'sı, yani yüzde 8,5'u bakanlık 
yapmaktadır. Hükümette yüzde 19 kadın 
bakan oranıyla Danimarka önde gitmek
te, en son sırayı yüzde 3,33 ile italya al
maktadır. Parlamentolarda kadınların ora
nı, Danimarka'daki yüzde 23,46 ile Yuna
nistan'daki yüzde 4,33 arasında değişmek
tedir. Yapılan araştırma neticelerine göre, 
mesela bütün dünyada ortak olan nokta
nın, nüfusa göre kadın parlamenter ora
nının az olması keyfiyetidir ki, bunun, ön
seçimlerde kadınlara başarı şansının ta
nınmamasından kaynaklandığı ve bunun 
tabiî neticesi olarak, göreve talip olmaya 
cesaretli kadınların sayısının azlığından 
ileri geldiği anlaşılmaktadır. Bu durum ül
kemiz için de geçerlidir. 

Ayrıca, Türkiye'de siyasî hayatta ka
dınlarımızın daha az görev almalarını bir 
diğer temel ve önemli sebebi de, Türk ka
dınının, ailesine hasredeceği zamanı böl
memek, kutsal aile bütünlüğünü bozma
mak gibi geleneksel sorumluluk duygusu
dur. Yoksa, Türk kadını, Büyük Atatürk'
ün söylediği gibi, siyasî hayatta görev üst
lenebilecek, yürütebilecek ve yetkili olabi
lecek bir güce ve kültüre sahiptir. Bunun 
en güzel örneklerinden birini, bugün Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi 
çok zor bir bakanlığın başında Bakan ola
rak bir kadının bulunduğunu söylemekle 
verebiliriz. 

Değerli milletvekilleri, toplumun ya
rısını teşkil eden kadınların siyasî hayatta 
daha fazla söz sahibi olması, dolayısıyla 
demokrasinin daha iyi işlemesi ve millî 
irade kavramının kitlelere mal olmasını, 
sadece Parlamentodaki kadın milletvekil

lerinin sayısı ile ölçmek doğru değildir. 
Kanaatimce ölçü, kadınlarımızın siyasî 
hayatın bütün safha ve kademelerinde gö
rev almaları olmalıdır. Mesela, kadınları
mız, kendilerini çok yakından ilgilendiren 
ve etkileyen mahallî hizmetlerin planlan
masında ve uygulanmasında da daha çok 
söz sahibi olmalıdırlar. Dolayısıyla kadın
larımız, Parlamentoda olduğu kadar, ma
hallî idarelerde, belediye başkanlıkların
da, belediye meclisi üyeliklerinde, il genel 
meclislerinde ve muhtarlıklarda behema-
hal başkan ve üye olarak yerlerini almalı
dırlar. İşte, 26 Mart 1989 mahallî idare
ler seçimleri, kadınlarımızın bu görevler
deki yerlerini almaları için iyi bir fırsattır. 

ANAP İktidarı olarak, Türk kadını
nın gelişmesini sağlayacak her çeşit teşvi
kin yapılmasından ve tedbirlerin alınma
sından yanayız. Parti ve Hükümet Prog
ramında bu konu gayet açık bir biçimde 
dile getirilmiştir. Nitekim, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sevk ettiğimiz mahallî se
çimlerle ilgili kanun teklifimizde, beledi
ye meclisi üyelikleri için aday tespitinde 
kontenjan sistemi getirmekteyiz. Bu tek
lifimiz kabul olunduğu takdirde, bu kon
tenjanların büyük bir çoğunluğunu kadın 
adaylar lehinde kullanmak için gayret sarf 
edeceğimizi burada ifade etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, Türk kadınları 
olarak amacımız, devamlı ve cesur bir şe
kilde çaba göstererek siyasî hayatta daha 
aktif bir şekilde yerimizi almak için eksik
liklerimizi tamamlamak ve milletimizin 
medeniyet yolunda gelişimini, millî örf ve 
âdetlerimize ve millî kültürümüze sadık 
kalarak ve onları muhafaza ederek hızlan
dırmak olmalıdır. 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan be
ri bu konuda ölçülemeyecek kadar yol kat 
ettik; bundan iftihar duymaktayız; fakat, 
Türk kadınına layık olduğu yeri verme ça
lışmalarımız henüz bitmiş değildir. Bunu 
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yalnız hukuk alanında değil, aynı zaman
da zihniyetlerde ve uygulamada da eksik
siz sağlamak için, eğitim ve ekonomik so
runlarımızı çözmek gayretlerine yine hep 
birlikte ağırlık vereceğiz. (ANAP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Bugün sizlere bu kürsüden hitap et
me şerefini elde edebilen bir kadın millet
vekili olarak son derece mutluyum. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Bu manalı yıldönümünde bize istika
met veren, bize ışık tutan, bize umut ve
ren ve bize ilham kaynağı olan Büyük Ata
türk'ün hatırası önünde saygı ile eğiliyor 
ve bütün Türk kadınlarını kutluyorum. 

Hürmetler ederim efendim. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Genel Kurulu ziyaret eden Polonya 
Parlamento Başkanı Roman Malinovuski ve bera
berindeki Parlamento Heyetine Başkan tarafından 
"Hoşgddiniz" denilmesi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 
resmî davetlisi olarak ülkemizde bulunan 
Polonya Parlamento Başkanı Sayın Ro
man Malinovvski ve beraberindeki parla
mento heyeti şu anda Meclisimizi onur
landırmış bulunmaktadır. 

Kendilerine Yüce Heyetiniz adına 
"Hoşgeldiniz' derim. (Alkışlar) 

Gündeme geçiyoruz. 

C) TEZKERELER VE ÖNER
GELER 

1. —Federal Almanya'ya gidecek olan Kül
tür ve Turizm Bakanı Mustafa Ttnaz Titiz'in dö
nüşüne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Ba
yındırlık ve iskân Bakanı ismail Safa Giray 'tn ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/718) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" 
kısmında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 

Aralık 1988 tarihinde Federal Almanya'
ya gidecek olan Kültür ve Turizm Bakanı 
Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar; Kültür ve 
Turizm Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân 
Bakanı Safa Giray'm vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kanı A. Mesut Ydmaz'm dönüşüne kadar Dışiş
leri Bakanlığına, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Hasan Celâl Güzd'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/719) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
f Başkanlığına 

Kuzey Atlantik Konseyi'nin 1988 
Sonbahar Toplantısına katılmak üzere, 
7 Aralık 1988 tarihinde Belçika'ya gide
cek olan Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz'-
m dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Ha
san Celâl GüzeP in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Belçika'ya gidecek olan Devlet Baka

nı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakam Mehmet Yazar'm vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/720) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 
8 Aralık 1988 tarihinde Belçika'ya gidecek 
olan Devlet Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı 
Mehmet Hazar'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 

MECLÎS SORUŞTURMA VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — izmir M&etvekii Ahmet Ersin ve 44 
arkadasmm, izmir Büyük Kanal Projesi ile körfez tc 
rnvdiği için yapılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açtlmastna ilişkin 
önergesi (10/55) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması 
önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

izmir kentinde, hızlı nüfus artışı ve sa
nayinin gelişimi sonucunda, kentte oluşan 
tüm artık suların ve havzalarında biriken 
tüm kirliliği taşıyan 12 derenin döküldüğü 
izmir Körfezi, 1960'lardan başlayarak hızlı 
bir kirlenme süreci içine girmiştir. Özellik
le, iç körfezdeki dere ağızlarında oluşan ça
mur birikimleri, bu kesimde koku ve görü
nüm açısından izmir kentine yakışmayan so
nuçlar doğurmuştur. Sağlık açısından da çok 
sakıncalı bir durum yaratan bu olumsuz ge
lişmenin önlenebilmesi için, önlem alınması 
gereği 1960'lı yılların sonunda ortaya çık
mıştır. 

Bu nedenle, izmir Büyük Kanal Pro
jesi, Dünya Bankası uzmanlarınca 1969 yı
lında başlatılmıştır. Nitekim, DSİ tarafından 
Camp - Harris -« Mesera Grubuna, daha 
sonra da İller Bankası tarafından Su - \apı 
- Holfelder grubuna yaptırılan projelerle, 
1985'te Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından 
gerçekleştirilen proje, temelde aynı çözümü 

getirmektedir. Bu projeler, kuşaklama yön
temi ile İzmir Körfezini dolaşacak 49 km. 
lik kanal ve her 5 kilometrede bir konulacak 
bölgesel arıtma tesislerini önermektedir. 

Bu anlayış içinde çalışmalar başlayarak, 
toplam 650 milyar lira tutarındaki projele
rin ihaleleri yapılmış; ancak ihaleyi alan fir
maların baskısı ve rüşvet iddiaları arasında, 
önceden yapılmış olan projelerden dönüle
rek, onların istediği gibi, klasik boru siste
mine dönülmüştür. Yeni sistem üzerinde yıl
larca çalışılıp, milyarlar harcandıktan sonra 
ise, bundan da vazgeçilerek, bu sistemle so
nuç alınamayacağı görülerek, proje durdu
rulmuştur. Ancak, bu arada harcanan 57 
milyar lira boşa gitmiştir. 

Bu arada, körfezdeki pis kokuyu gider
mek üzere, İzmir Büyükşehir Belediye Baş
kanı kendi icat ettiği usullere göre çalışma
lara başlamıştır. Bu amaçla, Belçikalılarla or
taklaşa İZBELCOM isimli bir şirket kurul
muştur. Bu şirketin yönetim kurulu, Bele
diye Başkanı Sayın Burhan Özfatura ile ba
zı ANAP'lı Belediye Meclis üyeleri ve Bel
çikalılardan oluşmuştur. 

Bu şirket İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ile Dredging International isimli Belçika fir
ması arasında yapılan ikili protokol ile Me
lez Çayı ağzından, Halkapınar köprüsü - Za
fer Payzın kavşağına kadar olan 1 200 met
relik kısmın dip tarama işini almıştır. Bu işi, 
Büyükşehir Belediyesinin değil de, Belediye 
Başkanı Sayın Burhan Özfatura ve ANAP'lı 
Belediye Meclisi üyelerinin kurucusu oldu
ğu İZBELCOM A.Ş'nin almış olması ve 
körfez çamurunun taştma işini yapacak olan 
Belçika firması ile protokolün, Büyükşehir 
Belediyesinin yapmış olması ilginçtir. 

Bu iş için Belçika firmasından iki adet 
çamur taşıma ve dip tarama gemisi kiralan
mıştır. Bu gemilerin görevi, körfezden aldık
ları koku yapan kirli çamuru, 17 mil uzak
lıktaki Hekim Adası civarında denize dök
mekti. Bu yolla, pis kokunun en yoğun ol
duğu Melez Çayı ağzında tarama çalışma
ları, 1.4.1987 tarihinde fiilen başlatılmıştır. 
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Bilim çevrelerinin, körfezden çıkarılan 
çamurun yogunlaştırılası, kimyasal ve meka
nik arıtıma tabi tutulmadan denize boşaltıl-
maması gerektiğini belirtmelerine karşın, Sa
yın Özfatura, arıtma tesisi kurulmasına ya
naşmayarak, denizden alınan çamurun 17 
mü ötede yine denize dökülmesine devam et
tirmiştir. Esasen körfeze pis su akıtan dere
ler kontrol altına alınmadan ve kuşaklama 
projeleri tamamlanmadan, çamur taşıyarak 
körfezin temizlenmesi mümkün değildir. 

Nitekim, yapılan bu çalışmalar çevre kı
yılan kirletmekten başka şeye yaramamış, bu 
iş için 5 milyar TL. boş yere harcanmıştır. 
Kaldı ki, Belçika firmasından kiralanan ge
milerden birisi de nehir temizleme gemisi 
olup, firmada ilk deniz temizleme işini iz
mir Körfezinde denemiştir. Böylece, izmir
lilerin altından kazanılan milyarlar körfezin 
çamurlarına gömülmüştür. 

Sonuçta hiçbir yarar sağlamayan ve 
milyarlar harcanan bu işi, Sayın Özfatura ve 
bazı ANAP'lı Belediye Meclis üyeleri tara-
findan kurulmuş bulunan İZBELCOM 
AŞ'nin üstlenmiş olması, boş yere harcanan 
milyarlarla ilgili olarak, bazı söylentileri de 
beraberinde getirmiş ve kuşku yaratmıştır. 

Sunulan nedenlerle, İzmir Büyük Ka-
.nal Projesi ve körfez temizliği ile ilgili ola
rak yapılan çalışmalar ve harcamalar hak
kında Anayasanın 98 ve içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasını sayguanmızla arz 
ederiz. 

Ahmet Ersin 
izmir 

Kâzım Özev 
Tokat 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Erol Güngör 
İzmir 

Özer Gürbüz 
Sinop 

. Yüksel Çengel 
İstanbul 

Mustafa Çakır 
Giresun 
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Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Adnan Keskin 
Denizli 

Birgen Keleş 
İzmir 

Veli Aksoy 
İzmir 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Hüsnü Okçu oğlu 
İstanbul 

Ekin Dikmen 
İçel 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

İbrahim Aksoy 
Malatya 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Mehmet Fuat Erçctin 
Edirne 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Türkan Akyol 
İzmir 

İbrahim Tez 
Ankara 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mehmet Turan Bayazıt 
İzmir 

Fehmi Işıklar 
Bursa 

Eşref Erdem 
Ankara 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Yusuf Kenan Sönmez 
İstanbul 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin 
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Salih Sümer 
Diyarbakır 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Hasan Zengin 
Manisa 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Ahmet Rüştü Kurt 
Giresun 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Neccar Türkcan 
İzmir 

K. Kemal Anadol 
İzmir 

Erol Ağagil 
Ankara 

Kâmil Ateşogullan 
Ankara 

BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rini alacak ve Meclis araştırması açılıp 
açılmaması hakkındaki öngörüşme, sıra
sında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER 
GELER (Devam) 

VE ONER-

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türk 
- Tunus dostluk grubu kurulmasına ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/717) 

BAŞKAN — Türk - Tunus ve Türk 
- İrlanda dostluk grupları kurulmasına 
ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının iki tezkeresi vardır, okutup, ayrı 
ayrı oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Parlamentolararası Türk - Tunus Dostluk 
Grubu kurulması için ilişik listede isim
leri yazılı sayın milletvekillerinden oluşan 
Kurucular Kurulunun istemi, Hüküme
tin de konu hakkındaki görüşü alındıktan 
sonda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık divanının 8.11.1988 tarihli toplan
tısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münase
betlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 
16.1.1964 tarih ve 378 sayılı Kanunun 
27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile de
ğişik 4 üncü maddesi uyarınca adıgeçen 
dostluk grubunun kurulması uygun mü
talaa edilmiştir. 

Sözü edilen Kanunun 4 üncü ve bu 
Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetme
liğin 4 üncü maddeleri uyarınca Yüce 
Meclisin onaylarına sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Dostluk Grubunun adı : Türk -

Tunus 
Kurucular Kurulu Başkanı : Musta

fa Rüştü Taşar (Ankara) 
Üyeler : 
Bülent Akarcalı (İstanbul) 
Mehmet Akdemir (Gaziantep) 
Ünal Akkaya (Çorum) 
B. Doğancan Akyürek (İstanbul) 
A. Akgün Albayrak (Adana) 
Yaşar Albayrak (İstanbul) 
H. Cahit Aral (Elazığ) 
Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
Muzaffer Atılgan (Ankara) 
Ledin Barlas (Adana) 
Murat Başesgioğlu (Kastamonu) 
Kudret Bölükoğlu (Balıkesir) 
Mehmet Can (Adana) 
M. Abdurrezak Ceylan (Siirt) 
Cavit Çağlar (Bursa) 
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Mustafa Çakır (Giresun) 
Süleyman Çelebi (Mardin) 
Ali Çiftçi (Çankırı) 
Mehmet Dönen (Hatay) 
M.Kemal Duduoğlu (Hatay) 
Sait Ekinci (Burdur) 
Ali Er (İçel) 
Mehmet Ali Eren (İstanbul) 
Ali Şakir Ergin (Yozgat) 
M. Rauf Ertekin (Kütahya) 
.Tevfik Ertüzün (Zonguldak) 
Tugay Gemalmaz (Erzurum) 
"Temel Gündoğdu (İstanbul) 
B. Cahit Gündüz (İzmir) 
Kerem Güneş (Kars) 
ibrahim Gürdal (İsparta) 
Mehmet Kahraman (Erzurum) 
Ekrem Kangal (Sivas) 
M. Ali Karadeniz (Giresun) 
Kâmran Karaman (Hatay) 
N. Mehmet Kaşıkçı (Kayseri) 
Lutfullah. Kayalar (Yozgat) 
A. Şamil Kazokoğlu (Bolu) 
Mehmet Keçeciler (Konya) 
Ersin Koçak (Adana) 
Yalçın Koçak (Sakarya) 
Mehmet Korkmaz (Kütahya) 
Aytekin Kotil (İstanbul) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
Alaettin Kurt (Kocaeli) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
Gökhan Maraş (Kırşehir) 
Öner Miski (Hatay) 
Selahattin Mumcuoğlu (Van) 
Mahmut Orhon (Yozgat) 
A. Talip Özdemir (Konya) 
Hamdi Özsoy (Afyon) 
M. Sezai Pekuslu (Ankara) 
Mehmet Perçin (Adana) 
A. Reyhan Sakallıoğlu (Sakarya) 
Talat Sargın (Tokat) 
Mustafa Sarıgül (İstanbul) 
M. Cevdet Selvi (Eskişehir) 
Saffet Sert (Konya) 
Kenan Süzer (Tokat) 

Mehmet Şimşek (Konya) 
İsmet Tavgaç (Bursa) 
Nurhan Tekinel (Kastamonu) 
Ali Topuz (İstanbul) 
İlker Tuncay (Çankırı) 
A. Edip Uğur (Balıkesir) 
Kazım Ulusoy (Amasya) 
Ünal Yaşar (Gaziantep) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Gürbüz Yılmaz (Ordu) 
Mehmet Yüzügüler (Aydın) 
Hasan Zengin (Manisa) 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıaa su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — Türkiye Büyük Millet Medisvnde Türk 
- irlanda dostluk grubu kurulmasına ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/716) 

BAŞKAN — Diğerini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
Parlamentolararası Türk - İrlanda Dost
luk Grubu kurulması için ilişik listede 
isimleri yazılı sayın milletvekillerinden 
oluşan Kurucular Kurulunun istemi, Hü
kümetin de konu hakkındaki görüşü alın
dıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlık Divanının 8.11.1988 tarihli 
toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münase
betlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 
16.1.1964 tarih ve 378 sayılı Kanunun 
27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile de
ğişik 4 üncü maddesi uyarınca adıgeçen 
dostluk grubunun kurulması uygun mü
talaa edilmiştir. 

Sözü edilen Kanunun 4 üncü ve bu 
Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetme
liğin 4 üncü maddeleri uyarınca Yüce 
Meclisin onaylarına sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Dostluk Grubunun adı Türk -
İrlanda 

Kurucular Kurulu Başkanı: Mehmet 
Sağdıç (Ankara) 

Üyeler : 
Erol Ağagil (Ankara) 
Abdülkadir Aksu (Diyarbakır) 
Türkân Akyol (İzmir) 
A. Rıfkı Atasever (Tekirdağ) 
Abdülkadir Ateş (Gaziantep) 
Muzaffer Atılgan (Ankara) 
Mehmet Aydın (Samsun) 
Ledin Barlas (Adana) 
M. İrfan Başyazıcıoğlu (Kayseri) 
M. Turan Bayazıt (İzmir) 
Haydar Baylaz (Bingöl) 
Hikmet Biçentürk (İçel) 
Abdülkadir Cenkçiler (Bursa) 
M. Abdurrezak Ceylan (Siirt) 
Reşit Çelik (Van) 
Mehmet Deliceoğlu (Adıyaman) 
Mustafa Demir (Şanlıurfa) 
M. Kemal Duduoğlu (Hatay) 
Sait Ekinci (Burdur) 
Ali Er (İçel) 
A. Haydar Erdoğan (İstanbul) 
H. Orhan Ergüder (İstanbul) 
M. Rauf Ertekin (Kütahya) 
Ali Eser (Samsun) 
Togay Gemalmaz (Erzurum) 
Akın Gönen (İzmir) 
E. Cenap Gülpınar (Şanlıurfa) 
Temel Gündoğdu (İstanbul) 
B. Cahit Gündüz (İzmir) 
İrfan Gürpınar (Kırklareli) 
Güneş Gürseler (Tekirdağ) 
Atilla İmamoğlu (Kahramanmaraş) 
Şener İşleten (Edirne) 
Göksel Kalaycıoğlu (Ankara) 
N. Mehmet Kaşıkçı (Kayseri) 
A. Şamil Kazokoğlu (Bolu) 
Birgen Keleş (İzmir) 
Erkan Kemaloğlu (Muş) 
H. Sabri Keskin (Kastamonu) 
Bahri Kibar (Ordu) 

Tevfık Koçak (Ankara) 
Mehmet Korkmaz (Kütahya) 
Haydar Koyuncu (Konya) 
Erol Köse (Kocaeli) 
İsmail Köse (Erzurum) 
M. Tahir Köse (Amasya) 
Alaettin Kurt (Kocaeli) 
Öner Miski (Hatay) 
A. Talip Özdemir (Konya) 
Mümtaz Özkök (Sakarya) 
M. Sezai Pekuslu (Ankara) 
Ali Pınarbaşı (Konya) 
Mehmet Pürdeloğlu (Hatay) 
Fahir Sabuniş (Bursa) 
Mehmet Sağdıç (Ankara) 
Talat Sargın (Tokat) 
İstemihan Talay (İçel) 
İsmet Tavgaç (Bursa) 
İbrahim Tez (Ankara) 
Mehmet Topaç (Uşak) 
Ali Topçuoğlu (Kahramanmaraş) 
Koksal Toptan (Zonguldak) 
İlker Tuncay (Çankırı) 
Necat Tunçsiper (Balıkesir) 
Kazım Ulusoy (Amasya) 
Abdullah Ulutürk (Afyon) 
Tayfur Ün (Bilecik) 
Abdulmecit Yağan (Kayseri) 
Gürbüz Yılmaz (Ordu) 
Rıza Yılmaz (Ankara) 
Erkan Yüksel (Tokat) 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Dışişleri Bakam A. Mesut Yıl
maz'in 7 - 11 Aralık 1988 tarihten arasında 
Belçika'ya yapacağı resmî ziyarete istanbul 
Milletvekili Bülent Akarcalt'mn da katılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/721) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Ana
yasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 
bir tezkeresi vardır, okutup onayınıza 
sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'-
ın, Brükselde düzenlenecek Kuzey Atlan
tik Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısı
na iştirak etmek, toplantı öncesi ve son
rasında NATO'ya üye ülkelerin heyetleriy
le ikili temaslar yapmak ve Avrupa Top
luluğu ülkeleri nezdindeki büyükelçileri
mizle adıgeçen şehirde yapılacak değerlen- ' 
dirme toplantısına katılmak üzere bir he
yetle birlikte 7 - 11 Aralık 1988 tarihleri 
arasında Belçika'ya yapacağı resmî ziya

rete, İstanbul Milletvekili Bülent Akarca
lı' nın da katılması uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine gö
re gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gündemin "Gene l Görügme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI V E 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 36 arka

daşının, ilaç fiyatlarına sık sık yapılan zamların 
nedenini tespit etmek ve konuya çözüm getirmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/25) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Ali 
Uyar ve 36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık 
sık yapılan zamların nedenini tespit etmek 
ve konuya çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki 
öngörüşmeye kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Buradalar. 
Önerge üzerinde Hükümet ve Sos-

yaldemokrat Halkçı Parti Grubu konuş
muşlardı. 

Sayın milletvekilleri, bu önergeye Sa
yın Hilmi Ziya Postacı katılma dileğinde 
bulunmuşlardır. Bilgilerinize sunuyorum. 

Şimdi söz sırası Doğru Yol Partisi 
Grubu adına, Sayın Doğan Baran'm; bu
yursunlar efendim. (DYP sıralarından 
alkışlar) 
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DYP G R U B U ADINA DOĞAN 
BARAN (Niğde) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Hatay Milletvekili Sayın 
Ali Uyar ve arkadaşlarının, ilaç fiyatları
na sık sık yapılan zamların nedenlerini 
araştırmak ve konuya bir çözüm getirmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasıyla il
gili önerge hakkında Grubumun görüşle
rini açıklamak üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. Yüce Meclisi Grubum ve şah
sım adına saygı ile selamlarım. 

Sayın Bakandan geçen salı günü bu 
kürsüden, ilaçların nasıl yapıldığını anlat
mak yerine, ilaç fiyatlarının bu haliyle top
lumumuz tarafından kaldırılıp kaldırıla
mayacağını, yüksek fiyatlara nasıl bir çö
züm bulacakları hususunda açıklama yap
masını beklerdik. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, ilaç 
sanayii, hammadde ithalinden kalite de
netimine, fiyatların belirlenmesinden tü
keticiye yansımasına kadar baştan aşağı 
tam bir kargaşa içindedir. İktidarın yan
lış sağlık politikası yüzünden hastaneden 
hapishaneden kaçar gibi kaçan hasta, 
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canını eczaneye attığında, reçetedeki ilaç 
fiyatları elini kavurmakta, ilaçların ancak 
bir kısmını alabilmektedir. Oysa reçetede
ki ilaç bir bütündür. Hastanın sağlığına 
kavuşması için bölünmemeli, gerektiği za
manda ve miktarda alınmalıdır. Kaldı ki, 
hastanın ilaç seçme hakkı da yoktur. Çün
kü bu hak, hasta adına hekime aittir. 

Devletin görevi, ilacm, bulunabilir, 
kaliteli ve ucuz olmasını sağlamaktır; an
cak, son beş yıldır ilaç fiyatlarındaki füze 
hızıyla artış, satın alma gücü olmayan in
sanlarımızın sağlığını tehdit eden boyut
lara ulaşarak, onları çaresiz kılmıştır. En 
basit bir enfeksiyon hastalığında beş şişe 
antibiyotik iğnesi alsanız, 16 500 liradan 
bir aylık asgarî ücret tutar. Sigortalı olan 
kişi bunun yüzde 20'sini; 16 800 lirasını 
öder; ama sigortalı olmayan 84 bin lira 
ödemek mecburiyetindedir. 

Eczacılar da, sattıkları ilacın yerine 
ilaç koymakta güçlük çekmekte ve sık sık 
değişen fiyatlar karşısında, sanki sorum
lu kendileriymiş gibi hastayla karşı karşı
ya kalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, ilaç 
fiyatları 1984 yılından bu yana 8845 sayı
lı Kararname ile tespit edilmektedir. Bu 
kararnameye göre, ilacın tüm maliyet un
surları üretici firmaca fiilî olarak tespit 
edildikten sonra çıkarılan maliyet, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı İlaç ve Ecza
cılık Genel Müdürlüğüne bildirilmekte, 
Bakanlık da 10 gün içinde reddetmediği 
takdirde, çıkarılan maliyete yüzde 20 üre
tici kârı, yüzde 9 depocu kârı, yüzde 25 
eczacı kârı ve yüzde 10 da KDV ilave et
mek suretiyle, perakende satış fiyatını be
lirlemektedir. 

Eskiden, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının ilaç hammaddesi ithalinde ka
lite ve fiyat denetimi yetkisi vardı. Şimdi 
ise, 8845 sayılı Kararnameye göre, Bakan
lığa yalnız kalite denetimi yetkisi verilmiş, 

fiyat denetimi yetkisi Bakanlıktan alına
rak, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına aktarılmıştır. Artık isteyen 
istediği ülkeden istediği fiyatta ve istediği 
miktarda hammadde alıp; "Maliyetin 
yüzde 44'ünü hammadde teşkil ediyor. 
Dolardaki, marktaki, isviçre frangındaki 
yüzde artış şu, aylık enflasyon da yüzde 
6 veya 8 olmaktadır" diyerek, Bakanlığın 
kapısına dayanmaktadır. Zira, 8845 sayı
lı Kararname ile iddia ve karar mercii ay
rılmamış. Üretici firmalara hem hâkim, 
hem de savcı yetkisi verilerek; "Kendi fi
yatını kendin tespit et, kendi ürettiğini 
kendin kontrol et, hatta seyahat masraf
larını, otel masraflarını da maliyetin üze
rine koyarak gel, zam iste'' denmektedir. 

Bu uygulama neticesinde 1984 - 1988 
yılları arasında, ilaç fiyatlarında on kat, 
dövizde ise altı kat artış olmuştur. Sadece 
1988 yılının 11 ayında ilaç fiyatlarındaki 
artış yüzde 88, dövizdeki artış ise yüzde 
48'dir. 

ilaç fiyatlarındaki anormal artış, yük
selen enflasyon ve artan maliyetler, yapı
lan zamların ancak bir kısmını gerektirir. 
Fiyatlara tesir eden asıl etken, üretici fir
maların aşırı kazanma istekleriyle, ham
maddede devlet ithali ve denetimi yapıl
mamasıdır. İlaç maliyetlerini artıran baş
lıca unsur hammadde olduğuna göre, 
hammadde ithalindeki spekülasyonu ön
lemek için, devlet, neden ilaç hammaddesi 
ithal etmiyor? Amerika Birleşik Devletle
ri, Batı Almanya ve İsviçre dışında pek çok 
gelişmiş ülke, başta hammadde ithali ol
mak üzere, üretimden tüketime kadar ilaç 
fiyatlarının denetimini sosyal devlet olma 
gereği yerine getirmektedir. 

Sayın Bakan, "8845 sayılı Kararna
me yürürlüğe girdikten sonra firmaların 
ortalama yıllık kârları yüzde 6'ya düştü" 
dediler. Mart 1988'de Ankara hastanele
rinde yapılan ihalelerde, ilaç firmaları an
tibiyotiklerde yüzde 45, ağrı giderici ilaç-
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larda yüzde 48'lere varan iskonto yapmış
lardır. Bu nasıl yüzde 6'lık bir kârdır ki, 
yüzde 48'lere varan iskonto yapılabilmek
tedir? Toplu satışlarda indirim yapılır; 
ama, bu kadar da indirim yapılır mı? 

Biz Doğru Yol Partisi olarak, ilaç fir
malarının devlet eliyle, haksız yere zengin 
edildiğini iddia ediyoruz. Gerçi siz, serbest 
piyasa ekonomisi uyguladığınızı söylüyor
sunuz; tabiî ki serbest piyasa ekonomisin
de fiyatlar kendiliğinden oluşarak, mali
yet ve kâr unsurunun düşük düzeyde kal
masını sağlar. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Onlar serbest hayalî ihracat ekonomisi uy
guluyorlar. 

DOĞAN BARAN (Devamla) — O 
sebeple, devletin ilaç hammaddesi ithal et
mesine karşısınız. Ancak, demirin, çimen
tonun, petrolün, kerestenin ulaşım ücret
lerinin, daha akla gelmeyen pek çok kale
min fiyatlarının Hükümetçe tespit edildi
ği Türkiye'de, uyguladığınız ekonomik 
modele "Serbest pazar ekonomisi" den
mez; dense dense, "Karmakarışık bir 
ekonomi'' denir. Kabak çekirdeğinden çi
kolataya kadar, köpek mamasından hor
monlu ete kadar her şeyi ithal ediyor, hatta 
süttozu dahi ithal ederek sütü sudan ucu
za getiriyorsunuz da, neden hammadde it
hal ederek, ilaçtaki vurgunu önlemi-
yorsunuz? 

Devlet istatistiklerine; doktor yüzü 
görmeden ölenlere, şimdi de ilaç yüzü gör
meden ölenler katılmışlardır. İnsanımız, 
"Durdurun şu zamları, yaşamak istiyo
ruz" diyor. Sayın Bakan ise, Türkiye'de
ki ilaç fiyatlarının Avrupa'ya nazaran da
ha ucuz olduğunu söylemekle teselli bu
luyor. Türk insanı fakirdir; yıllık geliri kişi 
başına 7 500 dolar olan Avrupa insanıyla 
mukayese edilemez. Türkiye'de kişi başı
na yıllık ilaç tüketimi 10 dolar, Yunanis
tan'da 24 dolar, İtalya'da 60 dolar, Alman

ya'da 75 dolarken; Avrupa'da bir saatlik 
ücret Almanya ve Hollanda'da 5,5 dolar, 
İtalya ve Fransa'da 4 dolarken; yani orta
lama 5 dolarken, Türkiye'de sadece 50 
senttir, yani onda biridir. Türkiye'de, ilaç
ların Avrupa'ya nazaran, bu durumda 
yüzde 50 daha ucuz olduğunu düşündü
ğümüzde, reel olarak Türkiye'deki ilaç fi
yatları Avrupa'nın 5 katı olur. Kaldı ki, 
Türkiye'de nüfusun yüzde 46'sınm da hiç
bir sağlık güvencesi yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de ilaç 
israfı vardır ve de ilaç pahalıdır. Lüks am
balajdan kaçınmalı ve bazı ilaçlar taneyle 
satılmalıdır. Piyasada aynı dozu ve formü
lü ihtiva eden ilaç sayısı azaltılmalı, Ba
kanlık, dünya hammadde fiyatlarını de
vamlı izlemeli, üretici firmalar, etkinlik de
recesi aynı olan daha ucuz hammadde al
maya zorlanmalı, Bakanlık, zamlanacak 
ilaçların üretici firmalarca bir ay önceden 
"yoklar" listesine girmesini engellemeli ve 
ilaçların kalite kontrollarına daha önem 
vermelidir. Hammadde üretimine ağırlık 
verilerek, dışa bağımlı olmaktan kurtul
malı, genel sağlık sigortası bir an önce çı
karılmalı, devlet, gerektiğinde hammad
de ithal etmeli ve ilaçta KDV kaldırılma
lıdır. Yüzde 8 olan KDV, bir ay önce yüz
de 10'a çıkarılmıştır. İlaç almak zorunda 
olan hasta, lüks tüketim maddesi mi alı
yor ki, ona, "Hasta olma; olursan, önce 
yergini öde" diyorsunuz?.. 

Dünyadaki her mucizenin altında in
san vardır. Sağlığın önemli bir unsuru 
olan ilaç, 1984 yılından bu yana, vitrinle
rin süsü olmuştur. Anayasamız, "Devlet, 
herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı 
içinde sürdürmesini sağlamakla 
görevlidir" der. İlacı, sadece bir sanayi 
ürünü olarak değil, yaşamak için zorunlu 
sosyal bir araç olarak görüyorsak, devlet 
adına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın görevi, "İlaç firmaları az kâr ediyor" 
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diye, onları korumak değil, ilacın her za
man ucuz olmasını sağlayarak, üreten ke
simle, tüketenler arasında adil bir denge 
kurmaktır. Zira, sosyal devlet, zayıfın, 
güçsüzün yanında olan devlettir; zayıfla
rın güçlüye karşı korunması, sosyal dev
letin görevidir. 

Sayın milletvekilleri, sessiz milyonla
rın devletle sözleşmesi var; Anayasa, 
"Herkes , doğuştan sosyal güvenlik hak
kına sahiptir" diyor, "Sağlık, insanların 
doğuştan kazandıkları bir hakt ı r" diyor, 
"Sağlık hizmetlerinin yaygın ve sürekli ya
pılabilmesi için genel sağlık sigortası ka
nunu çıkarılabilir' ' diyor; ama devlet, bu 
sosyal görevini bir türlü yerine getiremi
yor, getiremez de. Çünkü, bu Hüküme
tin zamanında, sosyal devlet bir tarafa iti
lerek, yerini vakıflar idaresine bırakmıştır. 

Fiyatların hızla arttığı, gelirlerin aşı
nıp, paranın puldan daha ucuz olduğu bir 
ülkede, enflasyon canavarının pençesinde 
ezilen ve hiçbir sağlık güvencesi olmayan 
insanların, artik kendi imkânları, kendi 
paralarıyla eczaneden ilaç almaları tari
he karışmıştır. Sigortalı dahi ilacın yüzde 
20'sini ödeyememekte, emekli ise, yüzde 
10 ödememek için eczane eczane koştur
maktadır. 

Ekonomiyi zamlarla idare eden bu 
Hükümetin uyguladığı ilaç politikası, hak
sız kazanç ve çıkar sağlama politikasıdır. 
İlaç hammaddesi dev firmaların tekeline 
girmiş, küçükler ezilmiş, elini kaptıran 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı da ko
lunu kurtaramadığı için, ilaçtaki vurgun 
ve soyguna, " d u r " diyememiştir. 

ilaçta spekülasyon yapılması hiçbir 
vicdana sığmaz. Onun için, Meclis araş
tırması önergesine olumlu oy kullanaca
ğımızı ifade eder, Yüce Meclise saygılar 
sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Baran. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mehmet Kaşıkçı; buyurun. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

ANAP G R U B U ADINA N U H 
M E H M E T KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; görü
şülmekte olan, ilaç fiyatlarının sık sık ar
tışlarıyla ilgili Meclis araştırması önerge
si hakkında grubumun görüşlerini açıkla
mak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesiley
le, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Konumuz ilaç ; yani, insan sağlığı. 
insanlar için, sağlık her şeyden önemlidir, 
her şeyin başı sağlıktır. Bu bakımdan, ko
nunun üzerinde ciddiyetle durmak gerek
tiği kanaatindeyiz. 

İlaç, gerek insan sağlığının korunma
sında, gerekse hastalık halinde tedavide en 
önemli unsurlardan biridir. İlactn bu 
fonksiyonunu yerine getirebilmesi için şu 
üç hususun sağlanması gerekir : 

Öncelikle ilaç, arandığı an bulunabil-
melidir. Birinci sağlanacak husus budur. 

İkincisi, ilaç kalitesi güvenilir ol
malıdır. 

Üçüncü husus, ilaç, herkesin temin 
edebileceği makul bir fiyatla satılmalıdır. 

İktidarımız bu konularda neler yap
mıştır, ilaç konusunda Meclis araştırma
sını gerektiren bir aksaklık var mı? Bu ko
nuları teker teker inceleyerek mevzua 
girelim. 

Birinci konu, "İlacın arandığı an bu
lunabilmesi özelliğidir" dedik. Kısa geç
mişimize göz atarsak, geçmişte ilacın, 
maalesef, her arandığı an bulunamadığı, 
bazı dönemlerde ilaç yokluğundan insan 
hayatının kaybolduğu, ilaç bulamamak 
yüzünden, çocukların daha dünyaya doy
madan göçtüğünü görüyoruz. 

İRFAN D E M İ R A L P (Samsun) — 
Şimdi de açlıktan, gıdasızlıktan, vitamin
sizlikten göçüyorlar. 
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N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Sülfamitler 1936 senesinde, pe
nisilin 1943 senesinde piyasaya çıktı ve kul
lanılmaya başlandı. 1940'lı yıllarda sülfa-
mit veya penisiline ihtiyacı olanlar, maa
lesef, aradıklarında bulamıyorlardı; bir 
tüp sülfamit bulamamak yüzünden zatür
reeden insanlarımız ölüyordu. 

1950'de Demokrat Parti İktidarıyla 
birlikte ilaç sanayiinde büyük gelişme ol
du. Büyük yabancı ilaç firmaları Türki
ye'ye geldi, Türkiye'de yerli firmalar bü
yük fabrikalar kurdular. İlacın büyük kıs
mı Türkiye'de üretiliyor olmasına rağ
men, bundan sonra da Türkiye'de sık sık 
ilaç yokluğu yaşanmıştır ve ilaç yokluğun
dan insanların hayatını kaybettiğine şahit 
olunmuştur. Mesela, bir Asya gribi salgı
nı olmuş, bu salgın sırasında Türkiye'de 
bir tek analjezik, bir tek aspirin, bir tek 
sülfamit bulma imkânı olmamıştır. Grip 
sonrası zatürreeden ve kızamıktan insan
lar ve çocuklar genç yaşta dünyayı terk et
miştir. 

Birçok yaz, çocuk ishalleri sırasında 
(Toksik ishalde) eczacılar, Allah'ın tuzlu 
suyunu (Serumfizyolojiki) bulup vereme
menin acısını yaşamıştır. Susuzluktan bir 
deri bir kemik kalmış çocuklar, analarının 
kucağında, yüzleri sadece bir çift göz ol
muş, yalvaran gözlerle eczacılara bakıp, 
onlardan ilaç dileniyorlardı sanki; fakat, 
eczacılar, onlara bir tuzlu suyu, bir seru
mu verip hayatını kurtarma imkânını bu
lamıyordu. Zaman zaman, insülin yoklu
ğundan şeker hastalan, trinitrin yokluğun
dan kalp hastalan büyük sıkıntılar çekmiş, 
Türkiye'de bulamamış, yurt dışından ge
tirtmek mecburiyetinde kalmışlar, eşe dos
ta yurt dışından ilaç sipariş etmişlerdir. 

ALİ ESER (Samsun) — Hâlâ devam 
ediyorlar. 

N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Saralı hastalar sara ilacı bula-
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mamış; yani, geçmiş dönemlerde, iktida
rımızdan önceki dönemlerde, bu millet 
ilaç yokluğundan çok çekmiştir. 

İRFAN D E M İ R A L P (Samsun) — 
Allah, Allah! 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, söz 
isterseniz zatı âlinize söz veririm; ama, 
oradan müdahale ederek hatibin sözünü 
kesmeyiniz. Bu üçüncü oluyor. Lütfen... 

N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Hamdolsun bugün, aranan 
ilaçların tümü bulunmaktadır. Zaten ilaç
ların yüzde 97'si ülkemizde üretilmekte
dir; tüm dünyada tedavide kullanılan ilaç
lar ithal edilmektedir, ithal, yerli tüm ilaç
lar, arandığında kolaylıkla sağlanır hale 
gelmiştir. Bu, iktidarımızın büyük başa
rılarından birisidir, geçmiş dönemin acı
ları bugün sona ermiştir; iktidarımız, al
dığı tedbirlerle milletin ilaçsızlıktan ölme
sini önlemiş, Türkiye, aranan her ilacın 
rahatlıkla bulunduğu mutlu ülkelerden bi
ri haline gelmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, "İlaçta 
aranan ikinci özellik, kalite" dedim. Al
dığımız tedbirlerle, ilaç kalitesinde de bü
yük gelişmeler oldu. Türkiye, GMP'ye gö
re ilaç üreten 36 ülkeden biridir. Bu 36 ül
kenin tümü, gelişmiş sanayi ülkeleridir. 
GMP, Dünya Sağlık Teşkilatı standartla
rına göre ilaç üretme manasına geliyor. 
Türkiye'de ilaç üretimi, iktidarımız döne
minde G M P şartlarına uygun hale geti
rilmiştir. Bunun için, ilaç üreten firmalar, 
52 milyar liralık yatırım yapmıştır. Bugün 
Türkiye, ilaç ihraç eden ülke haline gel
miştir. 1987 yılında 5 milyon liralık ilaç ih
raç edilmiş, 26 milyon liralık ilaç ham
maddesi ihraç edilmiştir. 1988 yılı içerisin
de, yalnız Sovyet Rusya ile 20 milyar do
larlık ilaç bağlantısı yapılmış ve ihracatı 
sağlanmıştır. 

ALİ ESER (Samsun) — 20 milyar 
dolar mı? 
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N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — 20 milyon dolar. Keşke 20 mil
yar dolar olsa; ama değil, 20 milyon dolar. 

Görüldüğü gibi, gelişmiş sanayi ül
kelerine bile ilaç ihraç edecek hale geldik. 
Eskiden yurt dışına gidenlere ilaç sipariş 
ederken, bugün Türkiye'ye gelen turistler, 
Türkiye'den ilaç alıp götürmektedir. Bil
hassa Yunanlılar, Yugoslavlar, Suriye, 
İran, Irak gibi komşu ülkelerin vatandaş
ları Türkiye'den devamlı ilaç götürmek
tedir. Bu da gösteriyor ki, Türkiye'de ilaç 
kalitesi, geçmiş yıllara nazaran çok yük
selmiştir. İlaç, hammaddeden üretim saf
hasına, ambalajlanmasından dağıtımına 
kadar, dünya standartlarına, dünya norm
larına uygun olarak üretilmektedir. İlaç 
üretimi bakımından Türkiye, gelişmiş sa
nayi ülkeleri arasındadır. 36 gelişmiş sa
nayi ülkesinden biridir Türkiye, ilaç üre
timi bakımından. Bu, ülkemiz için, sana
yimiz için, milletimiz için sevinilecek bir 
neticedir. 

Gelelim ilacın pahalılığı konusuna. 
Bu konuda, iddialara cevap vererek ko
nuşmamı sürdürmek istiyorum. İlacın 
mümkün olduğu kadar ucuz satılması, 
makul bir fiyatla satılması, herkesin, he
pimizin dileğidir; ama, bir maliyeti var
dır ilacın ve maliyetinin altında satılama
yacağı da şüphesizdir. 

Önerge sahibi, SHP Grubu Sözcüsü 
Sayın Ali Uyar, "İ laç fiyatlarının serbest 
bırakılmasının acı faturasını yoksul halkı
mız ödemiştir" dediler. Bu, tamamen 
yanlıştır muhterem milletvekilleri. İlaç fi
yatları serbest bırakılmamıştır; ilaç fiyat
larının serbest bırakıldığı iddiası, asılsız 
bir iddiadır. 28.12.1984 tarihinde 8845 sa
yılı İlaç Kararnamesi ile ilaç fiyatlarının 
nasıl tespit edileceği nizama bağlanmıştır. 
Bu kararnameye göre, ilaç üreten firma
lar, ilaç fiyatlarında değişiklik yapılması
nı istedikleri takdirde, Sağlık Bakanlığına 
müracaat ederler. Bu müracaatlarında, 

hammadde, ambalaj, işçilik, endirekt gi
derler belgelere istinaden belirtilir; Sağ
lık Bakanlığı bunu inceler, eğer uygun gör
mezse, ilaç üreticileri itiraz eder. 10 gün 
içinde itiraz edilmediği takdirde, fiyat ke-
sinleşir; ama buna rağmen ilacın piyasa
ya verilebilmesi için, ayrıca Sağlık Bakan
lığının izin vermesi gerekir. Bu satış izni
ni almadan, firmalar piyasaya ilaçlarını 
veremezler. 

İlaçların fiyatlarını oluşturan unsur
ları, yüzde 37 hammadde, yüzde 10 
ambalaj, yüzde 8 işçilik ve işletme mas
rafları, yüzde 16 endirekt giderler ve kâr, 
yüzde 6,61 depocu kârı, yüzde 20 de ec
zacı kârı oluşturmaktadır. Sağlık Bakan
lığı fiyat verirken, her ilaçta azamî yüzde 
15 kâr edecek bir şekilde fiyat verir. Buna 
rağmen, bu kararname yürürlüğe girdik
ten sonra, ilaç firmaları; 1985 yılında yüz
de 5,9, 1986 yılında yüzde 1,2, 1987 yılın
da da 7,6 kârlılıkla çalışmıştır. Yani, orta
lama kâr nispeti yüzde 4,9'dur. Bu durum 
da gösteriyor ki, iktidarımız, ilaç firmala
rını zengin etmek pahasına ilaca yüksek 
fiyat vermiş değildir. Yüzde 4,9 kârlılıkla 
çalışan hiçbir sanayi kolu yoktur; ilaç sa
nayiinin çok kârla çalışan bir kol olmadı
ğını, bu kâr ortalaması net ve açık olarak 
ortaya koymaktadır. Bu doğrultudaki id
diaların tümünün varit olmadığı kesinkes 
açıktır. 

MUSTAFA ÇAKIR (Giresun) — 
İnanıyorsunuz değil mi? 

N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Yine, Sayın SHP sözcüsü ko
nuşmasında "İ laç gibi bir sağlık aracının 
bir sömürü vasıtası olmaması gerekir; sö
mürü ve soygunun önlenmesi için devlet 
denetimi zorunludur" diyor. Halkımızın, 
ilacı, gerek kaliteli ve gerekse uygun fiyatla 
kullanabilmesi için devlet, denetimini sür
dürmektedir. Türkiye'de devlet tarafından 
fiyat verilen pek nadir maddelerden biri
dir ilaç. Biraz evvel de söylediğim gibi, 
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kalitesi de devlet tarafından kontrol edil
mektedir. Hammadde kalitesi devlet tara
fından kontrol .edilmektedir; tüm ham
maddelerin sertifikalı olarak ithali devlet 
tarafından sağlanmıştır. Üretim sırasında 
devlçt, her sene en az 300 denetimle ilaç 
üretiminin GMP'ye göre yapılıp yapılma
dığını kontrol etmektedir. İlaç firmaları 
GLP'ye göre laboratuvarlar kurmuş, 
Dünya Sağlık Teşkilatının standartlarına 
göre o.tokontrolünü yürütmektedir. Bir 
ilaç 2 günde üretilip, 15 günde denetlen
mektedir. İlaç 15 gün denetim ve kontrol 
altında tutulmadan piyasaya verilmemek
tedir. Görüldüğü gibi devlet, ilaç üzerin
deki denetim görevinin tümünü en iyi şe
kilde yerine getirmektedir. 

Sayın sözcünün burada kullandığı 
"sömürü ve soygun" tabirlerini son de
rece yadırgadık. Bizim anlayışımıza göre, 
meşru kazanç, haktır; meşru kazanç olma
dan ticaret yürümez. Kâr, ticaretin bir un
surudur; kârı sömürü olarak görmek, kâ
ra sömürü gibi bakmak, bu devirde anla
şılabilecek bir tutum değildir. Kaldı ki, bu
gün için, kâr, Lenin'in Rusyasmda, Mao'-
nun Çininde bile yadırganmıyor. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasa
mıza göre, halkın sağlığını devlet gözet
mek durumundadır; bunun için de, ilacın 
temininde her türlü kolaylığın gösterilmesi 
konusu üzerinde duruluyor; çok doğru. 
İktidarımız, bu konuda geçmiş iktidarla
rın yaptıklarının tümünden fazla icraat 
yapmıştır. İktidarımız zamanında önce 
sosyal güvenlik şemsiyesi genişlemiştir; 
Bağ - Kur'luların da sağlık durumları gü
vence altına alınmıştır. Ziraat kesiminde 
çalışanlar Sosyal Sigortalar bünyesine alın
mıştır. Kendi nam ve hesabına çalışan çift
çilerin Bağ - Kur'lu olması imkânı geti
rilmiştir. Böylece, yaşayanlarımızın yüz
de 60'mı bu şemsiye altında toplama im
kânına kavuşulmuştur. Bu, iktidarımızın, 

sosyal güvenlik açısından sağladığı büyük 
bir gelişmedir. 

Bunun dışında, ilaç satın alma imkâ
nı olmayan fakir kişiler için Sosyal Daya
nışma Fonundan imkân sağlanmıştır. Bu
gün için ilaç alacak parası olmayan kişi
ler, Sosyal Dayanışma Fonuna müracaat 
ediyor, ilaç ve tedavi parasını bu fondan 
karşılıyor. Bu da iktidarımızın, sosyal da
yanışma anlayışının güzel bir ürünüdür. 

Devlet hastaneleri de, fakir olduğu
nu iddia eden herkese bedava bakmakta
dır. Hastanelerde üç kişilik bir kurul, 
"fakirim" diyen kişilerin fakir olup olma
dıklarını araştmp karar vermekte ve fakir 
olanları tedavi etmekte, yataklı tedavisini 
yapmakta ve ilacını vermektedir. Görül
düğü gibi, ilaç ve hastane masraflarını 
ödeme gücü olmayan kişiler Türkiye'de 
koruma altındadır. Tabiî, bunun ideali ge
nel sağlık sigortasıdır, bu konuda da ça
lışmalarımız vardır; biraz sonra bu konu
ya da değineceğim. 

Sayın sözcü "Bu kararname yürür
lüğe girdikten sonra hammadde fiyatları 
düşmedi, tersine kat kat artmıştır" dedi
ler. Evet, bu iddia da külliyen yanlış. 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edir
ne) — İyi ki, "Yalan" demedin. 

N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Türkiye'ye 1 066 hammadde 
girmektedir; bunlardan 268 tanesinin fi
yatı ucuzlamıştır, 234 tanesinin fiyatı art
mıştır, 564 tanesinin fiyatı hiç değişmemiş
tir. Fiyatı artanlar da, bahsedildiği gibi, 
öyle üç dört kat değil, cüzi miktarlarda
dır. Bazı örnekler verdiler, bu örneklerdeki 
fiyatlar da külliyen yanlıştır. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Peki, neden pahalanıyor ilaçlar? 

N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Madde madde açıklıyorum. 
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Sayın sözcü, Triamcinolon Acento-
nid' in 2 500 dolardan, 20 bin dolara çık
tığını iddia ediyor. Gerçeğe bakıyoruz, 
1975 yılında kilosu 21 190 dolarken, mik-
ronize olanının kilosu 12 bin dolara, ste
ril olanının fiyatı ise 17 880 dolara 
düşmüş. 

MUSTAFA ÇAKIR (Giresun) — Siz 
konuştuklarınıza inanıyor musunuz? 

N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Bunlar rakam, rakamların da 
tartışması olmaz ki; tamamen yanlış. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
O yanlış, bu yanlış... 

N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De 
vamla) — "Betametazon 'un kilosu 7 bin 
dolarken, 18 bin dolara çıktı" diyor ko
nuşmacı. Gerçeğe bakıyoruz, kilosu 20 bin 
dolarken 6 150 dolara düşmüş; yani bu da 
yükselmemiş, bilakis ucuzlamış. 

Bunlar, benim devlet arşivlerinden 
aldığım fiyatlar. 

Sözcü, Cefalotin Na'nın (sodyum) ki
losu 500 dolarken, 1 200 dolara çıktığını 
iddia ediyor. Bunun fiyatı 1 200 dolardan 
680 dolara gerilemiş; yani bu iddia da 
doğru değil. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Rochefm 
Ampul kaç lira, onu söyle? 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, kişi
sel konuşmalara da yer var. Zatı âliniz söz 
isterse, veririm ve konuşursunuz. 

N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Sayın sözcü konuşmalarında id
dia ediyorlar ve "Eskiden olduğu gibi it
halatta fiyat kontrolü olursa biz ilaç fiyat
larını yüzde 70 ucuzlatırız" diyorlar. Ku
sura bakmayın, mümkün olmayan bir şe
yi iddia ediyorlar. Niçin?.. " İ laçhammad
delerini girişte kontrol ederek ucuz alaca
ğız ve ilacı yüzde 70 ucuzlatacağız" diyor
lar. Mümkün değil; çünkü, ilaçta ham
maddenin maliyette yeri zaten yüzde 34. 

Hammaddenin maliyetteki yeri yüzde 34 
veya 37 ise, hammaddeyi bedava alsanız 
dahi ilaç yüzde 37 ucuzlar. Bu şekilde ila
cı yüzde 70 nasıl ucuzlatacaklarına aklım 
ermedi. SHP sözcüsünün tüm hesapları 
herhalde bunun gibi. 

Sayın sözcü, Türkiye'de ilaç fiyatla
rının başka ülkelerden, mesela italya'dan 
pahalı olduğunu iddia ederek, çeşitli ör
nekler verdi. Bu konu da varit değil. Ger
çi, italya ilacı en ucuz satan Avrupa ülke
si; ama, resmî kaynaklardan aldığım bil
gileri sizlere aktarıyorum, vaktinizi fazla 
almamak için de hepsini okumayacağım, 
bir kaç kaleme değineceğim. 

Tagamet 200 miligram 50 tablet; 6 
Nisan 1988'de, Türkiye'de 6 804 lira, Al
manya'da 58 742 lira, isviçre'de 60 004 li
ra, Hollanda'da 39 902 lira, İngiltere'de 
25 291 lira, İtalya'da 32 485 lira. Görüyor
sunuz ki, en ucuz ilaç satılan ülke Türki
ye; neredeyse isviçre ve Almanya'nın on
da biri fiyatına satılıyor. 

H İ L M İ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Unkamet kaça? 

N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Tagamet'i okudum. 

Aspirin 20 tablet; Türkiye'de 362 li
ra, Almanya'da 3 551 lira, İsviçre'de 2 964 
lira, Hollanda'da 1 979 lira, İtalya'da 
2 194 lira. Aspirinin en ucuz satıldığı ül
ke yine Türkiye. 

Nobrium 5 miligram 30 kapsül; 
Türkiye'de 600 lira, Almanya'da 3 544 li
ra, İsviçre'de 6 647 lira, HollandaMa 
5 772 lira, İngiltere'de 8 962 lira, İtalya'
da 3 182 lira. Daha fazla örnek okuyarak 
sabrınızı tüketmek istemiyorum. 

Şimdi, Türkiye'de ilaç durumunu 
madde madde değil de, genelde değinmek 
istiyorum. Avrupa'da en ucuz ilaç satan 
ülke Türkiye. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ücret
ler ne kadar onu söyle? 
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GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Ücretlere göre... 

N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Türkiye'de, Federal Almanya ve 
isviçre'den yüzde 76, Hollanda'dan yüz
de 72, ingiltere'den yüzde 55, italya'dan 
yüzde 40, Fransa'dan da yüzde 28 daha 
ucuza ilaç satılıyor. 

A H M E T FUAT ERÇETİN (Edirne) 
— Cennet, cennet Türkiye... 

N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Federal Almanya'da ilaç fiyat
ları 100 kabul edildiğinde, Türkiye'de 29, 
Macaristan'da 46, Portekiz'de 50, Yuna
nistan'da 57, İspanya'da 63, ingiltere'de 
66, Yugoslavya'da 74, Kanada'da 76, Tu
nus' ta 78, İtalya'da 79, İrlanda'da 80, 
Amerika Birleşik Devletlerinde 83, İsra
il'de 86, İsveç'te 87, Hollanda'da 90, 
Fransa'da 91, Avusturya ve Federal Al
manya'da 100, Kenya'da 102, Norveç'te 
103, Danimarka'da 114, İsviçre'de 125, 
Finlandiya'da 128. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, toparla
yınız efendim. 

N U H M E H M E T KAŞIKÇI (De
vamla) — Başüstüne Sayın Başkanım. 

Görüldüğü gibi, Türkiye, tüm dün
yada ilacı en ucuza satan ülkelerin başın
da geliyor. 

Yine sözcünün bir iddiası, " İ laç fi
yatlarında yükselme, enflasyon hızının 
üzerinde olmuştur" şeklindedir. Bu iddia 
da büyük ölçüde varit değildir. Mesela; ek
mekte fiyatlar, 1978 yılından 1988 yılma 
kadar 51 katı, ilaçta 57 katı, beyaz peynir
de 58, zeytinyağında 62, sütte 63 katlan
mış. Tabiî, ilaç fiyatlarının enflasyona bağ
lı olarak arttığı bir gerçek; ama bu artış, 
diğer maddelerin fiyatlarının artışına na
zaran, iddia edildiği gibi, çok yüksek ol
mamıştır. 

T ü m bunlara rağmen, ilaç fiyatları
nın yükselmiş olması, yüzde 60 sosyal gü-
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venlik şemsiyesinin dışında kalan, Sosyal 
Dayanışma Fonundan da istifade edeme
yen bazı kesimlerin alım gücünü zorla
maktadır. Kesin çözüm, biraz evvel söy^ 
lediğim gibi, genel sağlık sigortasıdır. Ge
nel sağlık sigortasına geçmek için biz, da
ha önce Temel Sağlık Yasasını çıkarmış
tık. Bu, bir pilot uygulama olacaktı; Ana
yasa Mahkemesinin, bu yasanın bazı 
maddelerini iptal etmesi yüzünden uygu
lamaya geçilemedi. Bakanlığımız, bu ya
sayı yeniden değiştirerek getirme hazırlı
ğı içinde. Bu yasanın uygulanmasıyla, sos
yal güvenlik şemsiyesi dışında kalan aile 
sayısı belirlenecek; bunlardaki prim verme 
imkânı olanlar belirlenecek, veremeyecek
lerin sayısı belirlenecek, bundan sonra da 
inşallah genel sağlık sigortasına geçmek 
bizim İktidarımız zamanında nasip ola
caktır. Yoksa, bir ticarî kuruluş solan ilaç 
firmalarına fiyat vermeyerek, onları zara
rına ilaç satmaya zorlayarak, ilaç fiyatla
rını ucuzlatmak mümkün değildir. Geç
miş dönemlerde bunlar denenmiştir; bun
dan iki netice hâsıl olmuştur : 

1. İlaç, piyasada bulunamamıştır, 
bu yüzden insanlar ölmüştür. 

2. İlaç kalitesi kötüye gitmiştir., 

Dönemimizde getirilen kararnamey
le, ilaç piyasada bulunur hale gelmiş, ilaç 
kalitesi düzeltilmiş, ilacın maliyete uygun 
fiyatlarla piyasaya verilmesi sağlanmıştır. 
İnşallah, genel sağlık sigortasıyla, ilaçla il
gili tüm problemleri kökünden çözmek bi
zim iktidarımıza nasip olacaktır. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Uyar, önerge sahibi olarak, 

önerge üzerinde zatı âliniz mi, yoksa gös
tereceğiniz herhangi bir imza sahibi arka
daşınız mı konuşacaklar? 

ALİ UYAR (Hatay) — Efendim, 
Sayın Postacı konuşacaklar. 
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BAŞKAN — Buyursunlar Sayın 
Postacı. 

H İ L M İ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan sayın milletvekilleri; ilaç fi
yatlarının Türkiye'de, artık hudut tanımaz 
yükselişlerini, Meclisimizin oluşturacağı 
bir heyetle araştırmak isterken, Sayın Ka
şıkçı' nm meslektaşımız olarak söyledikle
rini, inanın üzüntüyle dinledim. 

Sayın milletvekilleri, hemen bir ko
nuyu çok açık söylemek gereğini duyuyo
rum. Türkiye'de ilaç fiyatlarının temelini 
oluşturan hammadde ithal edilirken, ilaç 
fiyatları son dört senede düştü ve dünya
da en ucuz ilaç satan ülke Türkiye de, pe
ki, bugün hepimizin bildiği, ilacını alama
yan " p a h a l ı " diyen insanlar neden şikâ
yetçi? Yani, araştırılması gereken en 
önemli konu da, zannediyorum ki bura
da; bu işin içerisinde bir bozukluk var. İk
tidar Grubu adına arkadaşımız, gayet id
dialı bir şekilde, kendisinden önce söylen
miş tüm sözleri "Külliyen yanlıştır" diye 
reddediyor, biz de bunun aksini söylüyo
ruz ve aynı kaynaklar, "Devletin resmî 
kaynaları" dediği kaynaklar da, Türkiye 
İlaç İşverenleri Sendikasının her sayın mil
letvekiline yolladığı kaynaktır. Türkiye'de
ki resmî kayıtlar incelendiğinde çok ente
resan sonuçlar çıkacaktır; araştırma iste
ğimizin temelinde de bu gerçeği ortaya 
koymak yatmaktadır. Yoksa, önümüze ge
len, her birliğin, odanın veya herhangi bir 
temsilcinin sunduğu bilgiyi, "Resmî bil
gidir, geçerli bilgidir" diye bu kürsüde 
tekrar edersek, büyük yanlışlar yaparız. 

Aslında, ilaç fiyatlarının serbest bı
rakılmasını ilgilendiren kararname, 1984 
yılı sonlarında yayınlanırken, o kararna
menin çıkması için asıl gayret gösteren ilaç 
sanayicimiz, bu olayı çok güzel allayıp pul-
layıp ortaya koyarken, aynen şöyle demiş
tir : "Serbest rekabet ortamının mevcut 
olduğu her ülke, çok daha iyi malı, çok da

ha makul fiyatta almaktadır ve eksikliği
ni çekmemektedir.' ' Oysa, ilaç fiyatlarını 
tespit eden kararname yürürlüğe girdiği 
zaman, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğına verilen raporda, aynı kişi, " B u sis
temin, sanayiyi pahalı ilaçlarla yönetece
ği, bundan da toplumumuzun zararlı çı
kacağı bu lgusu b u g ü n maalesef 
doğrulanmıştır" demektedir; işin doğru
su da odur. 

Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'de ve 
dünyada her ilaç aynı sayıda ve aynı oran
da satın alma şansına sahip değildir; bazı 
ilaçlar çok tüketilir. İşte, bütün oyun, bu 
çok tüketilen ilaçlarda olmaktadır. Benden 
önce konuşan arkadaşlarım, Türkiye'de
ki ilaç fıyadarının diğer ülkelere göre fark
larını söylediler, ama bakın, Türkiye'de
ki oyunun ana teması nasıl işliyor... Bu
rada bir konuyu da belirtmek istiyorum; 
bir yandan ilaç fiyatları artıyor ama, ma
alesef ve maalesef, ilaç sanayiinin ürettiği 
ilaç sayısında da kutu başında büyük düş
meler ortaya çıkıyor. Nisan 1985/86 döne
mi arasında Türkiye'de ilaç üreten ilk 15 
firmanın ciroları yüzde 58,5 artıyor; bu 
firmaların ürettikleri ilaçların da kutu sa
yılarında yüzde 2,5 oranında bir düşme 
var. Ama, hemen bu konuda da dikkati
nizi çekmek istiyorum; bu 15 firmanın, ay
nı dönemde en çok satılan 10 ilacının ci
rosu yüzde 85'in, kutu sayısı da yüzde 
16'nın üstünde artıyor. Yani, Türkiye'de 
en fazla tüketilen ilaçlar, giderek daha 
yüksek oranda pahahlaşıyor ve asıl ince
lenmesi gereken nokta da burasıdır; şim
di bunu da, Türkiye'de üretimi en fazla 
olan 3 firmaya indirelim. 

Bunlardan birinci sırayı alan, Ecza-
cıbaşı'nın aynı dönemde fiyat artışı yüz
de 140, Turgut Holdingin aynı dönemde; 
1985 - 1986 Nisanında yüzde 200, Birle
şik Alman Firmasının yüzde 135 ve çok 
enteresandır, yüzde 140 fiyat artışı sağla-
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yan Eczacıbaşı Firmasının en çok sattığı 
altı ilacının toplam cirosunun yüzde 68'i, 
diğer 59 ilacının cirosu da yüzde 32'dir. 
Turgut Holdinge geldiğimizde, en çok sat
tığı 4 ilacın cirosundaki payı yüzde 49, di
ğer 96 ilacının payı yüzde 51'dir. İşte, bu 
çarpık düzen içerisinde eğer ciddî araştır
malar yapmazsak, Türkiye'de ilaç fiyatla
rının yüksekliği,enflasyonu aşacaktır. Sa
yın arkadaşımız, "Türkiye'deki ilaç fiyat
ları, enflasyonun altında kalıyor" diyor; 
bu kafayla gittiğimiz takdirde, ilaç fiyat
ları hiçbir oranı dinlemeyecek, artacaktır 
ve zaten artmıştır. 

Kıymetli arkadaşlarım, şimdi, bir 
yerde, yanlış anlamayı da düzeltmek la
zım; Türkiye'de üretilen ilaçların ham
madde ve yardımcı madde oranı söylenil
diği gibi, yüzde 35, yüzde 38 değildir, yüz
de 44'dür. Ambalaj malzemesi yüzde 8 de
ğil, yüzde 11,7'dir; işçilik, genel imal gi
derleri, genel idare giderleri, finansman 
giderleri ve reklam, tanıtma, pazarlama 
giderleri, ilaç fiyatının içine direkt girmek
tedir. Bütün bu harcamalar ilaç fiyatları
nın içerisine girdikten sonra, üreten fir
maya, ilaç üreticisine ayrıca bir kâr hakkı 
verilmektedir. Yani, dünyada hiçbir tica
ret, bütün masraflarını koyduktan sonra; 
reklam ve diğer giderler dahil, " S a n a ay
rıca bir de şu kâr hakkını tanıyorum" di
yemez, dememiştir; Türkiye'de bunun ör
neği yoktur. Bütün bu giderleri ilaç fiya
tının içerisine sokacaksınız; yüzde 15 ila
cın üzerine imalatçı kârı koyacaksınız ve 
bilançolarınızda bu sene yüzde 4 - yüzde 
5 kâr ettik; ortalama kârımız yüzde 5 di
yeceksiniz... O zaman, o hesabın da için
de büyük bir yanlış vardır; bu araştırma
yı da zaten, bu yanlışlardan bir kısmını 
hep beraber bulmak için istiyoruz. Net kâ
rı belli olan bir organ, bir üretici, o kâr
dan daha düşük oranda kâr ettiğini, han
gi sebebe ve hangi usule bağlayacaktır? 

Sevgili arkadaşlarım, dünyadaki ilaç 
fiyatlarına göre, Türkiye ile Almanya'nın 
mukayesesinde, Türkiye'de ilacın ucuz ol
duğu söyleniyor... Oradaki asgari ücretle, 
oradaki indekslerle, Türkiye'deki indeksle
ri karşılaştırırsanız, o küçük gördüğünüz 
rakam bile büyük rakamdır. Bakınız; Ba-
yer Firmasının İtalya'daki İncidal şuru-
buyla, Türkiye'deki İncidal şurubu arasın
daki fark yüzde 10, yani Türkiye'de daha 
pahalı. Oysa, İtalya'dan ucuz deniyor. 
Trasylol Ampul; İtalya'ya göre Türkiye'
de yüzde 64 pahalı. Yine bir Alman fir
ması; bir mide ilacını Türkiye'de yüzde 11 
daha fazla fiyatla satıyor. Bu rakamları is
tediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Bir ger
çek var; Türkiye'deki standartlar Avrupa'
ya göre çok düşüktür, buna rağmen tüke
tici fiyatları, diğer ürünlerde, diğer kullan
dıklarımızda olduğu gibi, ilaçta da çok 
yüksektir. 

Sayın meslektaşım, "Tedaviyi de 
mümkün olduğu kadar ucuzlattık, hatta 
üç kişilik komisyonla Fak Fuk Fon'dan, 
Sosyal Yard ımlaşma F o n u n d a n 
karşılıyoruz'' diyor. Allah kimseyi hasta
ne kapısına düşürmesin; Allah kimseye de, 
bu sistem içerisinde hastane kapısında 
ödeceği ücreti nereden bulunacağını dü
şündürtmesin; çünkü, hastalığın ne za
man kapıyı çalacağı belli olmaz. Acil ser
visin kapısından, şu kadar depozitin olma
dan içeri giremezsin, çıkarken de kefil bul
madan çıkamazsın. Bunlar, memleketin 
gerçekleridir; bu gerçekleri Meclis araştı
rıp, gün ışığına çıkarmakla büyük hizmet
ler yapacaktır. Haftada bire indirdiğiniz 
denetim günlerinde getirdiğimiz araştır
ma önergelerini, inanınız laf olsun diye ge
tirilmiyor. Çok kısa sürelerde neyi tartı
şabilirsiniz ki?.. Bakınız, çevre konusun
da kurduğumuz araştırma komisyonu, 
tahmin ediyorum ki, çok iyi sonuçlarla 
karşımıza çıkacaktır ve belki de Türkiye'-
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nin sorunlarından bir tanesini en iyi çöz
me şansına sahip olacağız. Niye, aynı şe
kilde sağlık sorununu ve diğer sorunları 
çözmek için gayret sarfetmeyelim?.. 

Sevgili arkadaşlarım, sizlere, 24 se
nelik bir eczacı arkadaşınız olarak ayrıca 
bir şey söylemek istiyorum. 

N U H M E H M E T KAŞIKÇI (Kay
seri) — Ben 35 seneliğim. 

H İ L M İ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Sayın Kaşıkçı, inşallah bu mesleği da
ha uzun seneler yaparsınız. 

Yaşadığım olayların bende bıraktığı 
en derin iz şudur : 1960'lı yıllarda 130 ku
ruşa aspirin satarak bu mesleği yürüten 
bir milletvekili arkadaşınız olarak, bugün 
800 liraya dayanan fiyattan aspirin satan 
meslektaşlarımız var; hepsi bugün, o 130 
kuruşa aspirin sattığı dönemdeki Türki
ye'nin koşullarıni, paranın değerini ve sağ-

/ lıkta halka hizmet edebilmenin değerini 
aramaktadır. O yıllarda eczaneme gelip, 
"Bu ilaçlardan hangisi faydalı ise bana 
ver" diyen hiçbir yurttaşımı hatırlamıyo
rum; ama bugün "Bu ilaçlardan hangisi 
önemli ise, onu ver" diyor vatandaş. Hat
ta sıkça görüyorsunuz, bugün güvence al
tında bulunan devlet görevlilerinin ilaç be
dellerinde bir kısmından yüzde 10, bir kıs
mından yüzde 20'ler kesiliyor; şuna sami
miyetle inanın arkadaşlarım, bu fiyatlar 
karşısında, yüzde 10'ları, yüzde 20'leri 
ödemekte güçlük çeken devlet memurla
rımız var. Bu da şunu gösteriyor : Türki
ye'de ilaç fiyatları, güvence altında olan
lar için bile yüksek bir fiyata varmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, toparla
yınız efendim. 

H İ L M İ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Toparlıyorum efendim. 

Sözlerimin sonunda, şu ince hesabı 
bir kere daha söylemeden geçemeyeceğim. 

Biraz önce açıkladığım sebeplerle, Türki
ye'de firmalar ilaç üzerinde büyük oyun
lar oynamaktadırlar ve bunu kamuoyuna, 
hatta birçok arkadaşımıza da yansıtırken, 
ince bir hesabı çok dikkatli kullanmakta
dırlar. Bakınız; -firma ismi vermeden; de
min verdim çünkü- bir firmanın 45 tür 
ilaç ürettiğini ve bu 45 ilaçtan 8 milyar li
ralık bir ciro yaptığını düşünelim ve de
min verdiğim örnekte bu 5 ilacın toplam 
satışının yüzde 75'ini tuttuğunu düşüne
lim, geriye kalan 2 milyar liralık satış 40 
ilaca ait olacaktır. Bu 5 ilacın fiyatını yüz
de 20 artırsak, geriye kalan 40 ilacın fiyat
larını da yüzde 20 düşürsek, -ki, gayet 
akıllıca bir iştir- 8 milyar Uranın 6 milyar 
lirasını yüzde 20 artıracaksınız, 1,2 mil
yar eder; geriye kalan 2 milyar liranın yüz
de 20'sini düşüreceksiniz, o da 400 mil
yon lira eder. Şu hesapta, rakamları konuş
madığınız zaman, Türkiye'de ilaç fiyatla
rının düştüğünü iddia edebilirsiniz ve doğ
rudur; ama, Türkiye'de tüketilen ilaçların 
kalem ve firmadaki özelliğine bakarsanız, 
tamamen yanlıştır. İşte, bu araştırmanın 
temelinde bu yanlışların ortaya çıkmasını 
istedik; ama görülüyor ki, Hükümet ve 
Anavatan Partisinin yönetici kardoları, 
bundan önceki her önergemize baştan söy
ledikleri gibi, kabul edemeyeceklerini be
yan ediyorlar. Bu âdeti, inşallah en kısa 
zamanda bozmanın gereğine sizler de ina
nırsınız. 

Bu Mecliste, hep beraber çok doğru 
işler yapmak mecburiyetinde olduğumu
zu ben biliyorum, SHP biliyor, DYP bili
yor ve inanıyorum ki, Anavatan Partisin
deki her milletvekili arkadaşım en az be
nim kadar biliyor. Mesele, kişilerimizde 
değil, olaylara bakışımlıdaki yanlışı dü
zeltmektir. Bu araştırma önergesindeki bu 
sözlerim, beklenir ki, bundan sonra bazı 
yanlışların düzeltilmesine hizmet etmiş 
olur, bu önerge de bu yönde Meclisimiz 
için bir başlangıç teşkil eder. 
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Bu duygularla, sizleri içten selamlı
yor," teşekkür ediyorum arkadaşlarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Meclis araştırması önergesi üzerinde
ki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

2. — i ç e l Milletvekili M. Istemihan Talay 
ve 22 arkadaşının, üniversite sorunlarının ve gençlik 
hareketlerinin nedenlerini ve bu konuda, alınması ge
rdeli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

BAŞKAN — İkinci sıradaki, İçel 
Milletvekili Istemihan Talay ve 22 arka
daşının, üniversite sorunlarının ve genç
lik hareketlerinin nedenlerini ve bu konu
da alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amactyla «Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
.102 ve 103 üncü maddeleri uyannea bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesinin müzakerelerine geçiyoruz. 

Hükümet?.. Buradalar. 

Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Son günlerde üniversitelerimizde gö
rülmeye başlayan öğrenci hareketleri, üni
versite ve gençlik sorunlarının çok ciddî 
boyutlara ulaştığını göstermektedir. Her
kesin bildiği gibi, Türkiye, bu olayları 
1960, 1970 ve 1980 yıllarında da yaşamış 
ve o dönemlerde iktidarların yanlış teşhis
leri ve başarısız uygulamaları nedeniyle, 
ülkemiz, büyük sorunlarla karşı karşıya 
kalmıştır. 

Başlangıçta, üniversite, demokrasi ve 
özgürlük sorunlarını dile getiren gençle
rimiz, ne okul yönetimlerinden, ne de si
yasal iktidarlardan olumlu hiçbir karşılık 

elde edememişlerdir. Daha sonraları ta
mamen kontrolden çıkan bu eylemler 
farklı yönlere doğru çekilmiş ve on yıl ara
larla gelen 3 askerî darbenin de sebepleri 
arasında gösterilmiştir. 

Gerek Parlamentomuzun, gerekse 
gençlerimizin, bu tecrübelerden ders ala
rak daha gerçekçi ve daha dikkatli bir şe
kilde olayları değerlendirmesi zamanı ar
tık gelmiştir. 

Öte yandan Hükümet ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin gele
cek kuşaklarının eğitimiyle, Türkiye'nin 
huzur ve güvenliğiyle ve daha da önemli
si, Türk demokrasisinin yaşamasıyla ilgi
li üniversite sorunlarını, "YÖK" denilen 
ve siyasî sorumluluğu olmayan bir kuru
luşa terketmiş görünmektedir. Diğer taraf
tan, YÖK Yasasından önceki üniversite 
öğretim üyelerinin müktesep haklarını ta
nıyan 2547 sayılı Kanunun geçici 8 inci 
maddesinin değiştirilmesi ve geçici 21 in
ci maddenin kaldırılması hakkındaki ya
sayı veto etmekle de, Sayın Cumhurbaş
kanı, kamuoyunda, Türkiye Büyük Mil
let Meclisini YÖK'e karışmaktan m e n / 
eder bir tutum sergilemiştir. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin olumlu ve adalet
sizlikleri giderici yasalarını engellemek, 
belki YÖK sisteminin devamını sağlamış
tır; ama giderek çığ gibi büyüyen üniver
site sorunlarının daha da katmerleşmesi
ni önleyememiştir. 

Son öğrenci olayları, üniversitelerin 
sancılı ve bunalımlı olduğunu bir kez da
ha ortaya koymuştur. 

Bu nedenlerle, üniversite öğretim 
üyelerinin içinde bulunduğu ekonomik sı
kıntılar; öğretim üyelerinin düşünmesine 
konuşmasına, araştırmasına ve yazması
na YÖK tarafından getirilen kısıtlamalar, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince derin
liğine incelenmelidir. Üniversite öğrenci
lerinin sorunları ve bunlara getirilebilecek 
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pratik çözümler süratle araştırılmalıdır. 
Üniversite yurtlarındaki katı disiplin 

uygulamaları ile öğrenci ve öğretim üye
lerine yönelik baskıcı yönergelerin çağdaş 
bir anlayışla yeniden düzenlenmesi sağ
lanmalıdır. 

Yukarıda belirttiğimiz gerekçelerle; 
üniversite sorunlarının ve gençlik hareket
lerinin nedenlerini saptamak ve bunlara 
çözüm yolları getirmek amacıyla, Anaya
sanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

M. İstemihan Talay 
İçel 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ba
kan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M İ L L Î E Ğ İ T İ M G E N Ç L İ K VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli 
üyeler, bugünkü Meclis araştırmasının ko
nusu gerçekten önemli; çünkü, bir taraf
tan öğrenci olaylarının, öğrenci hareket
lerinin sebeplerinin araştırılması isten
mekte, bir taraftan da, bununla yakın bir 
irtibat kurularak, Yükseköğretim Kurulu 
uygulamaları konusunda bir araştırma 
açılması istenmektedir. 

Yalnız, şunu sözlerimin başında ha
tırlatmak isterim ki, bu Meclis araştırması 
önergesi 13 Mayıs 1988'de Türkiye Büyük 
Millet Meclisine verilmiştir. Dolayısıyla, 
13 Mayıs 1988 ortamı hatırlanacak olur
sa, o zaman, ikinci yarıyılın bitimine doğ
ru, başta İstanbul Üniversitesi olmak üze
re, Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniver
sitesine ve İzmir'de bazı yükseköğretim 
kurumlarında, gerçekten birbiriyle yakın 
münasebetli bazı öğrenci hareketlerinin 
bulunduğunu müşahede etmek müm
kündür. 

1988 - 1989 öğretim yılının başında 
olduğumuz bu aylarda, -eminim ki sayın 
muhalefet partileri mensupları da bu te
mennime iştirak edeceklerdir- üniversite 
hareketleri yok. Tabiî, dikkat edilirse, 
"üniversite hareketleri, üniversite gençlik 
hareketleri yok" diyorum, yoksa, "üniver
site gençliğinin sorunları yok" demiyo
rum. Bu, birbirinden farklıdır. 

Gene hemen şunu ifade etmek gere
kir ki, başka Yükseköğretim Kurulunun 
siyasî sorumluluğu, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ve Hükümet bakımından du
rumu olmak üzere, Meclis araştırması 
önergesindeki birçok hususa gönülden iş
tirak ediyoruz. 

Aradan altı ayı aşkın bir zaman geç
mesine rağmen, üniversite ve gençlik so
runlarının, bir Meclis araştırması vesile
siyle de olsa, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin Genel kurulunda gündeme getiril
mesini, gene ben önemli bir olay olarak 
kabul ediyor ve şükranla karşılıyorum. 

Önergenin başlangıcında, 1960, 1968 
ve 1980 öğrenci olaylarının sebeplerinin iyi 
araştırılması gerektiğinden ve bu olaylar
dan sonra meydana gelen birtakım müda
halelerin, bu olaylarla ilişkisinin kuruldu
ğundan bahsedilmiştir. 

Tabiî, hem 1960'ta, hem 1968 ve 
1970'lerde, hem de 1980'de meydana ge
len öğrenci hareketlerinin, sonradan anar
şiye ve karışıklığa sebebiyet verdiği ve top
lumda gerçekten huzuru bozucu neticelere 
ulaştığı bilinen bir gerçektir; ancak, bü
tün bu dönemlerde meydana gelen olay
ların, birbirinden bazı farklı sebepleri ol
duğunu da biliyoruz. Özellikle, 27 Mayıs 
1960 İhtilaline tekaddüm eden günlerde, 
Ankara ve İstanbul'da meydana gelen öğ
renci olaylarının, 1968'li yıllardaki öğrenci 
-olaylarından oldukça farklı olduğunu bi
liyoruz. Bu konudaki gerçekleri tarihe bı-
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rakarak, üzerinde bir spekülasyon yapmak 
ve tartışma açmak istemiyorum; ama 
1968'den sonra özellikle süratlenen öğren
ci olaylarının temelinde, ideolojik ve siyasî 
sebeplerin yattığı, daha iyi bilinen bir ger
çek. 1960 öncesi olaylarının ise daha de
ğişik bir siyasî sebepler zincirine bağlı ol
duğunu da yine hatırlayacağız. 

1980 olaylarına gelince : 1968'den be
ri devam eden ve 1971 müdahalesiyle so
nuçlanan dönem, 1974 yılına kadar bir de
receye kadar istikrara kavuşmuşsa da, 
1971 - 1974 döneminin biraz da baskılı or
tamı nihayet bulunca, 1974'den itibaren, 
tekrar, ideolojik faaliyetler şeklinde öğren
ci olaylarının hızlandığını görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, öğrenci hareket
lerinin, yükseköğretim gençliğinin meyda
na getirdiği olayların sebeplerini inceler
ken, çeşitli şekilde iki açmaza düştüğümü
zü görüyorum. 

Birinci açmaz, öğrencilerin bütün bu 
olayların sebebi olarak gösterilmesi ve öğ
rencileri meydana getiren üniversiteli genç 
kesimini tamamen itham edici, onlann so
runlarını gözden uzak tutucu ve sonunda 
da sadece polisiye tedbirleri tavsiye edici 
bir yaklaşım tarzıdır. Biz bu görüşte de
ğiliz; ama, hemen ikinci analiz tarzını da 
öteki uç olarak tasrih etmek isterim, tak
dirlerinize arz etmek isterim. O da, üni
versite gençliğinin sorunlarının bu olay
lara sebep olduğu, eğer üniversite gençli
ğinin sorunlarına çare bulunmuş olsa, bu 
olayların meydana gelmeyeceği, üniversi
tedeki masum isteklerin her zaman siyasî 
iktidarlar tarafından istismar edildiği, üni
versite gençliğinin iradesine, hürriyetine 
baskı yapıldığı ve olayların sadece bu yüz
den çıktığı şeklindeki bir analiz tarzıdır. 
Bu da tamamen gerçeklere aykırıdır. 

Şunu hemen ifade etmek ve kabul et
mek isteriz ki, gerçekten, Türkiye'de üni
versite gençliğinin çok çeşitli problemleri 
vardır, çok çeşitli ihtiyaçları vardır. Söz

lerime devamla, biraz sonra arz edeceğim 
gibi, hükümetimiz döneminde bu prob
lemlere geniş ölçüde özellikle daha önce
ki iktidar dönemleriyle mukayese edilme
yecek derecede geniş ölçüde, bütçe imkân
ları ve Devlet imkânları zorlanarak çare 
bulunmaya çalışılmasıdır. Buna özellikle 
işaret edeceğim. Ancak, şunu kabul etmek 
lazım ki, üniversite öğrencilerinin Mayıs 
1988'de meydana gelen olaylarda da oldu
ğu gibi; üniversite öğrencilerinin yaptığı 
hareketlerin temelinde yatan sebep; üni
versite öğrencilerinin ihtiyaçları ve sorun
ları değildir. Türkiye'yi 1980 İhtilali or
tamına getiren günlerde de bunu müşa
hede etmek mecburiyetindeyiz. Bu konu
da gerçekçi olmamız lazımdır. 

Gerçekten, Türkiye'de, birçok geliş
mekte olan ülke ekonomilerinde olduğu 
gibi, gençliğe, millî eğitime, çeşitli sosyal 
problemlere ve ekonomik problemlere be
lirli ölçüde yaklaşılabiimektedir. Biz, bü
tün problemlerimizi tam olarak hallede-
bildiğimizi söylemiyoruz ve hiçbir zaman 
da iddia etmedik; ama, bu gayret içerisin
de olduğumuzu, sizlerin takdirlerinizle te
min ettiğimiz kaynakları en iyi şekilde kul
lanmaya çalıştığımızı belirttik. Şu konu
da da mutlaka insaf edilmesi gerekir : 
Önergede söylendiği gibi, 1960'da, 
1968'de, 1971'de ve 1980'de birtakım olay
lar meydana gelmişse, onu ortaya koyan
ların, senaristlerin de mutlaka maskesini 
indirmek gerekir. Zaten, Meclis araştır
ması önergesinde de, aslında bunun dışın
da bir şey söylenmemektedir; ama, söyle
mek istediğim şudur : Biz üniversite genç
liğinin her zaman yanındayız. Sadece üni
versite gençliğinin değil, toplumun 12 - 24 
yaş grubunu meydana getiren tüm genç
lik kesimlerinin, çeşitli şekillerde çalışan, 
çalışmayan, işçi, esnaf, çiftçi gençlerin de 
yanındayız. Ortaöğrenim gençlerinin de 
yanındayız ve bunların problemlerini çöz
mek mecburiyetindeyiz; çünkü, bunlar 
toplumun dinamik kesimini meydana 
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getirmektedir ve yüzde 28'lik bir nüfusu 
oluşturmaktadır. 

Ancak, biz üniversite gençliğinin bü
tün bu sorunlarını ne derece çözümleme
ye çalışırsak çalışalım, ihtiyaçlarını ne ka
dar iyi karşılamaya çalışırsak çalışalım, 
eğer, üniversitede olay meydana gelecek
se ve bu olayları meydana getiren mihrak-' 
lar çalışacaksa; bu çalışmaların neticeleri 
de olacaktır. 

Söylemek istediğim şudur : Üniver
sitede ortaya çıkan olaylar, -ki, daha çok 
içişleri Bakanlığının konusuna giren 
olaylardır- maalesef, Türkiye'nin dışta ve * 
içte huzurunu bozmak isteyenlerin, pro-
voke ettiği, ortaya koyduğu, oynadığı 
oyunlar sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Bir noktayı belirtmeden geçemeyece
ğim : Bize düşen, bu çok az sayıdaki oyun 
sahiplerine bahane vermemektir, mazeret 
vermemektedir ve üniversite gençliğinin 
her türlü ihtiyacını en iyi şekilde karşıla
mak, her türlü problemine de -devletin 
imkânları nispetinde- çare bulmaktır. Şu
nu iyi bilmek gerekir ki, 1988'in Mayıs 
ayında da oynanan oyunda görüldüğü gi
bi, üniversite gençliğinin problemleri, ne . 
derece halledilirse halledilsin, gene de bu 
oyunları tezgâhlamak isteyenler olabile
cektir. 

O zaman, üniversite gençliği konu
sundaki prensiplerimizi şu şekilde vazede
lim : Üniversite gençliğinin her türlü ih
tiyacını, ihtiyacımız bilelim, sahip çıkalım; 
buna, evet; ama, üniversite gençliğini, ide
olojik emellere ve kısır siyasî fikirlere alet 
etmeye, hayır. 

Burada da, başka bir düşüncemizi ve 
prensibimizi ortaya koymak istiyorum : 
Biz, üniversite gençliğini, bu kısır siyasî 
düşüncelere ve ideolojik çatışmalara alet 
etmemekten bahsederken, elbette üniver
site gençliğinin siyasî problemlerle ilgilen
memesi, siyasî bakımdan fikrini söyleme

mesi, memleket meseleleriyle ilgilenme
mesi gerektiğini de söylemiyoruz. Her za
man ifade ettik : Susan bir gençlikten ya
na değiliz. Üniversite gençliği, elbette, 
toplumun en dinamik grubu olarak, için
de bulunduğumuz problemleri bilecek, 
üzerinde tartışacak, araştıracak, fikir ge
liştirecek ve bu fikirlerini, kavga etmeden, 
karşı fikirlere karşı ortaya koyacaktır. An
cak, şunu söylemeden geçemeyeceğim : 
Bütün bunlar, çok seslilik ve hürriyet or
tamı içinde olacaktır. Yoksa, maalesef, ha
tırlatmaktan hiç hoşlanmadığım 1980 ön
cesi ortamındaki gibi, birtakım azınlık 
grupların, zorba metotlarla, zor kullana
rak, kendi ideolojilerini karşı tarafa empo
ze etmek için mücadele etmeleri şeklinde 
olmayacaktır ve gene hep bildiğiniz gibi, 
o zaman, üniversite özerkliğinden tutunuz 
da, birçok müessesede kavram karışıklığı 
ortaya çıkmaktadır. 

Gençliğe ve üniversite gençliğine ba
kışımızı, bu şekilde tespit ettikten sonra, 
biraz da YÖK'ten bahsetmek istiyorum : 
Biliyorsunuz, YÖK, aslında 1973'te kurul
muştur. 1960'lı yıllardan itibaren, Devlet 
Planlama Teşkilatı tarafından yapılan 
araştırmalarda, YÖK'ün lüzumu ve Yük
seköğretim Kuruluna benzer bir koordi
nasyon kurulunun gerekliliği üzerinde du
rulmuştur ve 1969 yükseköğretim araştır
masından da bu sonuç çıkmıştır. Ancak, 
1973'teki Yükseköğretim Kurulu 1961 
Anayasasına uygun olmadığı için, daha 
sonra iptal edilmiştir. 

1981 Aralık ayında, bildiğimiz, 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunu çıkarılmış
tır. Bu kanun, 1982 Anayasasıyla da kuv
vetlenmiş ve 1982 Anayasasının ilgili mad
desi ve 2547 sayılı Kanunla, Yükseköğre
tim Kurulu, bildiğimiz şekliyle müessese
leşmeye başlamıştır. 

Hükümetimizin, bu konuya da bakış 
tarzı şöyledir : Bir defa, Yükseköğretim 
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Kurulu (YÖK) konusunda, Anayasa ve 
2547 sayılı Kanun çerçevesi içinde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin ve Hüküme
tin (yürütme organının) yetki ve sorum
luluklarının, iyi belirlenmesi gerektiği ka
naatindeyiz; bu bakımdan da, sayın öner
ge sahiplerinin ifadesine iştirak ediyoruz. 

Gerçekten de, Hükümet ve Hüküme
tin, yükseköğretimle de ilgili görevini ya
pan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı, yükseköğretim konusunda, yetki sa
hibi olmadan anayasal durumuna gelmiş
tir. Bunu, çeşitli beyanlarımızda da ifade 
ettik. Dolayısıyla, devleti meydana getiren 
güçler içinde, hele yasama organının dı
şında, herhangi bir kuvvet noktası kabul 
etmek, bizce mümkün değildir. Onun 
için, Yükseköğretim Kurulunun, Anaya
sa ve kanunlar çerçevesindeki siyasî so
rumluluğu ve icra organıyla, yasama or
ganının, bu kurul üzerindeki anayasal ve 
yasal sorumluluğu ve yetkileri, mutlaka 
açıklığa kavuşturulmak ve belirlenmek du
rumundadır. 

Biz, bunun ötesinde, Yükseköğretim 
Kurulunun karşısında değiliz. Bunu, çe
şitli defalar ifade ettik. Bazen basın organ
ları tarafından yanlış anlaşılarak, yanlış di
le getirildi. 

Zaten, Yükseköğretim Kurulunun 
kaldırılmasından yana olduğunu söyleyen 
Anamuhalefet Partisinin somutlaştırma 
programında da, "Yükseköğretim Kuru
lunun kaldırılması" ifade edildikten son
ra "Bir eşgüdüm ve koordinasyon kuru
lunun kurulmasından" söz edilmektedir. 
Dolayısıyla, yükseköğretim kuruluşları 
arasında mutlaka bir koordinasyon ihtiya
cının olduğu açıktır. 

Bu sebeple, sadece, Yükseköğretim 
Kurulunun bazı uygulamalarından doğan 
antipati dolayısıyla, böyle bir kurumun 
adını değiştirmekten başka bir mana ifa
de etmeyen Yükseköğretim Kurulunun 

kaldırılması kanaatine iştirak etmiyoruz. 
Yükseköğretim Kurulu gereklidir; ancak, 
Yükseköğretim Kurulu, bir planlama ve 
koordinasyon görevi ifa etmelidir, bunun 
ötesinde bir fonksiyonu olmamalıdır. 

Bizim tespit ettiklerimize göre, Yük
seköğretim Kurulunun uygulamaları, 
merkeziyetçi olmakta ve üniversiter ku
rumlar arasında, akademik özerkliğin öte
sinde bir standartlaşmaya gidilmesine se
bep olmaktadır. 

Tabiî, başka bazı problemler ve ak
samalar da söylenebilir; sadece, genel ola
rak bu konudaki görüşlerimizi arz etmek 
istiyorum. 

Dolayısıyla, "Nasıl bir yükseköğre
t im?' ' konusunda bizim kısaca cevabımız 
şu şekilde olacaktır : 

Hükümet, Yükseköğretim1 Kurulu
nun siyasî sorumlusudur, yükseköğretimin 
de siyasî sorumlusudur; bu sorumluluğuy
la ilgili görevlerini, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı eliyle yürütür. Bu yet
kiler, bilimsel özerkliği sağlayacak bir idarî 
yapı çerçevesinde uygulanmalı, bunun 
ötesine geçmemelidir. Dolayısıyla, bu so
rumluluk ve bu yetki, hiçbir zaman, tjni-
versite özerkliğini bozacak şekilde olma
malıdır. 

Millî eğitim bir bütündür. Bu, Tev
hidi Tedrisat (Öğretimin Birliği) Kanu
nundan beri böyle gelmektedir. 

Yükseköğretim politikası hükümet 
tarafından tespit edilebilmeli ve bu poli
tikaya göre yapılan uygulama, gene denet-
lenebilmelidir. 

Üniversitede, eğitim, öğretim, araş
tırma bilimsel özerklik çerçevesinde mey
dana gelmelidir. 

YÖK, bir koordinasyon kurulu ola
rak muhafaza edilmeli ve yürütme orga
nıyla birlikte çalışmalıdır. 
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Aynı şekilde, profesyonel öğretim ya
pılan, başta, öğretmen yetiştiren okullar 
olmak üzere, bazı yüksekokulların, yük
seköğretimin akademik özerklik bünyesi 
içinde kalması konusu da tartışmaya açık 
görülmelidir. 

Bütün bu bakışın neticesinde, ikinci 
Özal Hükümeti programında, Yükseköğ
retim Kurulu hakkında, "Yükseköğretim 
Kurulunun altı yıllık uygulamaları araş
tırılarak, gözden geçirilecek, değerlendi
rilecek ve buna göre, 2547 sayılı Yükse
köğretim Kurulu Kanununda gerekli de
ğişiklikler yapılacaktır" şeklinde bir hedef 
belirlenmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu konusunda, 
Türk kamuoyunda iki ters eğilim vardır. 
Birisi, Yükseköğretim Kurulunun, yük
seköğretimdeki her kötülüğün sebebi ol
duğu, bunun mutlaka hemen ortadan kal
dırılması gerektiği şeklinde bir uç görüş
tür. Bir diğeri de, Yükseköğretim Kuru
lunun kurulmasından itibaren, yükseköğ
retimin, son derece güzel bir noktaya gel
diği, hiçbir kusuru olmadığı şeklindeki uç 
görüştür. 

Her iki uç görüşün de doğru olma
dığını, bizim, 1982'den itibaren devam 
eden altı - yedi yıllık YÖK uygulamasını 
bilimsel şekilde değerlendirme çalışmala
rımız bittikten sonra, 2547 sayılı Kanun
da ve gerekirse Anayasada yapılacak de
ğişiklikle, YÖK'ün ve Türk yükseköğre
timinin istenen seviyeye ulaştırılması ge
rektiğini düşündüğümüzü belirtmek 
isterim. 

Sayın milletvekilleri, gençlik mesele
leri konusundaki görüşümüzü arz et
miştim. 

Ben de, önerge sahibi Sayın Istemi-
han Talay'm sınıf arkadaşıyım ve 1968 
üniversite gençliği nesline mensubum. Üs
telik, bütün öğrenci hareketlerine, bir öğ

renci derneği başkanı olarak iştirak ettim. 
Senelerce, üniversite bünyesindeki bütün 
sosyal, kültürel, siyasî ve ideolojik faaliyet
leri müşahede etme fırsatını buldum. 

Türkiye'de 1960 sonrası yükseköğre
timdeki ilk boykotu biz, Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde yaptık. Bu, yemek boykotuy
du ve çok masum bir öğrenci talebine da
yanıyordu. Aradan dört sene gibi bir sü
re geçtikten ve çok çeşitli öğrenci ihtiyaç
larına dayanarak yapılan boykotlar safha
sından sonra; Siyasal Bilgiler Fakültesinin 
amfisinin Cebeci'ye bakan kısmında ko
caman ve kıpkırmızı yazıyla yazılmış bir 
afiş gördüm. Afişin üzerinde, "Boykota 
neden, bozuk düzen" yazılı idi. Dolayı
sıyla, masum öğrenci talepleriyle düzeni 
değiştirmek isteyen ve ihtilalci bir sosya
lizmi tatbik etmek üzere, üniversitede bu
lunan öğrenci hareketlerini birbirinden 
ayırmak gerektiğini bizzat müşahede et
tim ve yaşadım. 

Şunu ifade etmek isterim ki; 1980 ön
cesini umacı olarak göstererek, 6 bin ölü
yü ve 30 bin yaralıyı sıralı sırasız ortaya 
sürerek katiyen kimseyi tehdit etmek is
temiyoruz ve üniversite gençliğine, 553 bin 
üniversite gencine bakış tarzımız bu de
ğildir. Şunu gayet iyi biliyoruz ki, 
1989'lann, 1990'lann ve 2000 yılının dün
yasında, 150 yıllık ideolojilerin modası 
çoktan geçmiştir ve 1980 öncesi hareket
lerinin tekrarlanmasını da imkânsız görü
yoruz. Bunun için, Hükümet olarak ge
rekli bütün emniyet tedbirlerini alıyoruz 
ve almaya da devam edeceğiz; ama bu ve
sileyle sizlere şunu arz etmek istiyorum : 
Bu çatının altında, millî birlik ve beraber
lik yemini etmiş bütün herkesin, üniver
site gençliğine bakış tarzı bu olmalıdır. 
Biz, aksi bir görüşte de değiliz; ama bu 
birlik ve beraberliği de mutlaka devam et
tirmeliyiz ki, bir avuç militan ve gizli ör
güt üyesi; bütün bu masum, iyi yetişen, 
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geleceğe ait ümidimizi teşkil eden gençli
ği istismara devam etmesin. 

Saym milletvekilleri, işte, bu perspek
tifi müştereken kabul etmek zorundayız. 
Üniversite gençliğini seviyoruz. Onlara, 
en değerli varlığımız ve istikbalimizin te
minatı olarak bakıyoruz. Üniversite genç
liği için yapmayacağımız fedakârlık yok
tur. Bunu her zaman tekrarlıyoruz. Bunun 
sözde kalmaması için de, devletin bütün 
imkânlarını seferber etmeye çalışıyoruz; 
ama devletin üniversitesini, gençliğini ve 
milletin huzurunu, bir avuç örgüt milita
nına teslim etmeye katiyen ve hiçbir za
man niyetimiz yoktur. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Üniversite gençliğinin problemlerini 
gayet tabiî olarak, sadece yurt, kredi ve 
beslenme gibi kalemler altında sıralamak 
da mümkün değildir. Üniversite gençliği
nin en önemli ihtiyaçlarından biri; belirli 
bir hürriyet havasında, fikirlerini ortaya 
koyarak, iyi bir öğrenim görme imkânını 
sağlamış olmasıdır. Bunun için de biz, eli
mizden gelen değişiklikleri yapmaya ama
deyiz. Nitekim, bu konuda hiçbir zaman 
belirli birtakım katılıklara saplanmadan, 
Birinci Gençlik Şûrasında aldığımız bir 
karan sizlere kısaca okumak istiyorum. Bu 
konuda, istismara konu olmamak şartıy
la tedbirleri en geniş şekilde düşünebildi
ğimizin de güzel bir göstergesidir. "Üni
versite ve fakültelerde bütün öğrencilerin 
oy vermesine açık, demokratik seçimlerle 
seçilecek öğrenci temsilcilerinin..." -şu an
daki dernek sisteminin değil yani- "...bü
tün kurullarda, öğrencileri temsil edebil
mesi için gerekli düzenlemelere gidilme
li; böylece, öğrencinin üniversiteyi benim
semesi ve sorumluluk kazanması sağlan
malıdır. Geleceğin yöneticilerinin çoğul
cu bir demokratik ortamda yetişmelerini 
sağlamak maksadıyla, yükseköğrenim 
gençliğinin çeşitli alanlarda çalışarak ku

lüplerini serbestçe kurmaları teşvik edil
melidir." 

Böylece, üniversitelerin kendi sorun
larıyla ilgili konularda yönetime katılma
sı ve şu andaki gibi, sadece çok az sayıda
ki üyenin üniversiteyi temsil etmesi şek
linde ortaya çıkan "Dernek" fikri yerine, 
bütün üniversite gençliğinin çeşitli konu
larda teşkilatlanabilmesini öngören bir 
dernekleşme konusunda da Birinci Genç
lik Şûrasında alınan bu temenni kararı, 
zannederim ilgi çekici olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, iktidarımız dö
neminde bu temel meselelere ilave olarak, 
gene gençliğin ihtiyaçlarıyla son derece ya
kından ilgili gördüğümüz bazı rakamları 
kısaca sayarak konuşmamı bitirmek is
tiyorum. 

1983 yılı sonunda, Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlar
da 47 bin yatak kapasitesi ve üniversite 
yurtlarıyla birlikte bütün Türkiye'de yük
seköğrenim gençliği için 57 bin yatak ka
pasitesi bulunmaktaydı. Özellikle 1985 ve 
1986 yıllarında, prefabrik teknolojiden de 
faydalanarak ve Geliştirme - Destekleme 
Fonundan sağladığımız büyük yatırım fi
nansmanıyla önemli bir hamle yapılmış ve 
1988 yılı sonu itibariyle bu rakam, Yük
seköğrenim Kredi ve Yurdar Kurumunun 
yurtlarında 95 bine, bütün yurtlarda da 
122 bine çıkarılacaktır. Şu anda, bütün 
yurtlarda yatak kapasitesi 118 bin civarın
dadır ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumuna bağlı 90 bin yatak kapasitesi 
mevcuttur. 

1983 yılı sonuna gelinceye kadar, 
özellikle 1980 - 1983 arasındaki dönemde 
ranza kullanımı artmışsa da, bazı mahfil
lerin iddiasının aksine, 1983 yılından iti
baren -iktidarımız döneminde- ranza kul
lanımı yerine tek yatak kullanımı ve kali
teyi iyileştirme konusunda tedbirler alm-
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mış ve beş büyük yurdumuzda ranza kul
lanımı yerine yatak kullanımına geçil
miştir. 

1980 yılında 30 yurt olmasına rağ
men, 1988 yılı sonunda 93 yurt bulun
maktadır. 1983 yılı sonunda, yani iktida
rı devraldığımız dönemde 53 yurt bulun
masına rağmen, şu anda yurt sayısı 93'e 
çıkmış, yaklaşık iki misli artmıştır. Aynı 
zamanda, yurtlarda kalma şartları da hem 
öğrencilere sağlanan imkânlar bakımın
dan, hem de kalite bakımından artırılmış, 
bu arada bir yıllık başarısız öğrencilerin 
yurtla ilişiğinin kesilme şartı bulunmak
tayken, bu konuda bir avantaj sağlanmış 
ve bir yıl daha kalma imkânı verilmiştir. 

1988 yılında 14 milyai'lık yurt yatırı
mı, çeşitli kaynaklarla zorlanarak iki mis
line çıkarılmış ve 26 milyarlık yurt yatırı
mı yapılmış, gerçekleşme yüzde 100'ün 
üzerinde olmuştur. Buna rağmen, 1988 -
1989 yılının başında yurtlara 54 500 öğ
renci müracaat etmiş; ancak, ekim başı iti
bariyle bunun 31 bini karşılanabilmiştir. 
Ekim ve kasım ayları içerisinde kiralama, 
yeni yatırımı bitirme ve diğer yollar kul
lanılarak 7 bin yurt kapasitesi daha orta
ya çıkarılmış ve 38 bine ulaşılmıştır. 1988 
Aralık sonu itibariyle 44 bin öğrenciye 
ulaşabileceğimizi tahmin ediyoruz. Gene 
de şunu itiraf etmek ve kabul etmek gere
kir ki, Türkiye'de 1988 yılı sonu itibariy
le 11 bin civarında öğrenci yurt imkânı bu
lamamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparla
manızı rica edeceğim. 

M İ L L Î E Ğ İ T İ M G E N Ç L İ K VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Bitiriyorum elendim. 

Bizim planlamamıza göre, 1992 yılın
da her isteyene sırasız yurt sağlanabilecek
tir. Ancak, bunu 1990 yılına çekebilmek, 
yani 1989 ve 1990 yıllarında bitirebilmek 
için de, bir ek finansman programını hal

letmenin gayreti içerisindeyiz. Eğer bunu 
halledebilirsek, 1990 yılında bu dediğimiz 
hedefe ulaşabileceğiz ve 150 bin yatak ka
pasitesini gerçekleştirebileceğiz. 

Kredi miktarı da böyledir. 1983 yılın
da 3 400 lira olan kredi, beşbuçuk misli 
artırılmış ve 1988 yılında 20 bine çıkarıl
mıştır. 1987 yılında 6 600 lira olan kredi, 
gene üç misli artışla 20 bin liraya çıkarıl
mıştır. Bu, 1980 yılma göre de 1979 yılı
na göre de reel fiyatlarla daha fazla bir ra
kamdır; ancak, bunun da kâfi olmadığını 
biliyoruz. 1989 yılında, bu rakamı daha 
fazla artırabilmenin gayreti ve finansman 
arayışı içerisindeyiz. 

Kredilerin dışındaki imkânlara ba
karsak, yurtlarda akşam yemeğine katkı, 
1987 yılında kişi başına 100 lira iken, 1988 
yılında 150 liraya çıkarılmış ve 3 300 lira 
olmuştur. Ayrıca, "Bedelsiz Kahvaltı 
Projesi" adı altında, şimdiye kadar dün
yanın hiçbir ülkesinde ve Türkiye'de gö
rülmemiş bir sosyal muhtevalı program 
uygulanmaya başlanmış, maliyeti öğren
ci başına 12 500 lira olan ve 109 bin öğ
renciye 1 Nisan 1988 tarihinden itibaren 
uygulanan bu programın finansmanı da 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş
vik Fonundan karşılanmış, 6,9 milyara ba
liğ olmuştur. Aynı şekilde, 1989 yılında da 
bu programa devam edeceğiz ve 122 bin 
öğrenciye toplam olarak 17 milyarlık bir 
programı tatbik edeceğiz. 600 kalorilik be
sin miktarını da 700 kaloriye çıkaracağız 
ve yeni bir ugulama ile yükseköğrenim 
gençliğine süt içme alışkanlığını kazandı
racak şekilde bir program uygulayacağız. 
Böylece, kredi, kahvaltı -ki, gelecek sene 
18 bin liraya çıkarı lacaktır ; ş imdi 
1988'deki 12 500 l i ra ü z e r i n d e n 
hesaplıyoruz- ve akşam yemeklerine kat
kı payı olarak yükseköğrenim gençliğine 
35 800 liralık imkân sağlamış bulunuyo
ruz. Ayrıca, kişi başına maliyeti 28 bin lira 
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olan yurtlarda da 4 800 liraya kalma im
kânı sağlamış bulunuyoruz. Eğer, arada
ki maliyet farkını da endirekt avantaj ola
rak intikal ettirirseniz, bu takdirde, daha 
önceki yıllara göre çok daha fazla imkân 
sağladığımızı söyleyebiliriz. 

Ayrıca," spor konusuna da kısaca ana-
başlıklar halinde değinerek sözümü topar
lıyorum : 

Türk Sporunu Teşvik Fonunu 1984'te 
kurduk. Federasyonlar Fonunu da 1986'da 
3289 sayılı Kanuna göre kurduk. 1984 yı
lında 454 bin lisanslı sporcu varken, dört 
- beş yıl içinde Türkiye'de bunu iki misli
ne çıkardık ve 800 bine ulaştık. Okul için
de spor yapan 1 milyon 50 bin öğrenciye 
karşılık, beş yıllık iktidarımız sonunda 1 
milyon 500 bin öğrenciye ulaştık. Hede
fimiz, çok daha fazlasına gidebilmektir. 

Aynı şekilde, 1983 yılı sonunda bü
tün Türkiye'de 867 spor tesisi bulunmak
tayken,,, 1988 yılı sonu itibariyle 3 204 spor 
tesisi vardır; bunda da dört misli artış 
meydana getirdik. Bunu, alan olarak da 
ifade edersek, 18 milyon metrekarelik spor 
tesisi alanına, -yaklaşık bir misli artırarak-
16 milyon metrekarelik spor tesisi alanı ila
ve ettik ve 34 milyon metrekarelik spor te
sisi alanını sağlamış olduk. 

Ayrıca, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 
Gençlik Şûrasını toplayarak, gençlik me
selelerinin ve ihtiyaçlarının en geniş şekil
de tartışılması imkânını da sağlamış 
olduk. 

Diğer taraftan, Devlet Bakanı Sayın 
Cemil Çiçek tarafından, "Tü rk gençliği
nin beklentileri ve sorunları" konusunda 
son derece geniş ve bilimsel bir araştırma 
da yapıldı ve bu problemlerin en iyi şe
kilde tespitine çalışıldı. 

Bütün bunların sonucunda kısaca şu
nu söylemek istiyorum : YÖK konusun
daki tavrımızı gayet net şekilde arz ettim. 
Hiçbir zaman YOK'e karşı olduğumuzu 
söylemedik, YÖK'ün kaldırılacağını da 
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söylemedik; ama her müessesede olduğu 
gibi, eğitimin diğer müesseselerinde ve di
ğer kademelerinde de olduğu gibi, yüksek
öğretimin ıslahı ve iyileştirilmesi gerek
mektedir; yükseköğretimde özellikle ana- • 
yasal problemlerin halledilmesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ve yürütme or
ganının YÖK üzerindeki yetkilerinin iyi 
belirlenmesi ve buna göre sorumluluğu
nun idrak edilmesi gerekmektedir; bunun 
için de gerekli çalışmalar gerçekleştiril
melidir. 

Diğer taraftan, YÖK'ün merkeziyetçi 
ve standartlaşmış yapısından mutlaka kur
tarılarak, daha koordinatör bir fonksiyo
na kavuşturulması sağlanmalı; en önem-' 
lisi de, millî eğitimin tamamından sorum
lu olan Hükümetin yükseköğretim konu
sundaki politika tespiti, geliştirmesi ve 
planlama yetkisi de tam olarak sağlan
malıdır. 

Üniversite sorunları konusunda da, 
gençliğe her zaman en fazla değer verdi
ğimizi bir kere daha vurgulamak isterim. 
Bu, Parlamento önünde bir kesime sıcak 
görünme gayreti değil, biraz önce rakam
larla arz ettiğim şekilde, samimî gayretle
rimizin ve samimî icraatımızın bir ifade
sinden ibarettir; ancak, gençliği istismar 
edenlere de hiçbir zaman geçit vermeyiz. 

Bu duygularla, Meclis araştırma 
önergesindeki birçok gerçekçi noktaya iş
tirak etmekle ve üniversite gençliğinin 
problemlerinin her zaman gündemde ol
masının faydalarını idrak etmekle beraber; 
başta Anamuhalefet Partimiz olmak üze
re bütün muhalefet partilerinin ve kamu
oyunda gençlikle, yükseköğretimle ilgili 
herkesin, Meclis araştırmasına lüzum kal
madan da bize yardım edeceğine emin 
olarak, hepinize saygılarımı sunuyorum 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın Ahmet Neidim; buyurun. 
CDYP sıralarından alkışlar) 

595 — 
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DYP GRUBU ADINA AHMET 
NEİDİM (Sakarya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; İçel Milletvekili Istemi-
han Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının nedenleri ve bu konuda alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla verilen Meclis araştırması önergesi 
konusunda Doğru Yol Partisi Grubu adı
na söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Çağdaş toplum hayatında ve gelecek 
bakımından, gençliğin büyük önemini bu
gün dünyada idrak etmemiş ülke yoktur. 
Atatürk, o mükemmel hitabesinde yurdu, 
Cumhuriyeti ve geleceğimizi gençliğe 
emanet ederken, büyük önsezi ile âdeta 
bugünlerin dünyasında oluşacak değer hü
kümlerine yıllarca önce işaret etmiş bu
lunuyordu. 

Günümüzde gençlik telakkisi; mese
lelere çözüm yolları araştırılırken, gençler
le diyalog kurmak gereğini vurgulamak
tadır. Genç insan, delikanlılık çağındaki 
kişi, çocukluk döneminde bulunanlardan 
çok farklı olarak, gerçekten, diyalog; ya
ni, herhangi bir şeyi kabul etmeden önce 
tartışmak ihtiyacı içindedir. Çocukluk ça
ğındaki insan itaatli olduğunda, söz din
lediğinde, uslu, akıllı çocuk olarak değer
lendirilir; ama, aynı varlık delikanlılık ça
ğında kendisine yapılan telkinleri tartış
madan kabul etmez bir tutum içine gir
mektedir. 

Şüpheci olmak ihtiyacı, tartışma eği
limi, gencin tavır ve tutumlarında artık 
esastır. Genç insan sadece iyi bir dinleyi
ci olmaktan çıkmıştır ve etrafını saran bü
tün iletişim araçları da bu eğilimi ayrıca 
tahrik etmektedir. Üniversite, genci eğit
mek, bilimsel ve ilmî zihniyeti tesis etmek, 
pozitif düşünce yeteneğini geliştirmek, ba
ğımsız düşünebilir ve mesleğini icra ede
bilir bir yapıya kavuşmasını sağlamak du
rumundadır. 

Üniversitenin her şeyden önce ve baş
ta gelen görevi, gençleri belirli bir uzman
lık ile donatırken, onlarda kişisel ve sos
yal sorumluluk duygusu tesis etmek ve 
böylece şuurlu bir kültür adamı halini al
malarını temin etmektir. 

Üniversite, genç insani o şekilde ye
tiştirmelidir ki, çağın şartları içinde dört 
bir yandan propaganda, düşünce ve fikir 
bombardımanına muhatap olan genç, her 
türlü telkin karşısında bizzat kendisi doğ
ruyu bulabilmek yeteneğine sahip ola
bilsin. 

Gençlerin, millî kültürün muhafızı ve 
şuurlu bir iştirakçisi olarak kalabilmeleri; 
ancak belirttiğimiz niteliği elde etmiş bu
lunmaları ile mümkün olabilir. Yoksa, 
gençleri dış âlemden tecrit ederek, Türk 
millî kültürüne aykırı telkinlerden koru
maya çalışmak, çağımızın toplumlarında 
mümkün değildir, doğru da değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
memleketin içinde ve dışında bulunan 
tüm bilimsel gelişmeleri tetkik ve tahlil et
mek, bugünün müesseselerini tenkit ede
rek yarma hazırlamak üniversitelerin va
zifeleridir. Üniversiteler, tahlil ve araştır
ma müesseseleridir. Bu sentez ve analiz 
çalışmalarının günlük ve demagojik poli
tika olmayacağı, onun çok üstünde kala
cağı tabiîdir. İlmî esaslara dayanmayan 
tenkit veya muayyen bir rejimin propa
gandasını yapmak, veyahut şahıslarla uğ
raşmak, üniversite mefhumu ile bağdaş
maz. Bu üniversitenin fikir hürriyeti de
ğil, meslek ve mevkiinin suiistimali de
mektir; ama, üzülerek ifade etmek gere
kirse, üniversite, bu önemli vasfını, top
lumda pek hissettirememiş, ihtilaller olur
ken, aydın kesimi oluşturan bazı öğretim 
üyeleri kenara çekilmişler, hatta bazen bu 
durumu desteklemişler; ama ihtilal olup 
da yeni yasalar çıkarılınca, kendi düzen
leri bozulunca, bunu en önce kendileri 
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tenkit etmeye başlamışlardır. Halbuki, 
kendilerine zararı dokunmadan önce üni
versiteler yukarıda söylediğimiz vasıfları
nı kullanarak topluma yol gösterici olsa
lardı, ne kendileri zarar görür, ne de genç
lik bütün bu meydana gelen antidemok
ratik yasalardan zarar görürdü. Bize gö
re burada en büyük hata, ihtilallere çanak 
tutup, onları destekleyip, sonra da sıkış
ma olduğunda veya koltuklarından olduk
larında isyan eden birtakım aydınların gü
nahı büyüktür. 

Sayın milletvekilleri, üniversite genç
liğini yasaklarla bir yere getirmek müm
kün değildir. Belirli bir bilgi düzeyine gel
miş üniversiteli genç, artık bağımsız dü
şünmektedir ve eğer ailesinin ona bahşet
tiği imkânlar da yeterli değilse, yasaklar 
karşısında daha ilgili olmaya çalışır. Genç
lik, özerk üniversite istemektedir, demok
ratik hakların kendisine tanınmasını, Yük
seköğrenim Yasasının katı bazı kuralları
nın değiştirilerek, kendi şahsiyet ve sorum
luluklarını kendileri geliştirmek için, ser
best bir ortamda, meşru hukuk düzeni 
içinde okuluna giderek araştırma yapabi
leceği, her türlü araştırmaya yönelik bilim
sel eserleri inceleyerek en doğrusunu bul
mayı arzulamakta, üniversitenin ezberci 
sisteme değil; bilimsel, ilmî ve akademik 
bir araştırma merkezi olmasını iste
mektedir. 

Bunların yanında üniversite gençliği
miz, kendilerine verilen kredilerin geçim
lerini sağlayacak miktarda ve enflasyon 
göz önünde tutularak artırılmasını iste
mektedirler. 

Özel yurtların, Kredi ve Yurtlar Ku
rumuna yetki verilerek onun tarafından 
denetlenmesini istemektedirler. 

Yurtlarda fizikî düzenlemeler yapıl
malı, sosyal tedbirler alınmalı, ayrıca öğ
renciler için yurtlarda psikolojik danışma 
hizmeti verilmelidir. 
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Öğrencilere daha ucuz kitap sağlan
ması yoluna gidilmelidir. 

Üniversitelerde demokratik öğrenci 
seçimleri yapılmalıdır. 

Millî Eğitim ve Yükseköğretim Kre
di ve Yurtlar Kurumunun yatırımları için 
daha çok malî kaynak tahsis edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, Anadolu Üni
versitesinin açılışında Sayın Millî Eğitim 
ve Gençlik Spor Bakanının iki yıla kadar 
bütün üniversite gençliğinin yurt sorunu
nu halledeceğini söylemesi, gençlik adına 
bizleri sevindirmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
öğrencilerde YÖK tedirginliği vardır. Ger
çekten psikolojik rahatsızlığı olan ve öğ
renimine rapor alarak bir yıl ara vermek 
isteyen öğrencilerin sayısı, son iki yıldır 
birkaç kat artmıştır. 

Yeni sınav yönetmeliği, öğrencileri 
büyük bir güvensizlik ortamına itmiştir. 
Her an okuldan atılma korkusu içinde ya
şamaktadırlar. Bu endişenin yarattığı ge
lecek konusunda güvensizlik duyma, ders 
çalışmama, sıkıntı gibi rahatsızlıklarla psi
kiyatri bölümüne başvuran öğrenci sayı
sında, son yıllarda önemli artışlar görül
mektedir. 

Streslerin bir kaynağı da parasızlık
tır. Öğrenciler büyük bir maddî sıkıntı 
içindeler ve toplumun yaşadığı bu prob
lemin dikâlâsmı öğrenci yaşamaktadır. 
Bunun üstüne bir de harç binmiştir. Ço
ğu kez öğrenci, bedensel rahatsızlıklarının 
ruhsal sıkıntılarından kaynaklandığını bil
mez ve kabul etmek istemez. Öğrencile
rin ruhsal sıkıntılarından kaynaklanan en 
baştaki rahatsızlıkları mide şikâyetleri, ba
ğırsak sistemiyle ilgili şikâyetler ve ülser
dir. 

Konuyla ilgili olarak, geçtiğimiz yıl, 
intihar girişiminde bulunacak düzeyde bu
nalıma düşen bir öğrenci, çarpıcı bir ör
nek oluşturmaktadır. 
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Okuldan atılma korkusuyla, "buna
lım geçirdiğini" söyleyen yirmibir yaşın
daki üniversite ikinci sınıfta okuyan bir öğ
renci, kendini, yurdun üçbuçuk metre 
yüksekliğindeki kantin balkonundan atmış 
ve bileklerini kırmıştır. Gerçekte kendini 
öldürmek gibi bir amacı bulunmadığını, 
bir anda bilincini kaybettiğini ve kendini' 
attığını söyleyen öğrenci, şöyle devam et
miştir : "Tıp fakültesi için hazırlanmıştım. 
Babam doktor olmamı istiyordu, bense İs
tanbul Teknik Üniversitesi meteoroloji 
mühendisliğini kazanabildim. Bu yüzden 
ilk yıl kendimi derslere pek veremedim; 
durumum çok kötüydü. Ortaokul ve lise
de çok iyi bir öğrenci olmama karşılık, 
üniversitede bir türlü başarılı olamıyor-
dum. Dersler, sınavlar rüyalarıma giriyor
du. Geceleri hiç uyuyamaz hale gelmiştim. 
Bir süre haplarla idare ettim, sonra okul
dan atılma korkusuna kapıldım. Bu kor
kuyla bunalımım iyice arttı. Bu yıl okul
lar açıldığında, başlangıçta her şey iyi gi
diyordu. Yurtta koşullar çok katı; ama ben 
her kurala uyuyorum. İki yıldır hiç arka
daşım yok, çoğunlukla yalnız gezerim. Vi
zeler başladı, pek iyi olmadığımdan ilk vi
zelere girmedim. Zaten Hasan diye bir ho
camız var, sınıfa geliyor, bir formül çözü
yor, sonra gidiyor; kimse bir şey anlamı
yor. İkinci ve üçüncü vizelerin bazılarına 
girdim, finallerde de bunalım geçirdiğim 
gün bir bütünleme sınavından çıkmıştım. 
Ertesi gün de ikinci bir dersin bütünleme 
sınavına girecektim, o gün yeniden kötü-
leştim, sanki sürekli beni izliyorlardı. Be
ni alıp, yeniden hastaneye götürmek isti
yorlardı. Ben hastaneye gitmek istemiyo
rum, orada şok yapıyorlar dedim" diyor. 

Görüldüğü gibi, üniversite gençleri, 
üniversiteden atılma psikolojisinin ağır 
baskısı altında, yükseköğrenimlerini sür
dürmeye çaba gösterirken, sisteme uyum 
sağlayamayan ve üniversiteden atılan yüz
lerce genç, kendilerini, bir anda, gelecek 

konusunda hiçbir belirtinin olmadığı, iş
siz, güçsüz, güvensiz bir ortamda; her an 
patlamaya hazır, çaresiz ve karamsar bir 
durumda bulmaktadırlar. 

Sorun, bireysel yok olma ile, toplum 
düzeninin değişmesi için ona başkaldırma, 
kurallara, yasalara uymama, tüm yerleşik 
değerlere karşı çıkma düzeyinde, çok de
ğişken boyutları olan, son derece ciddî ve 
hassas bir sorundur. Dahası da, bu sorun, 
diğer gençlik sorunlarıyla birlikte ele alın
dığında, genel olarak, toplumsal gerilim 
ile toplumsal barış arasında bir denge so
runu niteliğini kazanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, üni
versite eğitiminin, içinde bulunduğumuz 
şartlarda, yükseköğretimi tamamlayan 
gençlerimizin tümüne, gelecek konusun
da herhangi bir güvence verememesi ya
nında, mevcut eğitim yapısındaki çeşitli 
güçlüklerin, rahatsızlıkların, tedirginlikle
rin giderilememiş olması da, üniversitele
rin önünde yığılmalara neden olmuştur. 

Gençlerin, liseden sonra başka yöne
lim alanları bulamayışları, bir diploma sa
hibi olmanın kendilerine toplumsal statü 
kazandıracağına, belli bir düzeyde kültür 
birikimi edineceklerine inanmaları, onla
rı üniversiteyi tercih etmeye yöneltmekte
dir. Yetenek veya beceri yerine diplomaya 
değer veren toplum yapımız, ister istemez, 
gençleri sadece bir diplomanın güvence
sine sarılmaya itmektedir. 

Sonuçta, bir amaçtan, bir beklenti
den çok, bu gibi nedenlerle, yükseköğre
timde okuma isteminde olan öğrencilerin 
çoğu, bu kez de üniversitelerin yapısal 
özelliklerine, ders ve sınıf geçme sistem
lerine uyumsuzluktan; belirli sürede ba
şarılı olma zorunluluğunun baskısından 
dolayı, üniversiteden atılma durumuyla 
karşılaşmakta; bu tedirginlikle başka hiç
bir şey yapmadan, sürekli not çeken, ders 
çalışan, sınava giren robotlar haline gel-
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mekte; başarılamayan tek bir ders yüzün
den, yükseköğrenim yaşamlarının, bir an
da bitmesi sonucuyla karşı karşıya kal
maktadırlar. 

Yükseköğrenimde süren bu kargaşa 
ve öğrenci aleyhine alman kararlar, öğren
cileri huzursuzluğa sürüklemekte, üniver
siteler, öğrencilerin tepkilerinin bir göster
gesi olarak, tarihte belki de ilk defa bu 
denli bir dilekçe yağmuru ile karşılaş
maktadır. 

Böylece, toplumun en hassas kesimi 
âdeta tahrik edilmekte, terör ortamına dö
nülmesini isteyenlere malzeme yaratıl
maktadır. 

İşte, bütün bunlardan dolayı, görü
şülmekte olan araştırma önergesine olum
lu oy vereceğimizi belirtiyor, hepinize say
gılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Isternihan Talay; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. İSTEM İ-
HAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri, sekiz yıl aradan son
ra, 1988 yılının mart ve nisan aylarında, 
Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerde, 
dikkat çekecek boyutlarda öğrenci hare
ketleri görülmüştür. 1960 yılından beri, 
sağ partilerin gözünde, öğrenci hareket
lerinin, hep kışkırtmalar ve tahrikler so
nucunda meydana geldiği gibi bir önyar
gı belirmiştir. İşte, bu önyargıdır ki, sağ 
iktidarların, olaylara sağlıklı çözümler bul
masını, öğrenci hareketlerini ve üniversi
te sorunlarını iyi değerlendirip, olumlu ka
rarlar almasını devamlı engellemiştir. 

1960, 1970 ve 1980 öncesi öğrenci ha
reketlerine yaklaşım benzer boyutlarda ge
lişmiş ve darbelerin sebepleri arasında, 
kontroldan çıkan bu hareketler de göste
rilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

araştırma önergemizi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına verdiğimiz 13 
Mayıs 1980'den bu yana geçen süre içeri
sinde, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığınca, Millî Eğitim Kurultayı, bir de 
Gençlik Kurultayı düzenlenmiştir. 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Mec
lisince, Cumhurbaşkanının vetosuna rağ
men, YÖK öncesi öğretim üyelerinin ka
zanılmış haklarını veren bir yasa çıkarıl
mış ve üniversite öğrencilerine yönelik bir 
af teklifi kabul edilmiştir. Bölük pörçük ve 
bir sisteme dayanmayan iyileştirme çaba
ları, üniversite öğretim üyeleri ve öğren-
cilerdeki beklentilere bir çözüm getirmek
ten uzak bulunmaktadır. 

Bize göre, üniversite sorunlarının te
melinde, şu anda bir yasa olarak, bir ku
rum olarak, YÖK sistemi yatmaktadır ve 
bu sistem hem üniversiteleri hem de genç
liği bir dar ceket gibi sıkmaktadır. 

Türkiye'de, özellikle askerî dönem
lerde, o günün sübjektif ve baskıcı yakla
şımları içinde, toplumun bazı kesimlerin
de köklü düzenlemeler yapılagelmiştir. 

İşte, 1981 yılında üniversitelerin 
özerkliğini ortadan kaldıran, tek kalıptan 
dökülmüş gibi standart adam yetiştirrrie-
yi hedefleyen, bugünkü olağan koşulları 
da, olağanüstülük düzeni içinde ele alan 
YÖK sistemi, 1980 darbesini yapan asker
lerin mantığına dayalı olarak oluşturul
muştur. Bizim bugün, Yüce Parlamento
muzdan beklediğimiz, bu mantığı değiş
tirmesi s'e demokratik bir çerçeveye oturt-
masıdır. 

Genel olarak, darbe dönemlerinde 
kapsamlı düzenlemelere giden askerler, 
seçilmiş politikacılara güvenmemekte
dirler. Nitekim, Sayın Evren'in 1980'-
den sonra radyoda, televizyonda ve mey
danlarda, politikacılar hakkında acıma
sızca ve sanki bu toplumu ileride sivil 
politikacılar hiç yönetmeyecekmiş gibi bir 
yaklaşımla sürdürdüğü olumsuz beyanları 
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hâlâ belleklerdedir. Parlamentoyu, millet
vekillerini ve genel olarak seçimle gelen si
vil politikacıları, ağır bir şekilde eleştiren 
bu konuşmalar, sonuç itibariyle, demok
rasiye güvensizlik ve kuşku dolu bir orta
mın oluşmasında da önemli bir rol oyna
mıştır. 

YÖK düzenlemesi alanında bu eği
limin tipik göstergesi, Millî Eğitim Baka
nının yetki ve etkinliğinin budanması ol
muştur. Aslında, 12 Eylülü yapan kardo-
larm olağan düzende de, millî eğitimi se
çilmiş politikacılara bırakmak istemedik
leri anlaşılmaktadır. 

Bu meyan da, Orgeneral Tahsin Şa-
hinkaya şöyle demektedir : "Eğer Millî 
Eğitim Bakanı, bundan evvel konuşmuş 
olduğumuz gibi, mutlaka partiler dışı ba
kisi olacak ve devlet başkanı tarafından se-
çilecekse, YOK'ün ona bağlılığı belki dü
şünülebilir; ancak, eğer Millî Eğitim Ba
kanı, bir siyasî partinin üyesi olarak, ba
kan olarak geçer de, Yükseköğretim Ku
ruluna müdahale edecek olursa, o zaman 
bunun özerkliği ortadan kalkar." 

Millî Eğitim Bakanının YÖK'e baş
kanlık etmesi konusunda da, Orgeneral 
Nurettin Ersin, "Eğer biz, Millî Eğitim 
Bakanlığını, partilerüstü bir hale getire-
ceksek -ki, bunu düşünüyoruz- geçici bir 
süre ile bunu verelim, zararı yok" de
mektedir. 

Görüldüğü gibi, 12 Eylülde yönetime 
el koyanların düşüncesinde, seçilmiş siyasî 
partili bakanlar ya da politikacılar eliyle 

yapılacak siyaset kötüdür; ama, buna kar
şılık ister seçim yoluyla, ister darbe ile iş
başına gelen bir devlet başkanının üniver
site yönetimine müdahale etmesi, atama
lar yapması siyaset olmayacak, özerklik il
kesinin işleyişini zedelemeyecektir. Görül
düğü gibi, sıkı YÖK sisteminde, bir üni
versite dışı mekanizma yoluyla, diğer dev
let makamlarının üniversiteyi denetleme

si sağlanıyor, öte yandan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine ve Millî Eğitim Bakanı
na karşı ileri bir özerklik olanağı getiri
liyordu. 

Örneğin, YÖK Yasasının 5 inci mad
desinin (f) fıkrasında yeni bir üniversite, 
fakülte, enstitü ve yüksekokulun ancak ka
nunla kurulacağı belirtildikten sonra, böy
le bir kanun için Yükseköğretim Kurulu
nun olumlu görüş ve önerisi koşulu geti
rilmektedir. Yani, YÖK'ün iradesinin hü
kümet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
için sınırlayıcı olabileceği hükme bağlan
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
yükseköğretim kanun tasarısını hazırlayan 
ihtisas komisyonunda 2 kurmay albay ile 
o zamanki Millî Eğitim Bakanının danış
man ve hukuk müşaviri görev yapmıştır. 
Bu kanun, esas itibariyle müdahaleyi ya
pan kadroların tercihlerine göre hazırlan
mış ve 3 temel hedef üzerinde yapılanmış
tır. Birinci olarak, yükseköğretim kurum
ları üzerinde sıkı bir ideolojik ve yönetsel 
denetim mekanizması kurmak; ikinci ola
rak, denetimi kolaylaştıracalc türde ve bi
limsel kariyeri ihmal etmeyi de göze ala
rak, harp okulları sistemine benzer şekil
de tek tip adam yetiştiren, standart, yani 
tek tip yükseköğretim kurumları yarat
mak; üçüncü olarak da, yükseköğretim 
kuruluşlarını politika dışı tutmaktır. Yük
seköğretim Kanununa bakıldığında, yö
netsel denetimin önplanda tutulduğu ve 
akademik düzey kaygısının ağırlıklı bir rol 
oynamadığı görülmektedir. Yönetsel de
netimi sağlamak için de, bölüm başkanlı
ğı, dekanlık, rektörlük gibi görevler için 
yukarıdan atama ilkesi getirilmiş ve bü
tün üniversitelerin üzerinde yetkili bir ku
rum olarak YÖK oluşturulmuştur. Profe
sörlük, bir akademik kariyer olmaktan 
çok, nihaî atama yetkisi kadro tahsisine 
bağlı kılınarak, YÖK'e bırakılmıştır. 
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Tek tip öğretimi yerleştirmek amacıy
la üniversiteler ve izlenen ders program
lan, olabildiğince birbirine benzer hale ge
tirilmeye çalışılmıştır. Bütün yükseköğre
tim kuruluşlarında her ders için 2 vize ve 
bir de dönem sonu sınavı zorunlu hale ge
tirilmiştir; öğrenciler harp okulu öğrencisi, 
öğretim üyeleri de harp okulunda ders ve
ren öğretmenler gibi değerlendirilmiş, kı
lık kıyafetlerinden, sakal ve bıyıklarının ti
pine kadar ayrıntılı düzenlemelere gidil
miştir. 

Depolitizasyon ise -daha önce deği
nildiği gibi- siyasî partilerin ve seçilmiş ki
şilerin etkinliğini ortadan kaldırmak için 
düşünülmüştür. Yasanın 59 uncu madde
si, öğretim üyelerini siyasî partilere ve 
bunların yan kuruluşlarına üye olma ya
sağını getirdikten başka, kamu yararı 
olanlar dışında herhangi bir derneğe üye
liği de rektörün iznine bağlamıştır. Üni
versitelerde öğrencilerin dernek kurmaları 
ve derneklere üyelikleri de, aynı şekilde, 
engelleyici ve baskıcı düzenlemelerle de
netim altına alınmış bulunmaktadır. 

Üniversiteler bir ülkenin yönetim 
kadrolarını eğitirler. Dolayısıyla, ulusların 
geleceğini biçimlendiren en temel kuruluş
lardan birini oluştururlar. 

Sayın Güzel, bilgisayarlı çağdaş öğ
retim metodlarıyla eğitilen bir ortaöğre
tim gençliğini hayal ediyor. Biz de bu öz
leme katılıyoruz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisince üniversite sorunlarının hiç dik
kate alınmadığı; çözüm önerilmek şöyle 
dursun, incelenip araştırılmayan bir üni
versite sistemini elbette savunmayacaktır 
şeklindeki inancımı da ayrıca belirtmek is
tiyorum. 

İşte biz bu araştırma önergesini ve
rirken, sadece YÖK sistemini değerlendir
mek değil, götürdüklerini de Meclis ola
rak saptamak ve bunlara dayalı olarak da 
toplumumuzun geleceğini yakından ilgi
lendiren üniversite düzenlemelerine de
mokratik bir bfçimde yaklaşarak, çözüm

ler üretilmesini sağlamak amacıyla yola 
çıktık. 

Üniversitelere emniyet supapları tak
ma döneminin geldiğini, öğrenci hareket
lerinin bunun en somut göstergeleri oldu
ğunu anlatmak için bu öneriyi getirdik. 
Bugüne kadar bir tuzak bölge şeklinde 
YÖK Başkanı Sayın Doğramacı'nın da 
tartışmaları bilinçli olarak içine çektiği, 
özerklik kavramına daha gerçekçi yakla
şacak düzenlemeleri yapmak düşüncesiy
le bu araştırma önergesini verdik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
bu noktada özerklik tartışmalarını iyi de
ğerlendirebilmek için, özerkliğe, akademik 
ve yönetsel bir bütün olarak yaklaşmak ge
rektiği inancındayız. Kuşkusuz anasorun, 
rektörlük, dekanlık gibi görevlerin seçim 
ya da atamayla doldurulması değil, üni
versite öğretim üyeleri üzerinde doğrudan 
ya da dolaylı baskıların yapılmamasıdır. 
Özerklik sorununu yaşamsal hale getiren 
durum, buradan kaynaklanmaktadır. Bi
lim adamlarının ve üniversite öğretim üye
lerinin kendilerini özgür hissetmedikleri, 
üzerlerindeki baskılardan çekindikleri bir 
ortamda, elbette özerklikten bahsetmek 
mümkün değildir. Böyle bir çalışma orta
mı, üniversitelerdeki akademik düzeyde 
geriletici bir sonuç yaratmaktadır. 

YÖK sistemi, ülkemizde sekiz yıldır 
yürürlüktedir. Bu sekiz yıldaki uygulama
lardan, hem öğrenciler hem de öğretim 
üyeleri açısından eğitimin baskıcı ve üni
versitenin gerçek işlevi olan bilimi arama 
ve bulma özelliklerinden yoksun olduğu 
artık açıklıkla ortaya çıkmıştır. 

YÖK, geçen dönemde yetişmiş öğre
tim üyeleri açısından ciddî boyutlarda kan 
kaybına yol açmıştır. Bu sistemin uygulan
ması sonucunda, yaklaşık beş bin öğretim 
üyesi, mesleklerinden kopmuş veya kop
mak zorunda bırakılmıştır. 1981 yılında -
istatistikî rakamlara göre- yükseköğretim 
kurumlarında 22 219 öğretim elemanı bu
lunmaktadır ve bunun 15 909'u öğretim 
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üyesi statüsü taşımaktadır. YÖK tarafın
dan 14 Nisan 1984 tarihinde yayımlanan 
"Üniversitelerimizde Öğretim Elemanları 
ile Öğrenci Sayıları ve Hedefleri" adlı ra
porda, toplam öğretim eleman sayısı, 
19 410 ve öğretim üyesi sayısı olarak da 
10 939 verilmektedir. Buna göre, üç yıllık 
YÖK uygulamasında, toplam öğretim ele
manı sayısında 2 809 azalma olurken, üni
versitelerin yetişmiş öğretim üyesindeki 
kan kaybı, 5 bin olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu olumsuz sonucun yaratılmasında 
en önemli etken, 1402 uygu lam alan dır. Bu 
yasanın verdiği yetkiye dayanılarak, üni
versiteden uzaklaştırılanların sayısı 90'dır. 
buna ek olarak, 400 dolayında öğretim ele
manı, doğrudan doğruya üniversitelerin 
kararlarıyla görevlerinden uzaklaştırılmış
lardır; ama esas kan kaybı, üniversiteler
den kendi istekleriyle ayrılanlar nedeniy
le ortaya çıkmıştır. Bu kişiler ya 1402'lik 
olma tehdidi nedeniyle istifa etmek zorun
da kalmış ya da yeni düzende çalışmayı 
kendi moral ilkeleriyle bağdaş t ı rmadık
larından ayrılma yolunu seçmişlerdir. 1402 
sayılı Yasa, öğretim üyelerinin üzerinde 
Demoklesin kılıcı gibi bir tehdit aracı ola
rak kullanılmış ve amaçlanan işlevini de 
-bu sonuçlardan anlaşılacağı gibi- başarıy
la tamamlamıştır. Bu erozyon, YÖK'ten 
sonraki iki üç yıla bağlı kalmamış ve ha
len de devam etmektedir. Çünkü, üniver
site öğretim üyeliği, hem ekonomik ola
rak, hem moral olarak çökertilmiş; gide
rek etkisiz, yetkisiz ve işlevsiz bir konuma 
getirilerek, prestiji azalan meslekler hali
ne sokulmuştur. 

Bütün bu gelişmelerin sonucunda, 
üniversitelerin öğretim kalitesinde ve aka
demik düzeyinde büyük gerilemeler kaçı
nılmaz bir biçimde ortaya çıkmıştır. 12 Ey
lülün hedef olarak gösterdiği Siyasal Bil
giler Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniver
sitesi gibi kuruluşlar, öğretim elemanı ve 

dolayısıyla akademik düzey bakımların
dan en fazla kan kaybına uğrayan kurum
lar olmuşlardır. Ayrıca, kalan öğretim üye
leri de YÖK düzeninin getirdiği kısıtlama
lar nedeniyle yabancılaşıp, kabuklanna çe
kilme yoluna gitmişler; akademik ve top
lumsal etkinliklerinde azalmalar ortaya 
çıkmıştır. Bugün bile öğretim üyelerinin 
büyük çoğunluğu, YÖK konusunda eleş
tirici bir tavır takınmamakta ya da görüş
lerini kamuoyuna açıklamaya cesaret ede
memektedirler. 

YÖK Yasasında profesörlüğün aka
demik bir unvan olmaktan çıkarılıp, yö
netsel bir mevki haline gelmesi de, YÖK'-
ün bu alanda yetkili kılınması da, üniver
site öğretim üyeleri üzerinde olumsuz bir 
etki yaratmıştır. Artık, bu düzenleme çer
çevesinde profesör olmak için, akademik 
yeterlik değil, YÖK'ün takdir ve kararı be
lirleyici oimuş; bunun sonucu olarak, öğ
retim üyeleri kendilerini ağır bir baskı al
tında hissetmeye başlamışlardır. Bunun 
doğal sonucu ise, öğretim üyelerinin pa
sifleşmesi olmuştur. 

Öte yandan, YÖK'ün değerlendir
melerinde öncelikleri, bizden olup olma
ma ölçüsüne göre ayarlaması da, YÖK'ü, 
korkulan ve yeri geldiğinde partizanlık ya
pan bir kuruluş haline dönüştürmüştür. 

Bütün bunların sonucunda, meslek-
tekilerin kırıldığı, yetenekli gençlerin de 
mesleğe itibar etmediği bir düzen yaratıl
mıştır. Bütün bu faktörler, öğretim üye
lerini zaman ve motivasyon olarak olum
suz yönde etkilemektedir. Derse hazırlan
mak için zaman kalmamakta, sınav kâğıt
ları hızla okunmakta, çok sınav yapılma 
zorunluluğu öğretim üyelerini baskı altın
da tutmakta, sınavlarda sıradan sorular 
sorulmaktadır. Önümüzdeki yıllarda bu 
kalitesiz eğitimin topluma çok büyük bir 
fatura çıkaracağını söylemek hiç de abart
malı bir düşünce olmayacaktır. Bizce 
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üzerinde durulması gereken asıl nokta bu
rada yatmaktadır. Çünkü, YÖK Türkiye'
de üniversiteleri ve yükseköğretim sistemi
ni 8 yıldır ciddî bir bunalıma sokarken, 
asıl tahribatını da akademik düzey ve ka
litede yapmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, daha 
önce de belirttiğim gibi, üniversiteler, sı
radan kurumlar değildir; bir ülkenin ge
leceğini oluşturan kadrolar üniversiteler
de eğitilirler. Ayrıca, üniversiteler, bilgi bi
rikiminin, teknolojik gelişmelerin odaklaş-
tığı kurumlardır. Bir ülkenin geleceğinin, 
bu amaçla en kritik olarak belirlendiği ör
gütlerdir. Üniversiteleri hangi gerekçeyle 
olursa olsun, bilimsel özelliklerinden uzak
laştırıp, fonksiyonlarını yapamaz hale ge
tirmenin, bir ülkeye ihanetle eşanlamlı ol
duğunu bilmek zorundayız. Sessizlik, bir 
ülkenin üniversitelerinin en büyük ayıbı
dır. Demokrasinin de, bilimin de, gelişme
nin de hçdefi ve aracı çoksesliliktir. Bun
dan hiçbir ülkenin fedakârlıkta bulunması 
beklenmemelidir. 

Üniversiteleri tek potada eriterek, tek 
tip insan yetiştiren kurumlar haline dö
nüştürerek bilimsel gelenekler oluştura
nlayız. Gündelik yaşam koşulları içinde 
bunalan, yarın güvenceleri olmayan öğre
tim üyelerinden bilimsel kadrolar yetişti
remeyiz. Bu nitelikte kurumlarda okuyan 
ve mezun olan gençlerin sürekli sessiz ka
lacaklarını, anarşi ve terör bataklarına 
düşmeyeceklerini varsayan yanlışlıklar 
üzerinde geleceğimizi inşa etmemeliyiz. 
Üniversiteler öğretim üyesiyle, öğrencile
riyle sancılı bir dönem yaşamaktadırlar. 
Devekuşu politikasıyla sessizlikten medet 
umarak, her şeyin sürekli sakin kalacağı
nı beklemek büyük bir yanılgıdır. 

Daha çok kısa bir süre içinde, YOK'e 
söz geçiremeyen Hükümet, basit bir yö
nerge konusu için yasa çıkarmak gereğini 
duymuştur. Her zaman bir saatli bomba 

özelliği taşıyan üniversiteleri sorumsuz, si
yasal edanliği ve gücü olmayan bir bürok
ratik kuruluşun yetkisinde bırakmaya bu 
Hükümet ve bu Meclis daha ne kadar ta
hammül gösterecektir? Demokrasilerin en 
belirgin niteliği seçilmişliktir. YÖK, hem 
kurum olarak, hem işlevsel özellik olarak, 
atanmışlık yönüyle demokrasimizin ayıbı 
olarak görevine devam etmektedir. 

Sayın Başbakan, anakurumların, 
anayasaların sivil yönetimlerce ortak uz
laşmalarla düzenlenebilmesini istediğini 
sürekli olarak beyan etmektedir. İşte, hem 
iktidar hem de muhalefet olarak üzerin
de araştırıp, değerlendirip anlaşarak ku-
rumlaştırabileceğimiz en hassas konular
dan biri duruyor. Üniversite ve gençlik so
runlarını birlikte araştırmak ve yıllardır 
kanayan ve her dönemde en çok kan kay
betmiş bir kesimde ortak çözümlere bir
likte ulaşmak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi için en doğru yaklaşım değil midir? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şu ana kadar yüzlere yaklaşan Meclis araş
tırması önergeleri verilmiştir; fakat maa
lesef bunlardan sarece bir tanesi, çevre so
runlarıyla ilgili Meclis araştırma önerge
si Anavatan İktidarının oylarıyla kabul 
edilmiştir ve bunun dışındakiler, yine 
maalesef diyorum, sanki bir bilek güreşi 
yaparcasına, sanki bir çoğunluk hegemon
yasını açık seçik ortaya koymak istercesi
ne sürekli reddedilmiştir. 

Şimdi, bu noktada Meclis araştırma
larının bizler açısından ne anlam ifade et
tiğini kısaca belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Talay, süreniz 
dolmuştur, tamamlayınız. 

M. İSTEMİHAN TALAY (Devam
la) — Az kaldı efendim, bitiriyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Meclis araşttrmaları, öncelikle milletvekil
lerinin belli konularda doğrudan sorum
luluk ve görev almasını sağlayan önemli 
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fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar, milletve
killerini gerek sistemin işleyişi, gerek ana-
sorunların tespiti konularında etkili çalış
malara götürür ve somut araştırmalar ve 
çalışmalar yapmalarını mümkün kılar. 

Şu anda biz, gerek iktidar gerekse 
muhalefet olarak yasama görevini yapar
ken, gerçekten hazırlanmasında pek faz
la değil, bazen hiç katkımız olmayan ko
nularda, bir horoz dövüşü yaparcasına bu
rada mücadele veriyoruz. Bir bakanlıkta 
bir bürokrat, bir sayın bakanın verdiği ta
limat gereğince bir metin hazırlıyor, kısa 
bir rötuştan sonra bu, Hükümet görüşü 
olarak Parlamentoya geliyor ve sanki de
ğişmez bir metinmiş gibi, burada muha
lefetin gösterdiği bütün yanlışlara rağmen, 
o bürokratın hazırladığı metin burada ik
tidar partisi milletvekillerince sonuna ka
dar savunuluyor ve bu savunmadan kar
şılıklı bir moral kırıcılığı ve soyutluk sa
dece ortaya çıkıyor. Hiçbirimiz, yaptığımız 
işin somut olarak nedenlerini elle tutulur 
bir biçimde, hangi amaçlarla bunu yaptı
ğımızı maalesef bilemiyoruz. İşte, millet
vekillerine somut konularda görüş ortaya 
koymalarını, somut noktalan yakalayabil
melerine verecek en güzel fırsat Meclis 
araştırmalarıdır. 

Değerli milletvekilleri, kaldı ki, bir de 
öyle konular vardır ki, bunlar rejimin te
meliyle ilgilidir. Bir YÖK konusu, bir 
Cumhurbaşkanlığı konusu veya bir yargı 
konusu; bu konularda, "Çoğunluk 
bendedir'' diyerekten, hiçbir Meclis kon-
sensusuna tabi olmadan, "Ben bunu böy
le istiyorum, böyle olacaktır" diyerekten 
bir karara varmak akılcı bir yöntem de
ğildir. Çünkü, bunlar, rejimi ilgilendiren 
yasalardır, parti politikalarını ilgilendiren 
konuların dışındadır. 

Dolayısıyla, bu tip parlamentonun 
etkinliğini ve rejimin güçlenmesini sağla
yacak konularda ortak araştırmalarla ba
zı sonuçlara varmak, şüphesiz hepimiz 

için en hayırlı, en değerli yoldur. Ancak, 
maalesef bugüne kadar Anavatan İktida
rı bunu sürekli reddetmiştir. 

Bize göre, sorumlu olan her zaman 
iktidardır. Muhalefetin sorumluluğuna 
güvenerek, bazı konularda, alabildiğince 
ipleri kopacak noktaya kadar getirmenin 
hiç kimseye bir yararı yoktur. Sayın Baş
bakan, çok değişik konularda, sayın genel 
başkanımıza teşekkür etmek gereğini duy
muştur. Bir Kürt mülteciler konusunda, 
bir Genelkurmay Başkanının atanmasıy
la ilgili konuda partimiz "Bunlar hükü
metin sorunlarıdır" diyerekten gerekli so
rumluluğu göstermiştir; ama biz bugüne 
kadar Sayın Başbakana hiçbir konuda te
şekkür etmek imkânını bu sorumlu dav
ranışları gösterdiği için, maalesef göreme
dik ve bunu bugüne kadar yakalayamadık. 

Şimdi YÖK ya Cumhurbaşkanından 
gelen telkinle ya da Başbakanla herhangi 
bir uzlaşmanın sonucu olarak türban ya
sağını kaldırdı. Şimdi üniversitenin bütün 
sorunları halloldu diye düşünebilir miyiz? 
Sayın bakan daha birkaç gün önce YÖK 
sisteminden bütünüyle yakınıyor ve eği
tim düzeyini, siyasal sorumluluk konula
rını gerçekçi bir şekilde eleştiriyordu. Dik
kat edilirse, öz olarak, biz de aynı şeyleri 
söylüyoruz. 

Şimdi, Meclis içinde ortak bir kon-
sensusa dayalı bir araştırmanın sonucun
da yeni düzenlemelere gitmek en doğru ta
vır olmaz mı idi? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu konuda, gerçekten, olumsuz düşünce
mi ve üzüntülerimi sunarak diyorum ki; 
demek ki, Hükümet, ' 'Türban geldi dert 
bitti" diye olaylan değerlendiren bir yak
laşımla sorunların çözümlendiğini tahmin 
ediyor ve bu araştırmayı reddediyor. Biz 
bu konudaki üzüntülerimizi tekrarlayarak, 
hepinize saygılar sunuyoruz. (SHP sıra
larından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Talay. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Erkan Kemaloğİu; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA ERKAN 
KEMALOĞLU (Muş) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; İçel Milletvekili Sa
yın İstemihan Talay ve 22 arkadaşının, 
üniversite ve gençlik sorunlarıyla ilgili, 
vermiş oldukları Meclis araştırması öner
gesine Anavatan Partisi Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 
Bu vesileyle, grubum ve şahsım adına Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, üniversiteleri
mizde 1980 öncesi ile kıyaslanmayacak öl
çüde de olsa, zaman zaman bazı olaylar 
olmakta ve bunların çoğunun öğrencilik
le ilgili olmadığı görülmektedir. Nitekim, 
rektörün odasını tahrip edecek boyutlara 
ulaşan İstanbul Üniversitesindeki olayda, 
katılanların "Faşist Bayar, faşist Mende
res, rektör istifa, insanlık onuru işkenceyi 
yenecektir" sloganlarının atıldığı gazete 
haberlerinden öğrenilmiştir. 

Üniversitelerimizin 1988 - 1989 eği
tim - öğretim yılının açılışı münasebetiy
le "Yükseköğretim Kuruluna hayır, işken
cecilerden hesap sorulacaktır" pankartla
rının asılması; "Polis - idare işbirliğine 
son, Yükseköğretim Kuruluna hayır, po
lis dışan bilim içeri" sloganlarının atılmış 
olması olayların mahiyetini ve olay çıka
ranların niyetini göstermektedir. 

Ülkemiz geleceğinin, öğrencilerimi
zin en iyi bir şekilde yetiştirilmesine bağlı 
olduğu şuurunda bulunan yetkililerimiz, 
aşağıdaki tedbirleri almışlardır : 

Barınma : Çeşitli yörelerden, büyük 
vilayetlere gelen öğrenciler için, en başta 
gelen sorun barınmadır. Bu da, Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna ait toplam 95 000 
(30 963 kız, 55 660 erkek), üniversitelere 

ait toplam 27 000 (8 680 kız, 16 424 er
kek) yatak kapasitesi ile büyük oranda hal
ledilmiştir. Hükümetin, bu konudaki yar
dım ve faaliyetini şükranla anmak gerekir. 

Beslenme : Kredi ve Yurtlar Kuru
mu yurtlarında kalan öğrenciler ile üni
versite yurtlarında kalan öğrencilere, üc
retsiz sabah kahvaltısı verilmektedir. 

Sağlık : Öğrenciler, her türlü sağlık 
hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlan
dı rılmâktadırlar. 

Ulaşım : Birçok üniversitede, ulaşım 
problemi halledilmiştir. Öğrencilerin du
raklarda zaman kaybetmeleri önlenmiştir. 

Sosyal faaliyeder : Öğrencilerin, ders 
saatleri dışındaki boş zamanlarını değer
lendirmeleri için, çeşitli sosyal, kültürel, 
sportif faaliyetler düzenlenmekte, geziler 
tertip edilmekte, müzik, tiyatro^ folklor ça
lışmaları yaptırılmaktadır. 

Psikolojik danışman ve rehberlik : 
Kurulan rehberlik ve psikolojik danışma 
merkezleri vasıtasıyla öğrencilerin kişisel 
ve ailevî problemleriyle ilgilenilmekte ve 
onlara yardımcı olunmaktadır. 

Ayrıca, yaz aylarında öğrencilerin ta
til yapabilmeleri için çeşitli kamu kurum 
ve kuruluş imkânlarından indirimli olarak 
yararlanmaları temin edilmiş ve öğrenci
lere tatil imkânı sağlanmıştır. 

Yükseköğretim kurumları, bütçe im
kânları dahilinde, öğrencilerin beden ve 
ruh sağlığının korunması, barınma, bes
lenme, çalışma, dinlenme ve boş zaman
ların değerlendirilmesi gibi sosyal ihtiyaç
ların karşılanması için, gereken tedbirleri 
almaktadır. 

Bütün bu saydığımtz ve daha da sa
yabileceğimiz faaliyetleri gören öğlencile
rimizin büyük bir kısmı, huzurlu ve ra
hat bir ortamda öğrenimlerini sürdürmek
te ve başarılı bir şekilde hayata atılmak
tadırlar. 
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Bu ifadelerle, yükseköğretim öğren
cilerinin bütün ihtiyaçlarının karşılandı
ğı, sorunlarının bulunmadığı ileri sürül-
memektedir; konunun üzerinde ciddiyet
le durulduğu, bütçe imkânlarına bağlı ola
rak, sorunların halline çalışıldığı belirtil
mek istenmektedir. Yükseköğretimde, 
1982 yılından itibaren, öğrenci lehinde 
yükselen bir başarı grafiği bulunmaktadır. 
Derse devam ve vize, öğrencilerin devamlı 
çalışmasını sağlamıştır. 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununda, bazı aksaklıklar 
ve eksiklikler görülmüş ve bunlar da, çı
karılan kanunlarla düzeltilmiştir. Ayrıca, 
mevcut noksanlıkların giderilmesi için, yi
ne değişikliğe gidileceği tabiîdir. 

Üniversiteler arasında işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak ihtiyacı, 1750 sa
yılı Üniversiteler Kanununun koyucula-
nnca duyulmuş ve Yükseköğretim Kuru
lu oluşturulmuştur. 1982 Anayasasının, 
131 inci maddesinde de, Yükseköğretim 
Kuruluna yer verilmiş ve "Yükseköğretim 
kurumlarının öğrenimini planlamak, dü
zenlemek, yönetmek, denetlemek, yüksek
öğretim kurumlarındaki eğitim - öğretim 
ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlen
dirmek, bu kurumların kanunda belirti
len amaç ve ilkeler doğrultusunda kurul
masını, geliştirilmesini ve üniversitelere 
tahsis edilen kaynakların etkili bir biçim
de kullanılmasını sağlamak ve öğretim ele
manlarının yetiştirilmesi için planlama 
yapmak maksadıyla Yükseköğretim Ku
rulu kurulur" denilmiştir. Bugün Yüksek
öğretim Kurulu; biri vakıf olmak üzere, 
29 üniversite arasında işbirliği ve koordi
nasyonu sağlamakta, planlama ve denet
leme görevini ifa etmektedir. Öğretim üye
lerinin düşünme, konuşma ve araştırma
sına Yükseköğretim Kurulu tarafından bir 
kısıtlama getirilmemiştir. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Siz 
hangi üniversitede profesörsünüz? 

E R K A N K E M A L O Ğ L U (D evam-
la) — Anayasamızın 130 uncu maddesin
de de belirtildiği gibi... 

Kamer!.. 
K A M E R GENÇ (Tunceli) — Han

gi üniversitede profesörsünüz dedim. 
BAŞKAN — Sizin okuduğunuz üni

versitede. 

ERKAN K E M A L O Ğ L U (D evam-
la) — Öğretim üyelerinin düşünme, ko
nuşma ve araştırmasına Yükseköğretim 
Kurulu tarafından bir kısıtlama getirilme
miştir. Anayasamızın 130 uncu maddesin
de de belirtildiği gibi, öğretim elemanları 
serbestçe, her türlü bilimsel araştırma ve 
yayında bulunabilirler. Yükseköğretim 
Kurulunun 2547 sayılı Kanunun 65 inci 
maddesi gereğince çıkarması zorunlu ol
duğu Yükseköğretim Kurumları Yöneti
ci, Öğretim Elemanı ve Memurları Disip
lin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurum
ları Öğrenci Disiplini Yönetmeliği, Yük
seköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğ
retim Kurumları Sicil Yönetmeliğini öğ
retim elemanlarına ve öğrencilere getiri
len kısıtlamalar olarak nitelendirmek 
mümkün değildir. Zira, bu yönetmelikler 
görevlerin huzur ve sükûn içinde, kanun
lar çerçevesinde yapılmasını sağlamak 
amacıyla çıkarılmıştır; uygulama da bu 
yöndedir. 

Öğrenci yurtlarında uygulanan disip
linin de amacı aynıdır. Öğretim eleman
larının malî durumlarının iyileştirilmesi 
için çeşitli çalışmalar yapılmış ve yapıl
maktadır. Bu amaçla, 2914 sayılı Yüksek
öğretim Personel Kanununda zaman za
man değişiklikler yapılmış olup, kanunun 
5 inci maddesinde yer alan gösterge tab
losu ve ek göstergeler 29.6.1984 tarih ve 
241 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meyle yapılan değişiklik neticesi yükseltil
miştir. 28.12.1984 tarih ve 244 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile yapılan 
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düzenlemeyle 2914 sayılı Kanunun 11 in
ci maddesinde ek ders göstergeleri artırıl
mıştır. Yine 2444 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle, 2914 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi düzeltilerek, üniversite 
ödeneği artırılmıştır. 2914 sayılı Kanunun 
13 üncü maddesiyle, öğretim üyelerine 
idarî görev ödeneği verilmiştir. 

Geliştirmede güçlük çekilen ve kal
kınmada öncelikli yörelerdeki yükseköğ
retim kurumlarında kanunun 14 üncü 
maddesi gereğince geliştirme ödeneği 
ödenmesi imkânı getirilmiştir. 

29.2.1988 gün ve 311 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle 2914 sayılı 
Üniversite Personel Kanununa geçici 9 
uncu madde eklenmiş ve bu düzenlemey
le, üç yıllık profesörlere makam tazmina
tı getirilmiştir. Ayrıca, bazı üniversiteler
de öğretim elemanlarının lojman ihtiyaç
ları karşılanmıştır. Hiç şüphesiz, yapılan
lar yeterli olmayıp, daha çok şeyler yapı
lacaktır. En isabetli yatırımın insan yetiş
tirmeye mahsus yatırım olduğu bilin
mektedir. 

Özellikle, yükseköğretim kurumları
nın araştırma görevlileri için cazip hale ge
tirilmesi, öğretim elemanlarının, gelişmek
te bulunan üniversitelerimizde görev yap
malarını özendirecek tedbirler alınması 
üzerinde ısrarla durulması gereken bir ko
nu olarak görülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu düşünceler ışığında Meclis araştırma
sı önergesini reddediyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Türkân Akyol, bu önergeye iş

tirak ettiğini beyan etmişlerdi, bu konu
yu Genel Kurula arz ediyorum. 

Bu vesileyle kendilerine söz veriyo
rum; buyurun. 

TÜRKAN AKYOL (İzmir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'
de kadınların siyasal haklarını aldıklarının 
54 üncü yıldönümü haftası içindeyiz. Söz
lerime başlarken, Türkiye Cumhuriyetin
de Atatürk'ün sağladığı hakları kullanma 
şansına erişmiş bir kadın olarak izin ve
rirseniz, kendisine sonsuz şükranlarımı, 
içtenlikle sınırsız sevgimi ve saygımı be
lirtmek istiyorum. 

Bu noktada bir küçük üzüntümü de 
dile getirmeden edemeyeceğim. Kadınla
rın, haklarını aldıklarının 54 üncü yılın
da, Türkiye nüfusunun yüzde 50'sini oluş
turan 25 milyon kadının bugün içinde ya
şadığı gerçekleri hatırlarsanız, yalnız ya
sal düzenlemelerle toplumda belli değişik
likleri gerçekleştirmenin mümkün olma
dığı ortaya çıkar. Bir başka deyimle, ka
dın hakları, eğer temelindeki ekcmomik ve 
sosyal gereksinimleri gerçekleştirebilmiş 
olsaydı, bugün 25 milyon Türk kadını be
nim kadar şanslı olabilirdi. 

Sayın Başkanım, ümit ediyorum ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıde
ğer üyeleri, halkın temsilcileri, bugünden 
itibaren nüfusumuzun yüzde 50'sini oluş
turan kadın kesimimizin içinde bulundu
ğu zorlukları aşacak, tüm sosyal ve eko
nomik düzenlemelere -en azından, kendi 
siyasal ekonomik politikalarımızın dışın
da bir ortak noktada- başlamak mecburi
yetinde olduğumuz bilinci içinde olsunlar. 
Ben buna inanıyorum ve bu inançla, Sa
yın Başkanım, şahsınızda sizi ve sayın mil-
letvekillerimizi selamlayarak konuya gir
mek istiyorum. 

Sayın Başkanım, önerinin gerekçesi, 
gençlik sorunları ve üniversiteler. Kuşku
suz, gençlik sorunlarını, gençlik hareket
lerinden ve gençlik hareketlerini de üni
versiteden ayırmak zor görünüyor; biri 
daima bir ötekini çağrıştırıyor. 
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Sayın Bakanımızın dolgun konuşma
sını saygıyla izledim, daha önce de birçok 
konularda kendisini dinleme şansım oldu, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda olduğu gibi. 

Nedense, gençlik konuları ve sorun
ları denince, hep belli bir kesim dikkate 
alınıyor -üniversiteler- çok talihsiz bir bi
çimde hep isyan ettiğimiz bir nokta orta
ya çıkıyor. Tüm sosyal hareketler üniver
sitelerde gençlikten başlamıştır. En iyim
ser yorumla bile, bütün konuşmacılarda 
bu temel espri daima mevcut görülüyor. 
Oysa, kimsenin aklına üniversitelerdeki 
gençlik sorunlarının tüm toplumun sosyal 
ve ekonomik gelişmesinin hangi boyutuyla 
yansımasından ya da temel sosyal politi
kalardaki eksikliklerin üniversiteye nasıl 
yansıdığından kaynaklandığı, nedense, 
fazlaca üzerinde durulan bir konu değil. 
izin verirseniz olaya bu boyutu ile bakmak 
istiyorum. 

Sorunların, gençlik hareketlerinin 
üniversiteye kadar yansımasından önce 
genç dediğimiz kesimin Türkiye'nin ne
relerinde, ne yaptığı konusunda ne kadar 
bilgimiz olduğunu gözler önüne sermek is
tiyorum. Türkiye genç bir ülke -hep söy
lediğimiz gibi- nüfusunun 12 - 13 milyo
nu 12 ila 24 yaş arasındaki gençliği oluş
turuyor. Bu genç kesim, aslında en büyük 
potansiyel gücümüz. Türkiye genç bir ül
ke ve kalkınmak için bu genç nüfusu eğer 
iyi eğitir, sağlıklı yetiştirir, bilgi ve beceri 
ile donatırsak aşamayacağımız zorluk yok, 
bunu defalarca tekrarladık; ama bu genç
lik kesimi, yıllardır aşamadığımız eğitimin 
temel çarpıklıklarından kaynaklanarak, 
daima birbiri ile olumsuz etkileşen bir kı
sır döngü oluşturuyor. Olayın birinci cep
hesi, birinci görünümü, birinci yüzü, bu 
gençlik kesimi Türkiye'de 24 yaşma kadar 
tüketici bir nüfus kesimidir. 24 yaşma ka
dar eğitimin çeşitli kademelerinde büyük 
ölçüde öğrenci niteliğinde ya da ailesinin 

desteği ve beslemesiyle yaşayan bir nüfus 
kesimi halindedir. Oysa, bu nüfus kesimi
ni, bu tüketici nitelikten erkenden üretken 
yapıda bir kuşak olarak yetiştirir, üretime 
katarsak, olumlu büyük bir sonuç ortaya 
çıkar; ama bizim eğitim sistemimizin ya
pısı, gençlik kesimini âdeta bu tüketici ko
numa mahkûm etmek için yapılmış. 

Şunu demek istiyorum : Beş yıllık 
ilköğretim kesimimiz temel eğitim, ilköğ
retimde aşağı yukarı yüzde 93,5 okullaş
ma oranı gerçekleşmiş, yani o yaştaki ço
cuklarımızın hemen hemen tümünü oku
tuyoruz sayılır; ama, müfredat program
larımıza gelince; bu çocuklara yıllardır sa
dece belli bir bilgiyi öğretiyoruz. Okullaş
mayı en çok gerçekleştirdiğimiz ilköğre
timde bile çağdaş, soran, araştıran, katı
lan, demokratik bir eğitim sağladığımız 
söylenemez. 

Ortaokul ve liseye gelince : Sadece 
yüzde 36,5 çocuğumuz, bu yaş kesimi içe
risinde ancak okul içi eğitim şansına sa
hip olabilmişler. Burada da aynı sorunlar 
var. Gençler için sorun devam ediyor; her 
diploma yeni bir ümit kapısı halinde gö
rülüyor; yani ilkokul mezununun hiçbir 
becerisi, bilgisi veya üretime katkıda bu
lunacak bir eğitimi yok. Ortaokul bir ümit 
oluyor, bitiriyor, yine işsiz; çünkü yine iş 
alanlarında kullanacağı beceriyi vereme
mişiz, lisede de aynı olay ve nihayet sorun 
üniversiteye kadar, 22 - 24 yaşın üzerine 
kadar sürüp gidiyor. O halde, örgün eği
tim içinde 24 yaşının.sonuna kadar tüke
tici bir gençlik yetiştiriyoruz ve yeni Yük
seköğretim Kanununun getirdiği yeni 
olaylar, üniversitelerde ikinci bir kısır dön
gü oluşturuyor, yükseköğretimde yeni bir 
sorun, işgücü ve istihdam planlaması ol
maksızın açılan yeni fakülteler, bu sefer de 
yükseköğretim diplomalı işsizler üretmek 
noktasındalar. O halde sayın milletvekil
leri, Türkiye'nin asıl tehlikesi, asıl korkul-
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ması gereken gençlik hareketleri, işte bu 
yüksekokul diplomalı, yani geleceğe büyük 
bir azimle hazırlanmış, son umudunu da 
kullanmış, ama yine işsiz kalan gençler
den gelebilir diye düşünüyorum. 

Niçin sadece üniversiteler hareketle
rin kaynağı olsun ki? Bir dönem dünya
nın her yerinde üniversite hareketleri sal
gın halindeydi; Avrupa'da, Amerika'da ve
saire... Hepsi birtakım masum istekler gibi 
başlamış olabilir, tahrikler görmüş, şu ya 
da bu kapalı rejimlerin sempatizanı kitle-
lerce yönlendirilmiş olabilir, ama buna ne
den olan gerekçeler ortadan kalktıkça ken
diliğinden düzeldi. Sayın Bakanımıza ka
tılıyorum, öyle dediler. Gençlerimize bu 
gerekçeyi vermeyelim. 

Şimdi, başa dönmek durumundayım. 
Anamuhalefet Partisi olarak, Meclis araş
tırması dileğimiz mayıs ayı başlarınday
dı; o dönem kıpırtılar vardı; fakat dikkat 
buyurunuz, yöneticilerin aklıselimi, hoca
lık yetenek ve nitelikleri, gençlere anlayış
la, sabırla, iyiniyetle ve sorunlarını çözme 
umudu verecek bir biçimde yaklaşma yol
larıyla.. Örneğin : Orta Doğu Teknik Üni
versitesinde başlayan ilk kıpırtılar bütü
nüyle durdu. Nedenleri bir ölçüde siyasî 
de olabilirdi. 

Örneğin : En çok bu kıpırtıların ne
deni dernek kurma haklarına karşı alınan 
tavırdı. Yöneticilerin tavrı, kanun madde
lerinin tavrı ve istedikleri öğrenci dernek
lerini kurmak için uğradıkları baskıydı. 
Öyle üniversiteler vardı ki, bir yıl bu öğ
rencilere izin vermediler. Yasal statüde ku
rulan öğrenci derneklerini devamlı izlet
tiler. Ege Bölgesinin, iki büyük üniversi
tesinin öğrencileri arasında ben buna ta
nık oldum şahit oldum. Arkada birtakım 
sivil, kendilerinin emniyet güçleri olduk
larını iddia ediyorlardı, belki öyle bile de
ğillerdi; fakat ciddî bir biçimde, günün 
oniki saati bu çocukları gözlem altında bu

lunduran birtakım insanlar dolaşıyordu. 
Bu öğrencilere, bu insanlar para teklif et
tiler. "Bize arkadaşlarının okuduğu gaze
te, konuştuğu konu, siyasî yapısı bakımın
dan bilgi ver, sana ayda şu kadar ücret 
öderiz" diye, Dönemin Sayın içişleri Ba
kanı, izmir'in sayın valisi, yöneticiler ve 
üniversiteye yaptığımız başvurularda bir 
miktar önlendi; ama ne kadarı ne zaman 
tekrar edecek, güven duyamıyorum. Öğ
renci olaylarına böyle yaklaşırsanız, ateşe 
benzinle gitmek gibi, olayların birden bi
re parlaması engellenemez. 

Sayın milletvekilleri, gençlik kesimi, 
hepinizin çok iyi bildiği, çocuklarıyla ya
şadığı, genç olduğunuz zamanlardan bil
diğiniz gibi, hakikaten heyecanlı, hareket
li, beğenmeyen, eleştiren, güç tatmin olan 
bir gençlik kesimi, insan yaşam biçiminin 
belli bir kesimidir. Bunlara hoşgörüyle, 
anlayışla ve her şeyden önce adaletle, adil 
bir yönetimle yaklaştığınız zaman, yapıl
mayacak hiçbir şey yoktur. 

Ben, yine bunların bir canlı örneği
ni 1980 öncesinden vereceğim. Hüküme
timizde sayın bakanlarımızın birçokları 
üniversitede mesai arkadaşlarımdır, onur 
duyarak hatırlarım. 38 bin öğrenci ve 
müstahdemi olan 11 fakülteli Ankara Üni
versitesinde; İlahiyattan, Siyasal Bilgilere, 
uygulamalı bilimlerden, tıp bilimlerinin 
her bir dalma kadar çok geniş ve çok da
ğınık bir konumda yerleşmiş olan bir üni
versitede bir tek anarşi olayı çıkmamıştır. 
Bazı masum kâğıt yakmalar, kitap yırtma
lar vesairesi dışında büyük bir özen gös
terildi, ne bir insanın burnu kanadı, ne bir 
kişi yaralandı, çok güç günler yaşadık; 
ama olaylar istenirse, belli ölçüde kontrol 
altında tutulabilir. Onun için, olaylara da
ha anlayışla, daha demokratik, daha hoş
görüyle yaklaşmamızın gerekli olduğunu' 
düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, şu okullaşma 
oranını verirken, olayı bir de tersinden 
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bilgilerinize sunmak istiyorum : Yüzde 
36,5'ini okutabildiğimiz ortaokulda, o yaş 
döneminin çocuklarının dışında yüzde 
63,5'ini de okutamadığımtz gerçeği yatı
yor. Liselerde, lise çağındaki çocuklarımı
zın 20,8'i okullarda, bunun anlamı 
79,2'sinin okutamadığımız gençlerden 
oluştuğudur. Bu çocukların hangi iş alan
larında umudu var? 

Bütün bunlar dikkate alınırsa, Sayın 
Bakanın izahlarına teşekkür ediyorum; 
ama ben biraz düş kırıklığına uğradığımı 
söylemek zorundayım. Üniversite sorun
ları ya da gençlik sorunları, yurtlardaki 
ranzalar ya da yataklar ya da şu kadar adet 
yurt kapasitesinden, bu kadar adete çık
mak anlamına gelmez ve sabahları kah
valtı vermeyle öğünmek anlamına hiç gel
memelidir; çünkü, on yıl evvel Türkiye'
de üniversitelerimizde yalnız kahvaltı de
ğil, öğle yemekleri de tıp fakültelerinde üc
retsiz olarak verilirdi. Bu, yeni bir olay de
ğildir. Bu, yapılması gerekli, yaptıkları 
için de ayrıca kendilerine teşekkür ediyo
rum gerek duyarlarsa; ama ben varsaydım 
ki, gençlik olayları ve üniversiteler deyin
ce, Türkiye'de okul öncesinden, üniversi
te sonuna kadar bir makro boyutta, plan
lamaya dayalı bir gelişmenin ilk adımla
rını atmış olabilelim. Bunun verilerini bu
gün dinlemiş olabilelim. Yedi yıllık bir ik
tidar sürecinde en az beş yıllık bir ANAP 
İktidarında geldiğimiz nokta, yatak sayı
sında şu kadar artış, kahvaltılara bu ka
dar ilave, Sayın Bakanımızın iki defa, ha
kikaten saygıyla karşıladığım Eğitim ve 
Gençlik Şûrası; ama sorun o değil; 28 yıl
da bir, Türkiye'nin nüfusu bir misli artı
yor. Her yıl ilkokullar önünde bir buçuk 
milyona yakın çocuğumuz var ve bunla
rın eğitim, işsizlik sorunları dağ boyu önü
müzde duruyor, Türkiye'de hâlâ makro 
boyutta bir ulusal millî eğitim planmamız 
yok. Bugün, palyatif önlemlerle, başınız 
ağrıdığı zaman aldığınız aspirinlerle soru
nu çözmemiz mümkün değil. 

Geleceğe yönelik olarak şimdiden, or
taöğretimde, erkenden üretime dönük, er
kenden çocuğa bir iş, bir sosyal güvence, 
bir ekonomik bağımsızlık sağlayacak bir 
uğraşla eğitilmiş, ancak ondan sonra kendi 
seçeneğine kalacak şekilde, kültür yapmak 
isterse, üniversitelere devam etmek ister
se, kendi alanında bir üst eğitime geçmek 
isterse, üst ve yan geçişlere açık bir eği
tim sisteminin makro boyutta bir planla
ması kaçınılmaz. Bugünkü konumda, an
cak o zaman -bu tartıştığımız- kendi oku
lunu kendin yap, hayırsever yurttaşlardan 
lise binalarına teşekkür kurdelaları aç ve
ya yatak adedinin planlamasını yap. Bu
nu, bu Yüce Meclisin uğraşma yeterli bul
madığımı izinlerinizle sunmak istiyorum. 

Demek istiyorum ki, bugün Meclis 
araştırması diye önünüze getirdiğimiz 
olay, yalnız üniversitelerin, yalni£ gençli
ğin değil, okul içi, okul dışı, içinde hiç bil
gimiz olmayan, gecekonduda oturan ço
cukların sorunlarından başlamak üzere, 
yükseköğretimi bitirenlerin sorunlarına 
kadar tüm gerçeklerimizi birlikte irdele
yelim, gerçekleri saptayalım ve bunlar için 
alınması gereken köklü çözümleri, yine üç 
parti birlikte karara bağlayalım. Her se
ferinde aynı ricayı Yüce Meclise tekrarlı
yoruz, aynı ricayı yine arz ediyorum; ama 
Sayın Bakanımız, "dışarıdan da yardım 
edilir" dedi. Dışarıdan da çok iyiniyetle, 
komisyonlarda, bütçe görüşmelerinde yar
dım etme gayretimize Saym Bakanımız ta
nıktır; ama yetmiyor, çünkü ben Sayın Ba
kanımızın dahi, dahil olarak -izinlerine sı
ğınarak söylüyorum- Türkiye'deki gerçek
leri kimsenin bildiğine inanmıyorum, çün
kü veriler son derece hatalı, yanlış, mak
satlı, yorumlu. Bunları, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak biz araştıralım. 

Sayın Başkanım, birkaç cümle de 
YÖK üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, süre hayli 
aşmıştır, toparlamanızı rica edeceğim. 
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TÜRKAN AKYOL (Devamla) — O 
zaman, kısaca bahsedeceğim, izninizi ri
ca ediyorum. 

Yükseköğretim Kurulu ne getirdi, ne 
götürdü, onu tartışmayacağım; bütçe gö
rüşmelerinde iktidardan da muhalefetten 
de ayrıntılarıyla dinleyeceksiniz; ama ben 
son derece tehlikeli bulduğum bir şey söy
lüyorum; bu kurulun asıl tehlikesi, kurum
ları birbirine düşürme eğilimidir. Size bir 
somut örnek : Bu Kurulun Başkanı bir be
yan verdi, -Mecliste verdi, gazeteler de 
yazdı- "Rektörler isterlerse öğrencilerin 
dernek kurmalarını engelleyen hiçbir hü
küm yoktur." Bir başka deyimle, biz za
manında yaptık; öğrenci konseyleri kur
duk -ve bu sözümün altını çizerek 
söylüyorum- "eğer rektörler isterlerse, öğ
renciler aktif olarak yönetimin her kade
mesine katılırlar." Oysa, Yükseköğretim 
Kanununda yönetimin her kademesinin 
terkibi, kompozisyonu, kimlerden ve na
sıl oluşacağı bellidir; fakülte kurulları, se
natolar vesaire... Hiçbirinde yeri olmayan 
öğrenci kesimi, yönetime aktif olarak, rek
tör isterse nasıl katılır? Bunu en iyi bilen 
YÖK'ün Sayın Başkanıdır; ama altında 
zımnen, çok tehlikeli gördüğüm maksat, 
bu öğrenci tepkilerini -yükseköğretime 
karşı tepkileri- yöneticilere yönlendirmek
tir. Benzer olay, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığımızda parlamento konu
sunda da yaşandı; bir türban olayını, bir 
kanun maddesi teklifi olarak Sayın Doğ
ru Yol Partisinin getirdiği ve sayın 
ANAP'lıların da sahip çıktığı bir teklif 

olarak buradan geçirdiniz, bugün tüm öğ
rencilerin af kanununu da engelleyerek ge
ri döndü; çünkü, bir yönetmelik madde
siydi, çünkü bunu düzeltmenin yeri yük
seköğretimin bağlı bulunduğu üniversite
lerin kendi iç yönetmeliğiydi. 

Bu benzer olaylar beni ürkütüyor; 
çünkü, kurumları karşı karşıya getirmek, 
gerçekleri böyle saklamak en tehlikeli yol
dur, öğrencileri rektörlüklerine, bakanlık
ları Yükseköğretim Kuruluna veya falan
ca makama karşı gibi gösterme eğilimle
rinin altında, yine bizlerin bu gerçekleri 
iyi bilmemiz yatıyor. Onun için, son ola
rak, Yüce Meclisten rica ediyorum, şu 
araştırma önergemize lütfediniz olur de
yiniz ve bu sorunları birlikte irdeleyelim, 
birlikte çözümleydim. 

Sayın Başkanım, sabrınıza teşekkür 
ediyorum, saygılar sunuyorum. (SHP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Araştırma önergesi üze
rindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Süremizin dolmasına çok kısa bir za
man kalmıştır. 

Gündemdeki kanun tasarı ve teklif
lerini sırasıyla görüşmek ve 7 Aralık 1988 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 
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VI. — SORUL, 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. —izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'-
un, Bergama ilçesindeki esnaflardan farklı telefon 
bağlama ücretleri almdtğt iddiastna ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin yazı
lı cevabı (7/364) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Baka
nı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılma
sına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kemal Anadol 

İzmir 
1. PTT Genel Müdürlüğü Telefon 

ve Telgraf Daire Başkanlığının 5.10.1988 
tarih ve 110 sayılı genelgesiyle Bergama İl
çesinde şehir merkezinde dükkânı bulu
nan esnafa telefon bağlama ücreti olarak 
350 000.— (üçyüzellibin TL.) lira ücret 
tahakkuk ettirilirken; sanayi çarşısındaki 
esnaftan 1 100 000.— (bir milyon yüzbin 
lira) TL. alındığını biliyor musunuz? 

2. Bu durumda aradaki büyük far
kın sebebi nedir? 

3. Bu eşitsizliği ve adaletsizliği gi
dermek için adıgeçen genelgenin iptalini 
düşünüyor musunuz? 

4. Sonuç alarak, aynı hizmeti gö
türdüğünüz vatandaşlara farklı işlem ya
pan bu tasarrufu iptal edecek misiniz? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 5.12.1988 
Hukuk Müşavirliği 
HÜKMÜ : 525-

50/1241-30244 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 14.11.1988 gün ve K.K.D.B. 
7/364-1713/08222 sayılı yazınız. 

I VE CEVAPLAR 

İzmir Milletvekili Sayın Kemal Ana-
dol'un Bergama İlçesindeki esnaflardan 
farklı telefon bağlama ücretleri alındığı
na ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru öner
gesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. PTT Genel Müdürlüğü Te
lefon ve Telgraf Daire Başkanlığının 
5.10.1988 tarih ve 110 sayılı genelgesiyle 
Bergama İlçesinde şehir merkezinde dük
kânı bulunan esnafa telefon bağlama üc
reti olarak 350 000.— (üçyüzellibin TL.) 
lira ücret tahakkuk ettirilirken; sanayi çar
şısındaki esnaftan 1 100 000.— (bir mil
yon yüzbin lira) TL. alındığını biliyor 
musunuz? 

Cevap 1. Sanayi ve ticaret sitelerin
de yeni tesis edilen otomatik telefonlardan, 
telefon başına 1 100 000.— TL.tesis ücre
ti alınması ile ilgili uygulama 2.9.1988 ta
rihinde başlatılmıştır. Bu uygulamaya göre 
Bergama İlçesi sanayi çarşısındaki yeni te
lefonlardan 1 100 000 TL. alınmakta idi. 

Soru 2. Bu durumda aradaki bü
yük farkın sebebi nedir? Hakkaniyete uy
gun mudur? 

Cevap 2. Son yıllarda ülkemizde 
•sağlanan gelişmelere paralel olarak, gerek 
kent içi gerekse kent dışı yerlerde yerleşim, 
sanayi, ticarî ve turistik amaçlı pek çok yer 
teşekkül etmekte, haklı olarak da her tür
lü altyapı talebinde bulunulmaktadır. Ta
biî olarak bu talepler içinde haberleşme 
yatırımları da önemli bir yer tutmaktadır. 

Takdir edileceği gibi haberleşme 
hizmetlerinin inşa ve işletmesinden so
rumlu, PTT Genel Müdürlüğü yıllık faa
liyetleri bir program dahilinde gerçek-
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leştirilmektedir. Bu uygulama ile yıl için
de, program dışı ve ivedilikle yukanda 
açıklanan yerler için talep edilen telefon, 
teleks gibi haberleşme ihtiyaçlarının ma
liyeti karşılığında bir an önce karşılanabil-
mesine imkân tanınmış bulunmaktadır. 

Bu uygulamada taleplerin süratle 
karşılanması gaye edilmiş, maliyet dışı bir 
ödeme de getirilmemiştir. Bununla bera
ber mahallî kurum ve kuruluşların imkân
larından istifade ile maliyetin düşürülmesi 
ve bu maliyet azalmasının talep sahiple
rine de yansıtılabilmesi için; 

— Santral maliyeti karşılanmış 
ise % 25, 

— Kablo şebekesi maliyeti karşılan
mış ise % 25, 

— Santral hizme binası hibe edilmiş 
ise % 7, 

oranında tesis ücretine indirim uygu
lanmaktadır. 

Soru 3. Bu eşitsizliği ve adaletsizli
ği gidermek için adı geçen genelgenin ip
talini düşünüyor musunuz? 

Cevap 3. Uygulamaya genel olarak 
devam edilmekle beraber, görülen aksak
lıklar göz önünde bulundurularak 
25.11.1988 tarihinden itibaren santral lo
kal şebekesi içinde kalan sanayi ve ticaret 
sitelerinin uygulama dışı bırakılmasına gi
dilmiştir. Bu yeni tatbikat ile Bergama sa
nayi çarşı esnafı ile diğer esnaf, işyerleri
ne aynı şekilde genel uygulamada olduğu 
gibi 350 000 TL. ücret ödeyerek telefon 
alabileceklerdir. 

Soru 4. Sonuç olarak, aynı hizmeti 
götürdüğünüz vatandaşlara farklı işlem 
yapan bu tasarrufu iptal edecek misiniz? 

Cevap 4. Üçüncü sorunun cevabın
da arz edildiği üzere, 25.11.1988 tarihinde 
başlatılacak yeni uygulama ile Bergama 
sanayi çarşı esnafı 350 000.— TL. ücret 
ödeyerek telefon alabilecektir. 
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2. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 
Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampusu Kız Öğ
renci Yurdu çevresinde meydana geldiği iddia edi
len olaylara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Mus
tafa Kalemli'nin yazüt cevabı (7/376) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygı ile arz ederim. 9.11.1988 

Öner Miski 
Hatay 

Hacettepe Üniversitesi Merkez Kam
pusu Kız Öğrenci Yurdu çevresinde 
1,5 - 2 aydan beri kız öğrenciler bıçakla 
yaralanmaktadır. 

1. Burada bugüne kadar kaç kız öğ
renci bıçakla yaralanmıştır? 

2. Bu olayların suçlularından kaç 
kişi yakalanmıştır? 

3. Bakanlığınız bu konuda ne gibi 
önlemler almış bulunmaktadır? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 2.12.1988 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : 80085 
Şube : Sen. Faal. Top. Ol. E. 

Konu : Hatay Milletvekili Öner Mis
ki' nin yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının 14 Kasım 1988 gün ve Kan. 
Kar. Md. 7/376.1740/08330 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Öner Miski tara
fından Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulan ve Bakanlığımıza inti
kal ettirilen yazılı soru önergesinde belir
tilen hususlarla ilgili olarak hazırlanan ce
vap aşağıya çıkarılmıştır. 
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1. a) 9.9.1988 günü saat 19.00 sı
ralarında, Hacettepe Üniversitesi Hasta
nesi Çocuk Bölümünde Asistan Dr. ola
rak çalışan Figen Enhoş Hacettepe Kam
pusu içerisinde; 

b) 16.10.1988 günü saat 21.30 sıra
larında Hacettepe Üniversitesi Fizik Te
davi Bölümünde öğrenci Hatice Menek ile 
aynı bölümde öğrenci Özlem Seval Hacet
tepe Öğrenci Yurdu karşısında; 

c) 6.11.1988 günü saat 11.45 sırala
rında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bö
lümünde öğrenci Necla Kaya Hacettepe 
köprüsü altında; 

d) 13.11.1988 günü saat 17.30 sıra
larında Hacettepe Üniversitesi iktisadî 
İlimler Fakültesi öğrencisi Hüseyin Rem
zi Akben ile İsmail Ercan adlı şahıslar, ba
zı mütecavizlerin saldırısına uğrayarak 
muhtelif yerlerinden bıçakla yaralanmış
lardır. 

2. Sözkonusu olaylarla ilgili olarak 
yapılan soruşturma sonunda; (d) şıkkın

da adları geçen Hüseyin Remzi Akben ile 
İsmail Ercan isimli şahısları bıçakla yara
layıp firar eden şahısların, Hayati Laçi-
nok, İlhan Gürol ve Bahri Aktaş adlı şa
hıslar olduğu tespit edilerek adıgeçenler 
21.11.1988 günü suçta kullandıkları 1 adet 
bıçak ile birlikte yakalanarak gerekli tah
kikata başlanılmıştır. 

(a) şıkkında adıgeçen Asistan Dr. Fi
gen Enhoş'u bıçakla yaralayıp firar eden 
şahsın, Salim Karabulut olduğu tespit 
edilmiş, adıgeçen 22.11.1988 günü suçta 
kullandığı 1 adet bıçak ile birlikte yakala
narak gerekli tahkikata başlanmıştır. 

Diğer olayların faillerinin ise tespit ve 
yakalanmalarına çalışılmaktadır. 

Hacettepe Üniversitesi öğrenci yur
du ve civarında meydana gelen bıçakla ya
ralama olayları ile ilgili gerekli güvenlik 
önlemleri alınmıştır. 

Arz ederim. 

Mustafa Kalemli 
İçişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

35 İNCİ BİRLEŞİM 

6 . 12 . 1988 Salı 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis araştırması önergesi 

(10/55) 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İçel 'MiiıetlveMi M. Istemihaın 

Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

12. — Haıtay MMıetveikii AH Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sik sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

3. — İstanbul Milletvekilli Yusuf (Ke
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 

edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

4. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk-
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

5. — Zonguldak MffietveJldıli Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın İsoor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

6. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarım, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 



7. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edlen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

8. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, İSDEMIR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

9. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihlinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

10. — izmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal-
dırulmasiindam sonra tütün üretim ve tü-
toetismimtdJökıi gelişmelerim ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 linçi, İçtüzüğün 102 
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişiktin 
Önergesi (10/33) 

11. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı siiıgara ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa-

maypni çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasamın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca; bir Meclis Araştırması açıltmasına 
ilişkin önergesi (10/34) 

12. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

13. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

14. — İzmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

15. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama-



cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

16. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

17, — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarım geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge-
(10/39) 

1#. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

19. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 

uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

20. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

21. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutüfk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

22. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca biır genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

23. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

24. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirük ile il
gi!; iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesin;, sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

25. — Antalya Mületvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 



korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek 'amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

26. — Hatay Milletvekili 'Mustafa Mu
rat Sökmen oğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve >bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

27. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Brtüzün ve 16 arkadaşınım, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişik in öner
gesi (10/46) 
> 28. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 10ı2 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

29. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

30. —̂  Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 

hu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

31. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

32. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve ,15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

33. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Al tiner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etaıek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi (10/52) 

34. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci,, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir 'Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

35. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorumları konusunda Anayasanın 



98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 'inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

36. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'mn, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 

. sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yularında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu

tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — istanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'm, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 

gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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13. — İzmir Milletvekili (Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan seker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapüacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özaî tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tabir Köse'nin, iller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçüerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru öneıge-
*i (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is* 
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü-. 
lerin esas alındığına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkiı? 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya ilinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — izmir Mületvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka-
tüan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperıatifıleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tiea* 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
mm 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 



Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi ^6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çoruım İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (16/41) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açıtaaımasının nedenine ilişkin Devlet 
(Bakamından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hinin Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır 'ihtilal, nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31'j — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu* 
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldlğı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy Hçesi Yayı 

r -
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın-. 
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

36s — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37, — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

38. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Baklanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39a — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/54) 

40. — Erzincan Milletvekilli Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 



ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

43j — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

44. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser* 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira» 
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

48. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

50i — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ

retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya MiEetvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54., — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates ür^idlerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Onanan ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
ıfeumujmılajnfljcagııtıg. ilişkili Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
nün, 25 Mart 1984 tarihinden bu yama 



kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
iliştkıin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

6L — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocael] Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze • Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

65. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinıin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkam 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
içişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

72. - - Bursa Milletvekili Beytuliah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

Ti. — Bursa Milletvekili Beytuliah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

74. — Bursa Milletvekili Beytuliah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenıin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekili Beytuliah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Mili Eğitim Gençlik ve 
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"Spor Bakanımdan sözlü soru önergesi 
('6/85) 

76, — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77s — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
mıaz'ın, Aydunlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
0) 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
tnaz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekili Ömer Çif t-
çi'mim, Türk - İş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
mut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Diyarbakır Hinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesıi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ım, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 

Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Sinasi 
Altıner'in Türk Kadınımı Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Subeısinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

85̂  — İzmir Milletvekili K, Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal ©den olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86j — Manisa Mille tvekili Hasan Zen-: 
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Gnim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

87. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerimin ihti
yacı olan maların dimi için Sürnarbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınuıı Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde tstanhuilVIa meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akılbetine ilişkin İçiş-



İeri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'min, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğime ait olan 
okulun baihçesimim imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatiı adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kamımdan sözlü soru önergesi (6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

92. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir -. Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
'iddialarıma ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
oi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

İ l — 

97. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin M'illî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

98. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

99. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143^ 
(D 

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler^in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözü 
soru önergesi (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy; Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
(D 

102. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, tek dersten kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

103. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 
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.104. — İstanbul Milletvekili Mustaia 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

105. — Zonguldak Milletvekili Şıinasi 
Altıner'in, Zonguldak ili Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

106. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü toru 
önergesi (6/112) 

107i — Manisa Milletvekilli Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

108. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

109. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku* 
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ye Köyişleri Bakanından »özlü soru 
önergesi (6/116) 

110. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt Man 
edilmelinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

111. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

112. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

113. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

114. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilüşkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

115. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

116. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

117. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 
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118. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayazıt'ın, Bergama ilçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
(1) 

119. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) (1) 

120. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

121. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

122. — Balıkesir Milletvekili İ. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

123. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'min, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına iiişklim Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanımdan sözlü soru 
önergesi (6/245) (1) 

124. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkim İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

,125. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara tli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

126. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.İ. Orta Anadolu Linyit tşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

127. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulama! arımın yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

128. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'mim, Sümerbamk'ıta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

129. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgüi'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının kara'borsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkim Millî Eği
tim Gençlik ve Spor 'Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

130. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

131. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün 'bedellerinim ne zaman ve 
nasıl ödeneceğime ilişkin Başlbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 
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132. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına lilişkin Başbakandan sözilü soru 
öner'gesi (6/250) (1) 

133. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Rorkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

134. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

135. — Denizli Milletvekili Adnan 
Kesfcin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

136. — Eskişehir Milletvekilli M. Cev
det Sefltvi'oim, yurtlara giremeyen öğren
cilerini ısaıyi'sma <we sorunlarına (üllişkin 
Millî (Eğitim Gençlik ve 'Spor (Bakanın
dan sözlü soru önerigesi (6/256) (1) 

137. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

138. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

139. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, Kuveyt: Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket 
amasözleşimiesinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

140. — Çorum Millotivekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 

elektrik sorununa ilişiklin Enerji ve Talbıiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
si (6/258) (1) 

141. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
A'talay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

142. — İsparta Milletvekili Ertekıin 
Durultürlk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

143. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faüz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi Ödendiğine ve vergi 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

145. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

146. — Afyon Milletvekilli Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 
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147. — içel Milletvekili M. İstemilhan 
Talay'ın, paimuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

148. — Denizli Milfervekili Adnan 
Keslkin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertıifolin-
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sıözlü soru önergesi (6/262) (1) 

149. — Haltay Milldüvekili Turhan 
OHırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KÖBİRUK'ce gerçekleştirilen küfcMi pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
i(l) 

150. — Balıkesir Milletjvelkili t. Önder 
Kırlı'nın, eğitim önlıisans programına 
(katılarak Alçıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğreltlmenlertin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişÜcin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

1511. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırlı'nın, Balılkesir Pamuklu Dbkuma 
Faibrifcasına ilişikkı Başbakandan sözlü 
soru Önergesi (6/265) (1) 

152. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

153. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uyguliamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

154. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli Bklivan ilçesi ara

zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyiışleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

155. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

156. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

157. — Adana Milletvekilli Orhan Şen-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici sıtatüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

158. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

159. — Adana Milletvekilli Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eslki Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolum 'bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

160. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana ilinin sağlık 'sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

161. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi-
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nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

162. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

163. —• Adana Milldtlvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunus-
oğlu Köyümde sağlık ocağı yaptırrlırria-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) . 

164. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

165. — Adana Mıilleüvelklili Orhan Şen-
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi (6/159) 

166. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak ti Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

167. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/161) 

168. — Samsun Milleltlvekili İrfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos

yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

169. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163) 

170. — İsparta Milletvekilli İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

171. — Tralbzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Balka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

172. — Tralbzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

173. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

174. — Tralbzion Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

175. — Erzurum Mtilleıtivekıili İsimaii 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 
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176. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

177. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, bir kısım Amerikan vatandaşı
nın Van ilinde toprak satınalma taleple
rine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/171) 

178. — SaJkarya Milletvekili Ahmet 
NeMim'in, Sakarya ili Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

179. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili Adapazarı ilçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

180. — Kocaeli MMdtvekM Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli ilinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

181. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

182. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

183. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

184. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

185. — Kocaeli Milletvekili AlaeMn 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/179) 

186. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

187. — Samsun MiUatvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

188. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü ilçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

189. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

190. — Zonguldak Milletvelldilii Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara-
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yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

191. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

192. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
• Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö

yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

193. — KÜltaıhya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

194. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

195. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/189) • 

196. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

197. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

198. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

199. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

I 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
İKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

201. — Haltaiy Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

202. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

203. — Afyon Milletvekili AfbidüUah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

204. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

205. — Kocaeli Milletvekili A'laetitin 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ-
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ıretmen .ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

206. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

207. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

208. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

209. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

210. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

211. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorumuna ilişkin Tarım Orman 
ve Köyiışleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

212. —• İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürtk'ün, Gülbirliik'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 
ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
ruıtürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 

ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddi
asına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

214. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı 'bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp 'yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişlleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/21'2) 

215. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit 'balıklarında görülen hastalığiın gide
rilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

216. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

217. — İsparta Milletvekilli ibrahim 
Gürdal'ın, Atalbey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka 'bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
simin nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

218. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

219. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın Niğde Merkez ilçesine 'bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişteki Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

220. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen İmranor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

221. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde gö-



rev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırılma-
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

222. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

223. — Adana Mıillötvekiii M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından tmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

224. — Hatay Milleifivdkili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enflas
yon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

225. — Afyon Milletvekilli Bakıi Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

226. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

227. — Afyon Milleüvek.il!i Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

228. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il

leri telefon rehberlerinin n T Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 

229. — Kocaeli MilfetiveSkili Alaetltfin 
Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer-
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

230. — Bursa Milldüvekild Abdulkaldir 
Cenkçüer'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

231. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, İsparta îli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

232. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

233. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin ilinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

234. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 



235. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

236. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

7. 
KANUN TASARı VE 

TEKLIFLERIYLE 
KOMISYONLARDAN GELEN DÎĞER 

İŞLER 
1. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu

nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Ek Maddeler İlave Edilme
sine; 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına ve 10 Haziran 1949 Ta
rihli 5435 Sayılı Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/514) (S. 
Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 28.11.1988) 

2. — 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Daıir Kamun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı : 118) 
(Dağıtma tarihi : 7.11.1988) 

3. — Danıştay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştüriknesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/499) (S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1988) 

4. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı 
İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra

poru (1/415) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 9.11.1988) 

5. — Malatya Milletvekili İbrahim 
Aksoy ve 20 arkadaşının, 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel .Tatiller Hak
kındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) 
Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru (2/53) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tari
hi : 9.11.1988) 

6. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 8 arkadaşının, Türk Vatandaşlığı 
Kanununa Ek Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/26) (S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 9.11.1988) 

7. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, 3392 SayıU Kanunun 65 inci 
Maddesine Bağlı 65 Sayılı Listeden İki 
Köy Adının Çıkarılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/43) ı(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1988) 

8. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1988) 

9. — 2762 Sayılı Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/410) (S. 
Sayısı : 127) (Dağıtma tarihi : 23.11.1988) 

X 10. — Avrupa İnsan Hakları ve 
Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 
8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 



ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 
23.11.1988) 

11. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde 
öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/51) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
AtaJay'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunum 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek-
lıenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı : 130) (Dağıtma ta
rihi i 28.11.1988) 

13. — Gümüşhane Milletvekili M. Ol
tan Sungurlu ve 7 arkadaşının 2972 sa
yılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi ve Tekirdağ Milletvekili Güneş Gür-
seler ve 11 arkadaşının 2972 sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları 
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanunun Geçici Maddelerinin Yürür
lükten Kaldırılmasına ve Mahallî İdareler 
Genel Seçimi Tarihinin Belirlenmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/131, 2/88) (S. Sa
yısı : 139) (Dağıtma tarihi : 2.12.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri 
gösterir. 

(35 inci Birleşim) 


