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1. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 23 arkadaşının, Ermenistan'a 
karşı izlediği yanlış dış politika nedeniyle Azerbaycan'a yapılan son Ermeni sal
dırısı ve işgalinde dolaylı sorumlulukları bulunduğu iddiasıyla, Başbakan Sü
leyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına iliş- , * 
kin önergesi (11/21) 323:355, 

360,432:437 

JS) GÖRÜŞMELER - 377 

1. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kütahya Millet
vekili Mustafa Kalemli ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Ermenistan'ın 
Azerbaycan'a giriştiği saldırılar; Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Hükümetin Azerbaycan ve Bosna-Hersek'e 
yönelik olarak uyguladığı dış politikalar ve Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup 
Başkanvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bü
tünlüğüne saldırıları konusunda Genel Kurulun 13.4.1993 tarihli 90 ıricı Birleşi
minde açılması kabul edilen genel görüşme (8/25, 26, 27) 377:406 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 355,360 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 Arkadaşının, ülkemiz
deki özürlülerin problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya 
konulacak yeni politikaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/3) (S. Sayısı : 
292) 355:360, 

360:376 
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1. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Hâkimler ve Savcılar Yük
sek Kurulunun, yargının özlük hakları için Hükümeti uyardığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/861) 407:408 

2. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyat
larını sürekli artırarak vatandaşı mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/890) 408:410 

3. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bitlis İli Cevizlidal Köyünde mey
dana gelen olaylarda mağdur olan vatandaşa Devletin yardım etmediği iddiası
na ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/896) 410:411 
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4. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, Türkiye Elektrik Ku
rumu tarafından usulsüz ihaleler yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'ın yazılı cevabı (7/930) 411:415 
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yazılı cevabı (7/1026) 416:417 
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Şerif Ercan'ın yazılı cevabı (7/1032) 417 

8. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın bazı zorunlu harcamaların han
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9. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı zorunlu harcamaların hangi 
kuruluş tarafından ödendiğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Kahra-
man'tn yazılı cevabı (7/1053) 418:419 

10. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, bazı hayalî ihracat so
ruşturmalarının zaman aşımına uğradığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun yazılı cevabı (7/1070) 419:421 

11. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Bakanlar Kurulu üyeleri
nin yurt dışı seyahatlerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in yazılı 
cevabı (7/1071) 421:424 

12. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak 
vergi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/1081) 424:425 

13. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, görevinden alınan Bursa 
Gençlik Spor ti Müdürüne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın 
yazılı cevabı (7/1097) 425:426 

14. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Muğla-Dalaman Spor Te
sisinin ihalesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın yazılı ce
vabı (7/1099) 426:427 

15. — tstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İstanbul'da özel otosu ile iş
çi servisi yapan bir kişinin, polis olduklarını söyleyen bir grup tarafından dö
vüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/1102) .427:428 

16. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Gebze'de faaliyet gösteren İnanç 
Vakfına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/1116) 428:429 

17. — Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, görevinden uzaklaştırılan 
Hassa Belediye Başkanı hakkındaki yürütmeyi durdurma kararının uygulanma
dığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1149) 429:431 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı. 

istiklal Marşı söylendi. 

Görüşmeleri izlemek üzere Meclise teşrif etmiş bulunan Nahçivajı Özerk Cumhuriyeti Yük
sek Meclis Başkanı Haydar Aliyev'e Başkanlıkça "Hoş geldiniz"1 denildi. 

Genel Kurulun 13.4.1993 tarihli 90 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 73 üncü Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 
kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapılan birleşimde : 

TBMM Başkanı Vekili Yıldırım Avcı'nın sunuş konuşmasından sonra; 
DYP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Süleyman Demirel,* 
ANAP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı A. Mesut Yılmaz, 
SHP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Erdal İnönü, 
RP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Necmettin Erbakan, 
CHP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Deniz Baykal, 
HEP Genel Başkanı Ahmet Türk, 
MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, 
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 
DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, 
MP Genel Başkanı Aykut Edibali, 
Birer konuşma yaptılar. 

27 Nisan 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.45'te son.verildi. 

Yıldırım Ava 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Artvinli Işılay Saygın 
Kocaeli İzmir 

Kâtip Üye e> Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

27 . 4 .1993 Sah 

Tasanlar 

1. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Karadeniz Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/534) (Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.1993) 

2. —: İzmir Andlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı (1/535) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 19.4.1993) 

3. —: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Hükümeti Arasında Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/536) (Millî 
Savunma ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.4.1993) 

4. — Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli 
ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine İlişkin Kanun Tasarısı (1/537) 
(Adalet ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.4.1993) 

5. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/538) (İçimleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 19.4.1993) 

Teklifler 

1. — Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 Arkadaşının, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bir
likleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/691) 
(Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.4.1993) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 Arkadaşının, Memurlar ile Diğer 
Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 3817 Sayılı Kanuna Bir Madde Ek
lenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/692) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.4.1993) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Madde
sinin (A) Bendinde Değişiklik Yapılması ve (B) Bendinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/693) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.4.1993) 

4. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 6 Arkadaşının İstanbul ili İçme Suyu Havzala
rının Korunması Hakkında Kanun Teklifi (2/694) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ye 
Çevre ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.4.1993) 

Rapor 
1. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanun

larında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/502) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 27.4.1993) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsaların özelleşti
rilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/765) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.3.1993) 
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2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde görev ya
pan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) (Başkanlığa geliş tari
hi : 31.3.1993) 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/767) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.3.1993) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, köy Yollarına ilişkin Tarım ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.4.1993) 

5.•'— İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan ekono
mik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/769) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.1993) 

6. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'daki hava 
limanları ve VİP Salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/770) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.4.1993) , 

7. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.4.1993) 

8. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Çanakkale ve il
çelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından' 
sözlü soru önergesi (6/772) (Başkanlığa geliştarihi : 13.4.1993) 

9. —İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.1993) 

10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun faizlerinin 
ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/774) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.4.1993) 

11. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankasının 1993 yılında esnafa 
yereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.4.1993) 

12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğü
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.4.1993) 

13.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatandaşlarımıza 
yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 13.4.1993) 

14. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak Bankası
na devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.4.1993) 

15. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun özel
leştirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 14.4.1993) 

16. — Afypn Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük haklarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.4.1993) 
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Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Bulgaristan'dan zorunlu göç ile ülkemize 
gelen soydaşlarımızdan bakanlıklarda sözleşmeli statüde istihdam edilenlerin sorunlarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1205) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.4.1993) 

2. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Gerede-Bolu arasındaki otoyola ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1206) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.4.1993) 

3. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, silahlı saldın sırasında yaralandıktan sonra 
ölen bir komiser yardımcısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1207) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13.4.1993) 

4. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, Tokat-Artova İlçesi Boyunpınar, Yukarı-
güçlü, Poyrazalanlı köylerinin telefon ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1208) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.4.1993) 

5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar yaptığı 
ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1209) (Başkanlığa geliş tarihi i 
13.4.1993) 

6. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çevre Koruma Vakıflarında çalışan 
personele ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/1210) (Başkanlığa geliş tarihi: 
14.4.1993) 

7. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, "Beceri Kazandırma Kursu"ndan mezun olan
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1211) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.4.1993) 

8. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesinin 3 ün
cü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1212) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.1993) 

9. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas'ın bazı ilçelerine Ziraat Bankası şubesi 
açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1213) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 14.4.1993) 

10. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Emniyet Teşkilatının sivil memur ihtiyacını 
karşılamak için yapılan sınava ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1214) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.4.1993) 

11. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas'a Mavi Tren seferlerinin durdurulması
nın nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1215) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 15.4.1993) 

12. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin dış kaynak
lardan sağladığı kredilerin Hazine tarafından geri ödendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1216) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.4.1993) 

13. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ithal 
edilen otobüslerin ithal fonlarının ödenip ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1217) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.4.1993) 
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14. — tzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ithal 
edilen otobüslere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1218) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 15.4.1993) 

15. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, Adıyaman-Gerger ve çevre karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1219) (Başkanlığa geliş tarihi: 
15.4.1993) 

16. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun-Güce İlçe yolunun asfaltlan
masına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1220) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 20.4.1993) 

17. — Batman Milletvekili Abdulkerim Zilan'ın, Batman Rafinerisinin modernizasyonu
na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1221) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.4.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoglu 

KÂTİP ÜYELER : İbrahim Öztiiş (Adana), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

, e •• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını, yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz istemleri olmuştur. Bugünkü gündemimizin yoğunluğu nedeniyle, de

ğerli arkadaşlarıma söz vermek imkânından mahrumum. 
Arz ediyorum. * 
Gündeme geçiyoruz : 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Cumhurbaşkanı seçiminin süresi ile adayların başvuru tarihlerine ve bir önergeyle 
Meclis Başkanlık Divanına başvurunun gerektiğine ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Makamı, Cumhurbaşkanı Sayın Tur
gut özal'ın, 17 Nisan 1993 Cumartesi günü vefatı nedeniyle boşalmış bulunmaktadır. 

Anayasamızın 102 nci maddesine göre, cumhurbaşkanlığı Makamının boşalmasından 10 
gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimine başlanması ve seçime başlama tarihinden itibaren 30 
gün içinde seçimin sonuçlandırılması; bu sürenin ilk 10 günü içinde Cumhurbaşkanlığı adayla
rının Meclis Başkanlık Divanına bildirilmesi gerekmektedir. 

Bu duruma göre, Cumhurbaşkanı adaylarının 28 Nisan 1993 Çarşamba gününden başla
mak üzere, 7 Mayıs 1993 Cuma gününün bitimine; yani saat 24.00'e kadar bir önergeyle Mec
lis Başkanlık Divanına bildirilmesi gerekmektedir. 

Genel Kurulun bilgilerine sunarım. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun gö
rev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/916) 
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BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, 10/6 Esas Numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına dair. tezkeresi vardır, 
okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
16.1.1992 günü 27 nci Birleşimde "Ülkemizin Sahip Olduğu Çevre Değerlerini Korumak, 

Çevre Sorunlarının Sebep ve Sonuçları ile Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Et
mek Amacıyla Kurulan (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu" çalışmalarını 
tamamlayamamıştır. 

Çalışma süresinin üç ay daha uzatılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
Bu nedenle, Komisyonun çalışmalarını tamamlayabilmesi için, görev süresinin 26 nisan 

1993 Pazartesi gününden itibaren üç ay daha uzatılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ertekin Durutürk 
Komisyon Başkanı 
İsparta Milletvekili 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. « 

V. — ÖNERİLER, 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — (9/17) esas numarafı Meclis Soruşturması önergesinin görüşülmesinin ertelenmesine 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
No : 82 27.4.1993 
Gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 4 üncü sırasında yer-ajan ve Ge

nel Kurulun 27.4.1993 Salı Günkü Birleşiminde görüşülmesi kararlaştırılan 9/17 esas numaralı 
Meclis soruşturması önergesinin görüşmelerinin 4.5.1993 Salı gününe ertelenmesinin, Genel 
Kurulun onayına sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Yıldırım Avcı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 

DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Güneş Müftüoğlu Ülkü Güney 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Aydın Güven Gür kan Şevket Kazan 

CHP Grubu Başkanvekili 
Uluç Gürkan 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin, "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTDtMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

l — Kayseri Milletvekili A bdullah Gül ve 23 arkadaşının, Ermenistan 'a karşı izlediği yan lış 
dış politika nedeniyle Azerbaycan'a yapılan son Ermeni saldırısı ve işgalinde dolaylı sorumlu
lukları bulunduğu iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demire! ve Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/21) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 13.4.1993 tarihli 90 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
1 inci sıradaki, Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 23 arkadaşının, Ermenistan'a karşı izledi
ği yanlış dış politika nedeniyle Azerbaycan'a yapılan son Ermeni saldırısı ve işgalinde dolaylı 
sorumlulukları bulunduğu iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyele
ri hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılması
na ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. . 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Yok. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Hükümet var mı memlekette! 

BAŞKAN — Hükümet burada. 
Gensoru önergesi bastırılıp dağıtılmışUr. 
Gensoru önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ermenistan'a karşı izlediği yanlış dış politika sebebiyle Azerbaycan'a yapılan son Ermeni 
saldırısının ve işgalinin dolaylı sorumlusu ve cesaretlendiricisi olan İsparta Milletvekili Sayın 
Süleyman Demirel Başkanlığındaki Hükümet hakkında Ek'te sunulan gerekçeler sebebiyle Ana
yasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddesi gereği Gensoru açılmasını saygılarımızla arz ve 
talep ederiz. 

Abdullah Gül 
Kayseri 

ve arkadaşları 

Gerekçe 

Asırlardır Azerbaycan toprakları içinde bir Azeri yurdu olan Dağlık Karabağ bölgesi üze
rinde, Ermenistan hak iddia etmekte ve buradaki Ermeni nüfusu bahane ederek ve tarihi ger
çekleri saptırarak, Dağlık Karabağ Bölgesinin Ermenistan sınırları içine dahil edecek yayılma
cı bir politika izlemektedir. 

Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla birlikte Ermenistan bu politikasını askerî olarak gerçekleş
tirmek amacıyla Azerbaycan'a karşı saldırıya geçmiş ve 1992 içinde tüm dünyanın gözü önün
de giriştiği büyük katliamlarla Laçin, Suşay gibi birçok Azeri yerleşim bölgelerini ele geçirerek 
Ermenistan'la Karabağ arasında bir koridor oluşturmuştur. 
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Ermenistan dünya kamuoyunun desteğini de arkasına alarak bu yayılmacı saldırgan poli
tikasından vazgeçmemiş, tam aksine savaşı devam ettirerek binlerce Azeri kardeşimizi katlet
miş ve Azeri topraklarını işgal etmeye devam etmiştir. Bunun sonucu olarak 1 Nisan 1993 bü
yük kapsamlı yeni bir saldırı ile Ermenistan, önemli Azeri yerleşim merkezlerinden Kelbecer'i 
işgal ederek Karabağ'Ia ikinci koridoru açmış ve büyük bir katliama başlamıştır. Bununla da 
yetinmeyen Ermeni kuvvetleri güneyde Fizuli bölgesine de saldırıya geçerek Karabağ'Ia Erme
nistan'ı bütünleştirme içine girmiştir. 

Ermenistan'ın bu saldırgan ve yayılmacı politikasında ABD, Fransa, Rusya ve diğer batılı 
devletlerin desteği yanında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin güttüğü dış politika da birinci • 
derecede destek olmuştur. Şöyle ki; 

1. DYP-SHP Hükümeti iktidara geldiği günden beri takip ettiği dış politika ile tama
men teslimiyetçi bir tutum içine girmiş ve ülkenin millî menfaatlerini uluslararası kuruluşların 
ve etkin devletlerin alacağı kararlara havale etmiştir. Halbuki olaylar gerek Kıbrıs konusunda, 
gerek Bosna-Hersek dramında ve gerekse Ermeni-Azeri meselesinde bu tutumun yanlışlığını 
ispatlamıştır. 

2. Hükümetin güttüğü dış politikanın ana prensibi "dünya ülkelerini arkasına almadan" 
hiçbir konuda inisiyatif kullanmamaktadır. Bu gerçeği her ortamda ilan ederek, Türkiye kendi 
millî çıkarlarına karşı yapılacak muhtemel saldırılarda caydırıcılık tarafını kaybetmiştir. 

3. Ermenistan'ın saldırgan ve düşmanca tutumu devam ettiği halde, hükümet tek taraflı 
olarak Ermenistan'a dostane tavır takınmış ve bununla Ermenistan'daki barış yanlısı grupları 
destekleyip barışın sağlanacağı hayali içinde gerçeklerden uzak bir strateji takip etmiştir. Öyle 
ki 3.11.1992 tarihli TBMM'de Ermenistan saldırganlığı ile görüşmede Sayın Dışişleri Bakanı, 
güdülen politikanın geçerliliğini destekleme mahiyetinde "özellikle, son zamanlarda Erivan'
dan alınan işaretler olumludur" demiştir. Halbuki, bugün Ermenistan saldırganlığının geldiği 
nokta Hükümetin politikasının yanlışlığını ispatlamıştır. 

4. Hükümet, bu gerçekçi olmayan dış politikasında daha.da ileri giderek, Ermenistan'ın • 
saldırganlık gücünü artıracak. Ermenistan'ın silah gücünü artıracak, Ermenistan'ın dayanma 
gücünü artıracak yardımlara direkt dolaylı olarak fırsat vermiştir. Bunun neticesidir ki Erme
nistan ilk defa uçak ve helikopter kullanarak modern silahlarla, yine ilk defa Millî Ermeni Or
dusu, Ermenistan topraklarından Azerbaycan'a karşı saldırıya geçmiştir. Hükümetin sebep ol
duğu destekler'şöyle sıralanabilir : 

a) Batı dünyasından insanî amaçlar adı altında Ermenistan'a yapılan silah yardımları 
Türkiye hava sahası üzerinden hiçbir kontrole tabi tutulmadan devam etmiştir ve Hükümet 
buna izin vermiştir. 

b) Türkiye yapılan anlaşma ile kendi kaynaklarından Ermanistan'a 67 bin ton buğday 
vermeyi taahhüt etmiş ve Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisinden 1992 yılından 33 bin ton buğ
dayı 1 136 vagonla Ermenistan'a sevk etmiştir. Bu yardım yapılırken bunun borç olduğu ileri 
sürülerek, Hükümet halkın tepkisi karşısında kendini haklı göstermeye çalışmış ve Sayın Baş
bakan "açım diyen insana geber diyemezsiniz" diye kendini haklı göstermek istemiştir. Hal- , 
buki "aç" olduğu söylenen insanların bugün aç olmadıkları ve en modern silahlarla saldırıya 
geçip Azeri kardeşlerimizi katlettikleri Hükümetin bu politikasının yanlışlığına en iyi 
delildir. 
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Ermenistan'a yapılan buğday ve enerji yardımının bir nevi ateşli değil fakat ateşsiz silah 
yardımı anlamına geldiği ve bunun yanlışlığı söylendiğinde, Hükümet bunun "insanlık borcu" 
olduğunu ileri sürerek, Ermenastan'a karşı hiçbir caydırıcı tedbir alamayacağını peşinen ilan 
etmiştir. 

Sayın Demirel Hükümeti, hem Azerbaycan'ın ve diğer kardeş cumhuriyetlerin Türkiye'ye 
olan güvenlerini sarsma, hemde Türk kamuoyundan ve muhalefet partilerinden tepki çekme 
pahasına, yukarıda izah edildiği gibi Ermenistan'a yardımcı olurken bugünkü sonuca ulaşıl
masında, Ermeni saldırılarında Türkiye'nin caydırıcılığım ortadan kaldırmış ve dolaylı olarak 
bu saldırılara ortam hazırlamış ve Ermenistan'ı cesaretlendirmiştir. Bunun neticesinde Erme
nistan Millî Orduları öncülüğünde Azerbaycan topraklarının yüzde lO'unu işgal edip binlerce 
kardeşimizi katletmiş ve binlercesi de tehdit altındadır. Bu sebeple DYP-SHP Koalisyon hükü
meti hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince gensoru açılması
nı talep etmek bir zaruret haline gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, 
önerge sahiplerinden biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili, Başbakan veya birba-
kan konuşabilecektir. 

önerge sahibi için süre 10 dakika, gruplar ve Hükümet için 20 dakikadır. 
Refah Partisi grubu adına da söz istemiş bulunduğu cihetle, önerge sahibi sıfatıyla ilk ko

nuşmayı yapacak olan Sayın Abdullah Gül'e, toplam 30 dakika süre veriyorum ve kendisini 
kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Gül. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 
arkadaşlarım; 23 arkadaşımla beraber, Hükümetin Ermenistan'a karşı izlediği yanlış dış^politi-
ka nedeniyle Azerbaycan'a yapılan son Ermeni saldırısı ve işgalinden dolayı, dolaylı olarak 

» 
Hükümeti sorumlu tuttuğumuz için bu gensoruyu vermiş bulunuyoruz. Grubum ve şahsım adına 
bu konuda konuşma yapmak için huzurunuzdayım. . 

Her şeyden önce, tarihî bir sorumluluğu yerine getirmek amacıyla bu gensoruyu vermiş 
bulunuyoruz. Hatırlayacağınız gibi, Ermenistan, ilk defa kendi topraklarından Azerbaycan'a 
karşı saldırıya geçmiş Ve daha önce -1992 yılında- elde ettiği topraklara ilave olarak Kelbecer'i 
ele geçirerek güneye doğru inmeye başlamış ve Fizuli'yi de ele geçirmek için gayret sarf etmektedir. 

Biz, bu gensoruyu o sıralarda vermiştik; fakat, daha sonra, Sayın Cumhurbaşkanının ve
fatı üzerine geçen hafta görüşülmesi gereken bu gensoru, bu güne ertelenmişti. 

Gensorunun gerekçesinde de yazılı olan -biraz önce dinlediğiniz gibi- şu konuları ileri sü
rerek bu Hükümeti mesul tutuyoruz; gerekçenin başlangıcında da ifade edildiği gibi, asırlardır 
Azerbaycan toprakları içinde bir Azeri yurdu olan Dağlık Karabağ bölgesi üzerinde ermeniler, 
oradaki nüfuslarını ileri sürerek hak iddia etmekteler ve Dağlık Karabağ Bölgesinin, Ermenis
tan'ın olduğunu ileri sürmektedirler. 

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, bu iddialarını askerî olarak da gerçekleştirmek ama
cıyla, geniş bir saldırıya geçmişler ve adım adım da bu gayelerine ulaşmak için bir nevi yapılaş
ma içine girmişlerdir. 

İlk defa, 1992 yılında bütün dünyanın gözleri önünde Laçin, Suşay gibi Azeri yerleşim 
bölgelerini ele geçirmişler, daha sonra da Karabağ'a tamamen hâkim olmuşlardır. 
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Şu anda, daha önce Hükümet yetkililerinin de burada defalarca izah ettikleri ve bize bilgi 
verdikleri gibi, Karabağ ile Ermenistan arası birleştirilmiş ve Azerbaycan'ın yüzde 10'u geçen 
miktarı, Ermeni işgali altına girmiştir. 

Bütün bunlar olurken, maalesef, Türkiye, kendisinden beklenenleri yerine getirmemiştir. 
Ermenistan'ın bu saldırgan ve yayılmacı politikasında, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, 
Rusya ve diğer Batılı ülkeler gibi -bizim kanaatimiz odur ki- Türkiye Cumhuriyeti hükümetle
rinin de sorumlulukları söz konusu olmuştur. Güttükleri politikayla da, gizli bir teşvikle ve 
gizli bir cesaretlendirici rol oynamışlardır. 

Bunları biz şöyle izah ediyoruz : önce, DYP-SHP Hükümeti, iktidara geldiği günden be
ri, dış politikada teslimiyetçi bir tavır takınmıştır. Bu teslimiyetçi tavır içerisinde Hükümet, 
caydırıcılığını maalesef kaybetmiştir. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, AGÎK, Paris Şartı, Avrupa Konseyi gibi uluslarara
sı birçok kuruluşu daima dile getirmiş ve daima bunların alacakları kararlarla Türkiye'nin bir 
şey yapabileceğinin imajını, karşı tarafa sadece Ermenistan'a değil, fakat, Türkiye'nin potansi
yel düşmanı olan bütün güçlere, bütün ülkelere vermiştir. Halbuki, Kıbrıs'ta, Bosna'da, Azer
baycan'da ve Türkiye'nin içine girdiği diğer çatışmalarda, bu kuruluşların tavırları, hepimizin 
malumudur. 

Hükümet, başta Başbakan olmak üzere, Dışişleri Bakanı ve diğer yetkili bakanlar devamlı 
şunu dile getirmişlerdir : "Dünya ile beraber hareket edeceğiz." 

Şimdi, "Dünya ile beraber hareket edeceğiz" diyebilirsiniz; fakat, bu dünyanın kim oldu
ğunu da tarif etmeniz lazım. "Dünya" derken, Birleşmiş Milletlerin üyesi 180'in üzerindeki 
ülkeleri mi kastediyorsunuz, yoksa Güvenlik Konseyindeki 15 ülkeyi mi kast ediyorsunuz veya
hut da bunların 5 daimî temsilcisi olan Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Rusya 
ve Çin'i mi kastediyorsunuz?.. 

Biz daha geniş alalım; "dünyayla beraber..." derken, bu 5 ülkeyi ele aldığınızda, bu 5 ül
ke, ne zaman'Türkiye'nin menfaatleri alenen çiğnendiğinde arkasında olmuştur? Kıbrıs dava
sında mı olmuştur, Ege'de çıkan meselelerde mi olmuştur, Bosna-Hersek'teki şu anki dram, 
trajedi bugüne kadar gelirken, bunda mı bir olumlu tavır sergilemişlerdir veyahut da olayların 
bugüne geleceğini bile bile gizli tertipler içinde Bosna'yı, bade harabül Bosna haline bunlar 
mı getirmişlerdir? 

Bütün bunlar olurken, siz, "dünya ile beraber hareket edeceğiz" dediğiniz zaman, şu açık 
bir gerçektir ki, bu ülkeleri arkanıza almadan hiçbir şey yapmayacaksınız. Bu ülkeler, şimdiye 
kadar sizinle beraber olmadığına göre, demek ki, hiçbir şey yapamayacağınızı endirekt olarak 
-daha doğrusu yapmayacağınızı- ifade etmiş bulunuyorsunuz. 

Bütün bunlar şudur : Türkiye, caydırıcılığını kaybetmiştir ve belki de dış politikada yapı
lan en büyük hata budur. Türkiye, caydırıcı olmaktan vazgeçmiştir. Dolayısıyla, Türkiye'nin 
karşısında olan herkese, Türkiye'den bir şey koparabileceği imajı verilmiştir. 

Sizin düşmanınızın ulaşacağı ilk şey nedir? Bu kim olursa olsun, ister devletler nezdinde 
olsun, ister küçük birimler nezdinde olsun, ilk önce politik olarak istihbarat yapacaktır; ikin
cisi, askerî istihbarat yapacaktır. 

Türkiye, karşınızdakilerin politik ve askerî istihbaratı büyük çabalarla, gayretlerle elde ede
bilecekleri bu imkânı kendiliğinden vermiştir. Ne yapmıştır? Politik olarak hiçbir şey 
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yapmayacağını söylemiştir ve karşı tarafı önceden rahatlatmıştır. Hükümet yetkilileri, askerî 
olarak da hiçbir şey yapmayacaklarını defalarca, açıkça söylemişler, dolayısıyla en büyük cay^ 
dinciliğimiz bu şekilde engellenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, üçüncüsü de şudur: "Türkiye ne yapabilirdi?" diye sorulmuştur. 
Türkiye, aslında çok şey yapabilirdi. Bakınız, "öncelikle dünya ile beraber hareket edece

ğiz, uluslararası kuruluşlarla hareket edeceğiz" dendiği halde, Türkiye, onların verdiği yetkiyi 
bile kutlanamamıştır. Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesinin 51 inci maddesi gün gibi ortada
dır... Aslında, Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesinin 2 nci maddesinde, ülkelerin birbirine kal
dıramayacağı açıkça beyan edilmiştir; fakat, 51 inci maddede, 2 nci maddeye bir istisna getiril
miştir. Burada da yine açıkça ortaya konmuştur ki, eğer Birleşmiş Milletlere üye olan bir ba-

. ğımsız ülke, başka bir ülke tarafından saldırıya uğrarsa, o ülkenin ve başka ülkelerin, o saldırı
yı def ettirmek, o saldırıyı durdurabilmek için müdahale hakkı vardır. Hükümet, "Bu işte ulus
lararası kuruluşlarla beraber hareket etmeliyiz ve edeceğiz" demesine rağmen, uluslararası ku
ruluşların ve bunların da en üst kurumu olan Birleşmiş Milletlerin anayasasının verdiği bu yet
kiyi bile Türkiye kullanmamıştır. Ancak, başka ülkelere baktığımızda, bu yetki, hatta çiğnene
rek, çok uygulanmıştır. 

Bakın, Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesine bu 51 inci maddesi birçok ülke tarafından 
kullanılmıştır; hatta, daha da ileri gitmişlerdir ve 51 inci maddenin vermediği yetkileri de kul-
lanmışlardır. 

Bakın, Amerikan Nikaragua'da ne yapmıştır? Amerika, Nikaragua'da mevcut hükümeti 
yıkmak için gerillalara yardım etmiş ve bu yardımı yaparken de, Elsalvador'u Nikaragua'nın 
tehdit ettiğini ileri sürmüştür. Daha ne yapmıştır? Gitmiş, Granada'yı resmen işgal etmiştir 
ve Amerika, bu hareketlerinden dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanmıştır; bunların hiç
birisi hukukî bulunmamıştır. 

Entebbe baskınında israil ne yapmıştır. Yine bu 51 inci maddeyi ileri sürerek hareket et
miştir. Hatta, Pakistan ve bazı Batılı ülkeler tarafından Afgan mücahitlerine silah yardımı ya
pılırken, yine 51 inci madde ileri sürülmüştür. v • ' 

Bunun dünyada çok uygulamaları vardır; fakat maalesef, mesele bize geldiğinde, gerek 
insanî ve hukukî yetkiler ve gerekse uluslararası kuruluşların verdiği kanunî yetkileri kullan
makta, nedense, bu Hükümet tarafından devamlı geri durulmuş ve devamlı taviz verilmiştir. 
Bunlar arasında, bizim elimizdeki yetkileri bile kullanabilemeyeceğimiz imajını verdiği için, 
ayrıca caydırıcılığımıza engel olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bu politikayla, 1974 yılında bu Hükümet başta olsaydı, aynı tavrı 
göstereceği için, 1974 müdahalesi bile yapılamayacaktı ve 1960'tan 1974'e kadar Kıbrıs'ta dö
külen kanlar, 1974'ten sonra da dökülmeye devam edecektir. 

Dolayısıyla, eğer, siyasî iktidarlar kendilerine verilen yetkileri zamanında ve en iyi şekilde 
kullanırlarsa, işte bu caydırıcılık vasıflarını ileri sürerlerse, o zaman daha çok kan dökmeyi 
de önleyebilirler. / 

Aynı şekilde Ege'de de olmuştur. Türkiye, Ege'de de caydırıcılığını ileri sürmüştür, restini 
çekmiştir; onun için Yunanistan, havasahasını 12 mile çıkartamamıştır. 

Eğer, orada da biz bugünkü tavrımızı göstermiş olsaydık, bugün Yunanistan Ege'deki 
büyüme emellerine ulaşmış olacaktı. Dolayısıyla, bugün güdülen dış politikalar çok yanlıştır. 
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Ayrı bir şey de şudur ve bu çok gariptir; demeçlerle ve en yetkili olan kişi, Başbakan ola
rak verdiği demeçlerle, diğer bakanların, Hükümet sözcülerinin burada verdikleri demeçlerle, 
bir nevi, Ermenistan'a yine yol gösterici olunmuştur. Ne denmiştir? "Ben hiçbir şey 
yapmayacağım" denmiştir ve burada, "Ermenistan'a karşr yanlış politika uyguluyorsunuz" diye 
muhalefet tarafından Hükümet sıkıştırıldığında, Hükümet daima şunu söylemiştir: "Dış poli
tikayı .iç politikaya karıştırıyorsunuz." 

Halbuki, biz muhalefet olarak, aslında Hükümete burada büyük kozlar vermişizdir. Mil
letlerarası toplantılarda veyahut da diğer ilişkilerde, muhalefetin bu bastırması ileri sürülerek, 
birçok şeyler halledilebilirdi; ama Hükümet, bunu da yapmamıştır, kendisi bunu iç politika 
olarak kullanmıştır ve daima bundan şikâyetçi olmuştur. 

Aslında, bu Hükümetin, dışarıda ulusal millî emellerimize ulaşabilmemiz için, bizi el al
tından tahrik de etmesi lazımdı. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi bakın, biz bütün bunları söylerken ve 1992 yılında Ermeniler saldırıya geçip, ilk 
koridoru açıp Karabağ'a ulaştıklarında, Sayın Başbakan 9 Mayıs tarihinde burada yaptığı ko
nuşmada şunları söylemişti: "İhtilafların yerini işbirliği ve dayanışmanın; çatışma ve savaşın 
yerini ise, barış ve refahın alması için, uluslararası düzeyde bir anlayış birliğinin ortaya çık
makta olduğu günümüzde, askerî alanlarda kazanımların konsolide edilebilmesini düşünmek, 
askerî yollardan çözüm arayışlarına girmek, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu davranışlar içi
ne giren ülkeler, uluslararası toplum tarafından tecrit edilmeye ve tarih önünde sorumlu'olma-
ya mahkûmdur." 

Sayın Başbakan Süleyman Demirel 9 Mayıs tarihinde bu konuşmayı burada yaptı. Peki, 
ne oldu ondan bu yana? Ermenistan, aldığı toprakları daha mı çok konsolide etti, daha mı 
çok genişletti, daha mı çok büyüttü; yoksa, geri adım attı, geri mi çekildi? 

. Peki, uluslararası -burada Sayın Başbakanın söylediği gibi- kuruluşlar ne yaptı, kınama
dın ötesinde? Ateşkes bile ilan edilemedi; ki, ateşkes aslında bizim için hiç de çıkar bir yol de
ğildir. işgalci, işgal ettiği toprağı terk etmedikçe ateşkeste ısrar etmek ve ateşkesin sağlandığın
da bunu başarı gibi göstermek, aslında büyük bir hezimettir. Çünkü, fiilî durumu o zaman 
onaylıyorsunuz; işgal edilen topraklan bir nevi gizli olarak onaylıyorsunuz. 

Bir sene geçmiştir Başbakanın bu sözünden; ne olmuştur? Ermenistan Kelbecer'i işgal 
etmiştir. 60 bin kişinin bulunduğu toprakları işgal etmiştir; ikinci koridoru açmıştır ve o za
man yapamadığını, bugün yapmıştır ve Ermenistan'la Karabağ arasını birleştirmiştir. 

Bunu, tabiî, sadece biz söylemiyoruz; bunu, Sayın Başbakan Yardımcısı Erdal inönü bu
rada söylediler ve Azerbaycan topraklarının onda birinin işgal edilmiş olduğunu burada ken
dileri teyit ettiler. 

O zaman diğer devletlerle yaptığımız görüşmelerde çok iyi ilerlemelerin olduğu söyleni
yordu; hatta Sayın Başbakan, yine burada yaptığı bir konuşmada, "Fransız Dışişleri Bakanıy
la yayınladığımız ortak açıklamada ise, kuvvet yoluyla yeni durumlar yaratılması reddedilmiş, 
şiddete başvurulması takbih edilmiş ve Dağlık Karabağ sorununun, Minsk'te toplanacak AGİK 
Konferansı çerçevesinde, kalıcı ve barışçı bir çözüme kavuşturulması için çağrıda bulunulmuştur" 
demişti; yani muhalefeti, o zaman genel görüşme istediğimizde, çıkıp burada konuştuğumuz
da, bu şekilde tatmin etmeye, bizi bu şekilde susturmaya çalışmıştı. 
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öyle mi olmuştu?.. Daha sonra Sayın Başbakan yaptığı konuşmalarda, verdiği demeçler
de, Fransa'nın Ermenilere destek olduğunu kendisi ifade etmişti. Gazete koleksiyonlarını açar
sak, bütün bunları görebiliriz. 

Yine o zaman, geçen sene, 1992 yılında, Sayın Başbakan, "Dünyayı ayağa kaldırdık" de
mişti. Ayağa kalkan dünya, eğer 3 milyon nüfuslu Ermenistan'ın büyümesini; Birleşmiş Mil
letlerin ve bütün uluslararası anlaşmaları çiğneyerek ve oradaki kardeşlerimizi katletmesini, bü
yümesini, saldırganlığını önleyemiyorsa, bu nasıl ayağa kalkmadır ve bunu nasıl bize karşı ileri 
sürerseniz, bütün dünyayı ayağa kaldırdık" diye?! (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bazı köşe yazarları, hatta bazı diplomatlar ve bazı politikacı 
arkadaşlarımız şunu söylüyorlar: "Ermenistan'ın nüfusu 3 milyondur; Azerbaycan 7 milyon
dur, Türkiye 60 milyondur ve etrafı hep sarılmıştır." 

Bunlar, aslında bizim tutarsız laflarımız... Çünkü, İsrail'e bakın... İsrail'in nüfusuyla, İs
rail'in çevresindeki düşmanlarının nüfuslarını kıyaslayın... İsrail, nasıl bir aysbergse, Ermenis
tan da bu bölgede bir aysbergdir. (RP sıralarından alkışlar) Bugün bunu hafife alabilirsiniz, 
fakat ileride karşımıza büyük bir düşmanı çıkarttığımızı; görürsünüz. Çünkü, dış desteği olan, 
Türkiye'nin büyümesini, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen bütün dünya ülkelerinin desteği
ne sahip olan bir Ermenistan'ın, büyüyeceğini bugünden göremezseniz, bu dış politika çok 
yanlış demektir. 

Yine başka bir toplantıda, biz bu konuyu buraya getirdiğimizde, o zaman Sayın Dışişleri 
Bakanımız bize cevaben şu konuşmayı yaptı: "Çok ileri gidiyorsunuz" diye tenkit ettikten sonra; 
bizim o zaman Ermenistan'a verilen buğday yardımını, enerji vermek için yapılan anlaşmayı 
ve yine o zamanki, 1992 yılındaki güdülen dış politikayı ileri sürüp tenkit ettiğimizde 3.11.1992 
tarihinde şunu söylemişlerdi: "Biz, düşmanlığa dayalı bir politikada yarar görmüyoruz. Bu
nun, ne Türkiye'ye ne Ermenistan'a ne de bölgeye yararı vardır. Yapmış olduğumuz değerlen
dirmenin ve uygulamaya çalıştığımız geleceğe yönelik politikanın, Ermenistan'da iyi anlaşıl
ması gerekmektedir, özellikle bu açıdan, son zamanlarda Erivan'dan alınan işaretler olumlu
dur. Bunu da açıklıkla belirtmek lazımdır." 

İşte değerli arkadaşlarım, bu, dış politikanın, Ermenistan'a karşı güdülen bu dış politika
nın yanlışlığının teyididir. 

1992 yılında Ermeniler Azerbaycan topraklarının bir kısmını ele geçirdiklerinde, biz bura
da sıkıştırdığımızda, Hükümet, kendi politikasının tutarlılığım böyle izah etmişti ve demişti 
ki; "Erivan'dan alınan mesajlar da olumludur. Bizim bu barışçı, bizim bu yardımsever politi
kamızın neticeleri de alınmaktadır." 

Bunlar, bu zabıtlarda vardır; ama, ne olmuştur? Netice alınmış mıdır? Tam tersi olmuş 
ve bu cesaret vermiştir. Cenevre'de, AGİK'te görüşmeler devam ederken, Ermenistan bütün 
cesaretiyle -ki, bu cesareti nereden aldığını deminden beri izah ediyorum, biraz sonra da tekra-
ren izah edeceğim- yine saldırmış, Kelbecer'i ele geçirmiş, Azerbaycan'ın 1/10'unu işgal etmiştir. 

Yapılan bu yardımlar, aslında silahlı yardım değil; ama, ateşsiz yardımlardır. Yardımlar, 
ille de, "ben size silah veriyorum" diye yapılmaz. Ateşsiz silah yardımıdır bu yapılan yardım
lar. Türkiye bu yardımları nasıl yapmıştır? Türkiye, önce hava sahasını çok rahat bir şekilde 
kullandırmıştır. Halbuki, 1945 Şikago Sözleşmesine göre, nasıl TIR'ları kontrol edebilirsek, 
hava sahamızı da kontrol etme hakkımız vardır. Türkiye, bunu yapmamıştır, kamuoyu da bil
diği halde, kendisi de bildiği halde, bütün dünya da bildiği halde, Türkiye üzerinden Ermenistan'a 
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uçaklarla silah yardımı yapılmıştır. Türkiye, bunu durdurma cesaretini gösterememiştir. Za
man zaman mesele ayyuka çıkıp, Mersin'de olduğu gibi, sendikacılar, işçiler gemilere el ko
yup, "biz bu yardımları taşımayacağız" diye kamuoyunun baskısını hissettiği anda, gelen uçak
ların bazılarını indirip arama talebinde bulunduğunda, hepimizin bildiği gibi, yedi uçak gele
cekken, üç uçak gelmiş ve silah taşıyan dört uçak, Türkiye üzerinden değil, başka hava sahası 
üzerinden Erivan'a gitmiştir. Dolayısıyla, yapılan bu silah yardımları gizli değildir. Bunu, bu
günkü Ermenistan'ın ateş gücünden de biliyoruz. Ermenistan bugün uçaklarla, helikopterlerle 
kendi sahasından Azerbaycan'a hücum etmektedir. Dolayısıyla, biz Ermenistan'ın silahlanma
sında, bu şekilde, dolaylı olarak yardımda bulunmuşuzdur. 

Enerji meselesinde de aynı şey olmuştur. Sonradan enerji, yine, gerek Azerbaycan'ın, ge
rekse burada muhalefetin ve Türk kamuoyunun baskısı üzerine uygulamaya geçmemiştir; fa
kat 300 milyon kilovat/saat elektrik enerjisi verme anlaşması, protokol anlaşması yapılmıştır 
Ermenistan'la ve gelen tepkiler üzerine, geri adım atılmıştır; ama, maalesef büyük hayal kırık
lıklarına sebep olunmuştur, büyük ümitler mahvolmuştur. 

Şimdi, başka bir konuya geliyoruz. Nedir bu?.. Buğday meselesi. Biz, bu buğday mesele
sini defalarla buraya getirdiğimizde, bize cevap verilirken çıkılmıştır ve denilmiştir ki; "Siz ya
lan söylüyorsunuz, yanlış söylüyorsunuz." • / 

Burada maddî hatalar hiç de önemli değildir. 100 bin ton buğday vermişsiniz veya 67 bin 
ton buğday vermişsiniz; ama, şu bir gerçektir ki, Türkiye buğday vermiştir. Bu buğdayı borç 
olarak vermiştir, o ayrı mesele; ama Türkiye kendi kaynaklarından, hem de Ermenistan'a hiç
bir şart koşmadan, onlarla hiçbir anlaşmaya gitmeden, onları, bundan sonraki hareketlerinde 
kısıtlayıcı hiçbir davranışa mecbur etmeden bu buğdayı vermiştir ve bu buğday, Dışişleri Baka
nının burada daha önce ifade ettiği gibi, 67 bin ton olmuştur ve 1 136 vagonumuzla, Toprak 
Mahsulleri Ofisi depolarından Ermenistan'a sevk edilmiştir. 

Şimdi siz, Ermenistan'ın yöneticileri durumunda olsanız, nasıl bir politika takip edersi
niz? Türkiye'yi, potansiyel bir tehdit olarak, Türkiye'yi kendi ulaşacağınız emellerinizde, ileri
de bana bir problem çıkarır diye, hiç dikkate alır mısınız? 

Türkiye, işte bunu yapmıştır güdülen dış politikayla, Ermenistan'a yeşil işaret verilmiştir 
dolaylı olarak ve denmiştir ki: "Yapabileceğini yap, biz sana hiçbir şey yapmayacağız." 

Bu işareti de Ermenistan almıştır ve onun için, anlaşmalar sürerken; onun için, görüşme
ler sürerken, onun için, uluslararası kuruluşlarda, AGÎK'te, Birleşmiş Milletlerde kınamalar 
veya "yapma" çağrıları yapılırken, bu saldırıyı gerçekleştirmiştir ve yaptığı yanına kâr kalmış
tır. Çünkü, Türkiye'nin elindeki kartları çok iyi okumaktadır ve bu, şimdiye kadar güdülen 
dış politikayla apaçık ortadadır. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar yapılırken, "Adriyatik'ten Çin Denizine kadar bizim 
sahamız" denen ve bununla övündüğümüz bu potansiyel, gündeme hiç getirilmemiştir; en bü
yük mesele mahvedilmiştir. 

Şimdi düşünün, böyle bir potansiyel üzerinde oturan bir ülke, Türkiye değil de, Belçika 
veya Lüksemburg olsaydı, bizim yaptığımızı mı yapardı, böyle bir dış politika mı uy
gulardı?! • • ' • ' • ' • 

Kelbecer işgal edilip de 60 bin kişi mahsur kaldığında, Elçibey Türkiye'den helikopter is
temiştir. Türkiye, Ermenistan'a buğday vermiştir, dünya kamuoyunun baskısı altındayım falan 
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diye bahaneler uydurarak; ama, Elçibey'in -Milletlerarası bütün kuruluşların, bütün hukukî 
gerekçeleri çiğneyerek Ermenistan'ın yaptığı bu saldırılara kayıtsız kalırken ve oradaki katli
amlar devam ederken- istediği helikopterler gönderilmemiştir. Bunlar gazete haberleri değil, 
Elçibey'in sesinden dinledik televizyondan... "Ne yapayım yani, başka ne yapabilirdim?" den-
mistir. Buna karşı, Hükümet yetkilileri çıkıp, "bizim bu tahliyeleri yapacak helikopterlerimiz 
yok" diyebilir; ama bunların hiçbiri gerekçe değildir. Siz oraya, uçak ve helikopter kiralaya-, 
rak, hatta üç kişilik helikopter bile gönderseydiniz, bu, bir tavır olurdu aslında, Türkiye'nin 
burada tavrını göstermesi lazımdı; bu tavrını olumlu değil, olumsuz şekilde göstermiştir. Bu 
tavırdan, hem Azerbaycan dersini almıştır hem de Ermenistan dersini almıştır ve bu tavır üze
rine Ermenistan, saldırganlığım hâlâ devam ettirmektedir, tşte, bu sebeplerden dolayı gensoru 
önergesini verdik. 

Bazı arkadaşlarım, "Bu gensoru önergesinin sırası mı?" diyebilir; ama, bu işgal hâlâ de
vam etmektedir ve biz hâlâ uluslararası kuruluşlardan medet ummaktayız. 

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine gitti, oradan hiçbir şey çıkaramadı, kına
ma tasarısı bile çıkaramadı; sadece, hiçbir hukukî gerekçesi olmayan, tavsiye şeklinde bir şey çıktı. 

Bunu, ben söylemiyorum, Sayın Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü burada söylediler ve 
"tatmin edici değildir" dediler. 

Peki, bunlar tatmin edici değil de, o zaman, biz bu fiilî durumun devamına göz mü yuma
cağız; biz bu fiilî durumun, yani Azerbaycan'ın işgalinin bu şekilde devamına göz mü yu
macağız?.. 

Değerli arkadaşlarım, bunu söylerken, biz, savaş ilan edelim, askerlerimizi hemen gönde
relim de demiyoruz; ama bir alternatif, bir müdahale, bir caydırıcılık tedbirleriniz olur, bu ted
birleri adım adım alırsınız ve bu tedbirleri adım adım alacağınıza karşı tarafı inandırırsınız. 

Eğer karşı tarafı başından beri inandırmış olsaydınız, Ermenistan bu cesareti gösteremez
di. Daha önceden çok kolay bir şekilde önleyebileceğiniz bir meseleyi bugün çok zor duruma 
getirdiniz ve bu gidişle yarın çok daha zor duruma getireceksiniz. 

Demin söylediğim gibi, 1974 yılında iktidarda olsaydınız ve aynı politikayı uygulasaydı-
nız, Kıbrıs meselesi bitmeyecekti. Aslında, bizim için Kıbrıs meselesi bitmiştir. Kıbrıs meselesi
nin bittiğini, orada iki ayrı toplumun ve devletin olduğunu, bugün Hükümet de kabul etmek
tedir. Deminden beri işaret etmek istediğim konu budur ve bunun için bu gensoru önergesini 
verdik. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, sadece bugünü değil, Türkiye'nin geleceğini de ipotek 
altına almaktadır, Türkiye'nin potansiyel düşmanlarına cesaret vermektedir. Hükümet, bu dav
ranışıyla, Türkiye'den, her isteyen her istediğini maliyeti olmadan kolayca koparabilir imajını 
vermektedir. Bunun içindir ki, maalesef birkaç asırda bir ortaya çıkan bu siyasî konjonktür 
tam değerlendirilememiş ve bu fırsatlar kaçmıştır. 

Burada ifade edildiği gibi, Adriyatik'ten Çin Denizine kadar uzanan bir Müslüman Türk 
dünyası kucaklanamamıştır ve büyük hayal kırıklıklarına sebep olunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım sonuç olarak şunu söylemeke istiyorum: Bu gensoru önergesini ver
memizin amacı, Hükümet, bu politikasıyla, geleceğimizi gerçekten ipotek altına almıştır ve"-
öyle ipotek altına almıştır ki, bunu adım adım ispatlamıştır. Ermenistan Cumhurbaşkanı Cum
hurbaşkanının cenaze merasimine katılma cesaretini göstermiştir. 
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Şimdi, siz, bu olayı çok insanî şeylerle ifade edebilirsiniz, gerekçeler bulabilirsiniz... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Beynelmilel protokol o... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Fakat, sizin orada kardeşlerinizi katleden, haksızlığı ale

nen herkes tarafından bilinen ve buna rağmen bu cesareti gösteren Ermenistan Cmuhurbaşka-
nına buraya gelme cesaretini kim vermiştir? (RP sıralarından alkışlar) 

Sizin nasıl bir uzlaşmacı olduğunuzu, Türkiye'nin menfaatleri söz konusu olduğunda, si
zin şahin gibi davranmayacağınızı bildiği için, yüzünüzün ne kadar yumuşak olduğunu bildiği 
için cesaret bulmuş ve Türkiye'ye gelmiştir. 

Siz bana bir ülke gösterin ki, kardeşleriniz savaş halinde olacak, kardeşleriniz katledilecek 
ve onlar katledilirken, "bunun müsebbibi Türkiye'dir" diye demeçler verecek; o kardeşlerimiz 
katledilirken, "Avrupa'nın haritaları bellidir, yerine oturmuştur; fakat Ortadoğu'nun, Asya'
nın haritaları nihaî şeklini almamıştır" diye açıklamalar yapacak; Kars'ın, Ermenistan toprağı 
olduğunu iddia edecek, bütün bunlardan sonra o adam Türkiye'ye gelecek ve siz de elini sıka
caksınız!.. 

BAŞKAN — Sayın Gül, sözünüzü kesmek istemedim, ama süreniz geçti; lütfen toparlayı
nız efendim. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) — Hükümet, bu cesareti verdiği için, bundan sonra da 
Türkiye'nin başına onarılması zor daha başka meseleler çıkaracağı için, bu yanlış politikanın 
geçerliliği de, bütün bu ifade ettiğim delillerle teyit edildiği için, bu gensoru önergesini vermiş 
bulunuyoruz. ı 

Ülkenin geleceğini, millî menfaatlerimizi ve ulusal çıkarlarımızı tekrar tehlike altında bı
rakmamak için, bütün arkadaşlarımı bu gensoru önergesine olumlu oy vermeye davet ediyo
rum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gül. 
önerge üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Atil

la Mutman'a söz veriyorum. • < • - . . 
Buyurun Sayın Mutman. 

SHP GRUBU ADINA ATİLLA MUTMAN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül ve 23 arkadaşının, Azerbaycan meselesiyle ilgili, 
Sayın Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılması istemiyle ilgili vermiş 
olduğu önerge üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken Yüce Mec
lisi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Gensoru önergesinin gerekçe bölümüne göz attığımızda, daha önce de defalarca bu kür
süden dile getirilmiş ve yine her seferinde açıklıkla yanıtlanmış gerçek dışı eleştiriyle karşı kar-
şıyayız. 

önergede, özetle, Hükümetin teslimiyetçi bir politika izlediği, ülke çıkarlarını uluslararası 
kuruluş ve etkin devletlerin insafına havale ettiği, Ermenistan'a karşı dostane tavır takınarak, 
onu cesaretlendirdiği, bu ülkenin silah ve dayanma gücünü artıracak yardımlar yaparak saldı
rıya ortam hazırladığı, sonuçta, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının yüzde lO'unu işgal 
edip, binlerce kardeşimizi katlettiği belirtilmektedir. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Hepsi doğru. 
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ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Başka bir deyim, 24 arkadaşımız, Hükümetimizin iz
lediği politika yüzünden Ermenilerin Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini ve bunun sonucu 
çok sayıda Azerî halkının canını yitirdiğini söyleyebilmektedirler. Bu asılsız iddiaları kabul et
mek mümkün değildir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Hangi dünyadasınız?! 

ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, insanlar, edindikleri bilgilerle, 
yaşam biçimlerine göre dünyayı yorumlarlar. Buna göre, belli bir olaya bakış açıları farklı ola
bilir. Bu, saygı duyulacak bir durumdur. Bu farklılığı yaratan görüşlerin, öncelikle doğru bil
gilenmeden doğması, insaf ve mantık sınırları içinde kalması gerekmektedir. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Aslında, Azerbaycan Ermenistan'ı işgal etti her
halde (!) 

ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Yani, elinizdeki veriler doğruysa, konuyla ilgili yeterli 
bilgilere sahipseniz, bunun sonucunda farklı bir yorum içinde iseniz, bu doğal bir olaydır, bu 
kabul edilebilir. Buna karşı, savlannız, yorumlarınız yetersiz ve yanlış bilgilere dayanıyor, insaf 
ölçülerini aşıyorsa, bunları tartışmak gerçekten zordur; ama, çaresiz. 

Biz, Azerbaycan konusu başta olmak üzere, Hükümetimizin son derece dengeli, itidalli, 
maceraya yer vermeyen aktif bir dış politika izlediği konusunda övünç duyuyoruz. Buna karşı
lık, aynı çatı altında, aynı görevi yapan ve üstelik dost ve kardeş ülkeler için birbirimizle yarı
şacak kadar aynı hassasiyeti taşıyan bazı arkadaşlarımız, övünç duyduğumuz bu dış politika 
uygulamalarını yerden yere vurabiliyorlar. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir! 

ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Hatta daha ileri giderek, Hükümeti, ulusal çıkarları 
yurt dışındaki birtakım güçlere ve devletlere teslim ettiği gibi, kabul edilmesi olanaksız bir id
diayla suçlayabiliyorlar. 

Bu gensorudan güdülen amaç, böyle önemli bir konuyu iç politika malzemesi yapıp, istis
mar etmek değilse, kanımca, önerge veren arkadaşlarımız, bu önemli konuda yanlış ve eksik 
bilgi sahibidirler. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Onu Azerbaycan'da konuş, Azerbaycan parlamentosun
da aynı sözleri konuş; yürek ister! 

ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üzerinde yeterince 
durulmamış konuları ve yaklaşımımızı aktarmadan önce, gensoruda dile getirilen, kimi somut 
sorulara yanıt vermek istiyorum, örneğin buğday konusu. Ermenistan'a verilen buğdayın ne 
hibe ne yardım ne de satışla ilgisi vardır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Nedir bu, hukukî terimi nedir? 

ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Bu ülkeye, Avrupa Topluluğu kredisiyle Fransa tara
fından yollanan ve Gürcistan'daki olaylar nedeniyle teslim alınmayan buğdaya karşılık, sadece 
bir ödünç verme işlemidir. [RP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar (!)] Ermenistan'a Avrupa 
tarafından yollanan buğdayın, olaylar nedeniyle Gürcistan'dan geçmemesi sonucunda ülkemiz
den transit olarak, karayoluyla taşınması, uluslararası kurallar ve anlaşmalar gereği istenmiştir 
ve bunun, AT buğdayının bu ülkeye aynen aktarılmasının sağlanmasından herhangi bir farkı 
yoktur. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Helikopter istediler, 5 tane helikopter verin. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Azerbaycan'a ödünç silah versenize. 
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ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, önergede Ermenistan'a yapılan 
enerji yardımından söz edilmekte ve bu yardımın ateşsiz silah yardımı anlamına geldiği ileri 
sürülmektedir. , 

Doğrudur; ama Ermenistan'a ne zaman, kim, ne kadar enerji yardımında bulunmuşsa, 
bunda ne Hükümet ne ilgili bakan ne de TEK haberdardır. (RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen karşılıklı'konuşmayalım. Bakın, açıklamaları 
dinledikçe, faydalı şeyler anlaşılıyor. (RP sıralarından alkışlar (!)) Alkışlayın diye söylemiyo
rum; buğdayları kurtardınız, insanları da kurtaracaksınız, sabredin. 

Devam buyurun. 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Sayın Abdullah Gül'ün ifadesinden anladığım kada

rıyla, bu, gerekçe bölümünde yazılmış yanlış bilgidir; ama, daha da önemlisi, Hükümet, aldığı 
bir kararla, sözleşmeyi imzalamamış, onaylamamış ve böylece, yürürlüğe girmemiştir. Kısaca
sı, Ermenistan'a Türkiye tarafından, bırakın megavatı, tek kilovat dahi elektrik enerjisi veril
memiştir. -

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Anlaşmayı ben mi yaptım?! 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Dolayısıyla, önergede ileri sürülen sav, tümden yanlış 

ve geçersizdir. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Anlaşmayı ben mi yaptım?! 
BAŞKAN — Efendim, sözcünüz konuştu, herkes sükûnetle dinledi; rica ediyorum... 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Siz, gerçeklere değer veren milletvekilleri, bu gerçek

leri söylemek, teferruatıyla uğraşmaktan daha basittir ve netice verir. 
BAŞKAN — Sayın Mutman, siz de lütfen Genel Kurula hitaben devam buyurun. 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, yurt dışında hoşunuza gitme

yen gelişmeler olduğunda bunu durdurmak ister, hoşnutsuzluğumuzu dile getirir ve bunun ça
relerini ararız. Aradığımız çareler, görevimizi, bilgilerimize ve konumumuza uygun olmalıdır. 
Kahve sohbetinde, tüm Silahlı Kuvvetlerimize görev verip, uçaklarımızla, topumuz, tüfeğimiz
le kısa sürede saldırgan Sırpları ya da Ermenileri cezalandırmak kolaydır, ya da düşündüğü
müz bu fikirleri hiç aklına getirmediği için Hükümet görevlilerini ağır bir dille eleştirir, yerin 
dibine geçirebiliriz; ancak, yasama görevlisi arkadaşlarımızın, bu Meclis çatısı altında, devlet 
sorumluluğunu taşıyan bir Hükümet içinde, aynı konudaki fikir alışverişinin düzeyi, doğal olarak 
değişir. Çünkü, yasama görevi üstlenen kişilerin, uluslararası sözleşmelerden, ikili ve çok ta
raflı anlaşmalardan, dünya dengelerinden, ülkesinin olanaklarından, ana hatları belirlenmiş 
dış politikasından ve en azından, üzerinde konuştuğu ülkenin dünya haritası üzerindeki konu
mundan bilgisi olmalıdır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Haberi olması lazımdır. 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — İş böyle olunca, bu çatı altındaki konuşmalar ve yak

laşımlarla, kahve sohbetleri arasında ciddî farklar oluşur. Dost tartışmalarında, 3,5 milyonluk 
Ermenistan'ı birkaç saatte işgal edebilirsiniz; ama iş resmiyete binince, bu duygusal yaklaşım
ların, bizi, ancak, sonu hüsran maceralara götüreceğini de biz iyi biliriz. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Kıbrıs'ta hüsran mı oldu?! 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Geçtiğimiz ay Yüce Mecliste Bosna-Hersek'i konuşur

ken benzeri eleştiriler yapıldı ve sizler tarafından yapıldı... 
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MUSTAFA BAHRÎ KİBAR (Ordu) — Arslan sosyaldemokrat! 
ATÎLLA MUTMAN (Devamla) — Bazı arkadaşlarımız, yaptıkları heyecanlı konuşma

larla, Bosna-Hersek'te insan kıyımının durdurulmasını, Hava Kuvvetlerimize mensup savaş uçak
larının kaldırılıp Sırpların bombalanmasını istediler. 

Bu arkadaşlarımız, en ufak müdahalenin ülkemize nelere mal olacağını, bölgede nasıl bir 
yangın çıkartacağını, hangi ülkelerin karşı müdahalesine muhatap kalacağımızı, uçaklarımı
zın menzilini, gücünü bilmedikleri gibi, Bosna-Hersek'e ulaşmak için hangi ülkelerin üzerin
den, nasıl geçeceğimizin, nasıl geriye dönebileceğimizin ve nerede yakıt ikmali yapacağımızın 
yanıtını bile veremediler. 

ALt OĞUZ (istanbul) - - Korkmayın! 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Bu kadar korkmayın! 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Kapını kapa, içeride otur! 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Ama, şimdi ortaya çıkan duruma ne diyorlar acaba? 

Türk Hükümetinin zorlamaları, baskıları, kulisleri ve önerileri doğrultusunda Birleşmiş Mil
letlerin aldığı kararla 18 uçağımızın Roma'ya gitmesi gerekiyordu, karar Birleşmiş Milletlerin
di ve yine Birleşmiş Milletler üyesi olan Bulgaristan ve Yunanistan uçaklarımızın hava sahaları 
üzerinden geçmesine müsaade etmedi!.. • 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Ermenistan'a müsaade ediyorsunuz. 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Birleşmiş Milletlerin müsaadesi olduğu halde, etmedi. 

Azerbaycan konusu da böyle... Her türlü uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek, komşusu 
olan ülkenin topraklarını işgale kalkışan, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden, sivil halkı katle
den Ermenistan'a karşı bu Yüce Meclis çatısı altında infial duymayan, onları durdurmak iste
meyen, böyle bir olanağı olduğu halde onu kullanmaktan kaçınan tek bir insanın bulunduğu
nu düşünmek yanlıştır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Hükümet hariç tabiî; Hükümet korkuyor! 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Ama, karşınızda, Türkiye'nin en ufak müdahalesini 

savaş nedeni sayacağını ima eden bir Rusya varsa, Ermenistan'a hemen her türlü yardımı gizli 
açık yapmaya devam eden, Azerbaycan'a ve Türkiye'ye komşu İran varsa, sizin de temkinli 
olmanız gerekir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — O, Demirel'in erken seçim tehdidine benziyor. 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Burada, müdahale aşamasına gelinmeden önce, tüm 

siyasal ve diplomatik çarelerin zorlanması ve tüm olanakların denenmesi gerçeği ortaya çık
maktadır. 

MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Kimin adına konuşuyorsun? 
' ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Ermeniler, doğudan Ermenistan, batıdan Dağlık Ka-

rabağ ve güneyde Laçin'den topyekûn bir saldırı başlatmaşlardır. Durum, vahametini koruma
ya devam ediyor. 4 Nisan'da Kelbecer, daha sonra Karabağ ile Ermenistan arasındaki Azeri 
toprakları fiilen işgal edilmiştir. Bu şekilde, kuzeyden ikinci bir koridorla, Sayın Abdullah Gül 
arkadaşımızın dediği gibi, Dağlık Karabağ Ermenistan'a bağlanmak istenmektedir. Fizuli üze
rinden baskı devam etmekte, güneyde Zengilan ve Kubatlı'ya yönelik saldırılar sürmektedir. 
Böyle giderse, Karabağ'ın güney ucuyla, İran sınırı birleşmiş olacak, Zengilan ve Kubattı tü
müyle arkadan sarılacaktır. 
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MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Sen Hükümet bildirisini oku. 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Bu durum, Türkiye'nin Orta Asya Türk cumhuriyet

leriyle yürütmeye çalıştığı petrol politikasına da tamamıyla ters düşmektedir. Türkiye, ekono
mik ve siyasal çıkarlarını baltalayacak böyle bir fiilî durumu kabul edemez. 

Ayrıca, Ermeni saldırısıyla karşılaşan ve yaşamsal tehlike içinde bulunan sivil halkın, hız
la tahliyesi için, insancıl bir yaklaşımla, "Türkiye niye helikopter vermedi?" diye sorulmakta
dır. Diğer taraftan, mevcut helikopterlerin niteliklerini incelememiz gerekir. Elimizdeki heli
kopterlerin menzili Azerbaycan'a uçuşa elverişli değilse, escale yapıp benzin alınacak yer yoksa... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Mutman, aman neler söylüyorsunuz! 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — ... ayrıca, helikopterlerin toplu taşımaya yönelik fonk

siyonları bulunmuyorsa, helikopter verilemez. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Nakliye uçağı verelim. . 
AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Bu, ordumuza hakarettir. 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Bunları araştırmadan uluorta yorum yapmak hakka

niyete sığmaz. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sovyet Rusya'nın dağılmasından sonra, yetmiş yıl ko

münist sistem altında yaşamış olan Azerbaycan şimdi bağımsız bir devlet haline gelmiş, kardeş 
ve dost bir ülkedir. Bu ülkeyle dil ve din birlikteliğimiz olduğu gibi, köklü ve tarihî bağlanınız 
da vardır; ama bu ülke, ülkemizin bir vilayeti değil, ayrı bir bağımsız devlettir. Onların, bizim; 
bizim de onların içişlerine karışma yetkimiz ve sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Nasıl beraber olacağız? 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Birbirinden ayrı olan devletlerin bulundukları coğrafî 

konumları, ekonomik, politik ve sosyal durumları, onların izleyecekleri stratejileri belirler. Bu 
strateji bizimse, onlar; onlarınsa, biz saygıyla karşılarız, örneğin, Azerbaycan'ın uğradığı sal
dırıya, toprak işgaline rağmen, diğer Türk cumhuriyetleri beklenen desteği vermemişse, bun
dan hoşlanalım ya da hoşlanmayalım, buna müdahale hakkımız yoktur. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Onlar kendileri ayakta duramıyor. 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Biz bu durumu zorunlu olarak karşılarız; yani onların 

durumunu, içinde yaşadıkları zorluğu, ikili anlaşmalarını, hatta psikolojilerini biliriz ve anla
yışla karşılarız ve yine, hiçbir Türk cumhuriyetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini hâlâ ta
nımamış olmasının nedenlerini bilir ve bunu da mecburen anlayışla karşılarız. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Biz onlara göre değil, bize göre düşünürüz. 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Bu dost ve kardeş ülkeler, bizim sorunlarımızı, bağ

lantılarımızı, çabalarımızı ve yaklaşımlarımızı çok iyi bilmekte, görmekte ve anlayışla karşıla
maktadırlar. 

, Değerli milletvekilleri, Türkiye, kendisini saldırgan durumuna sokacak bir askerî operas
yona girişmemelidir. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Giremiz. « 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) -^ Zaten giremiyorsunuz. 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Böyle bir durum karşısında, Ermeni lobisiyle, ulusla

rarası toplumu kolayca etkileyebilen Ermenistan, saldırganlığını unutturup, mazlum devlet ro
lüne bürünecektir. 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Keşke TRT verse bu konuşmayı da, millet dinlese! 
BAŞKAN — Sayın Kazan, süreniz dolmak üzere, toparlar mısınız (!) 
ATİLLA MUTMAN (Devamla) — Siz o işi basitleştirirsiniz, tutanakları alıp herkese gön

derebilirsiniz Sayın Kazan. 
Sonuç olarak, Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bansın, AGtK çerçevesin

de, toprak bütünlüğü, sınırların değişmezliği ve insan haklarına saygı ilkelerine bağlı olarak 
tesisi için-her türlü çabayı göstermektedir. 

Bu görüş ve düşüncelerle, Azerbaycan konusunda üstüne düşen görevi fazlasıyla yapan 
ve bundan böyle de yapacağına inandığımız Sayın Başbakan ve Hükümet üyeleri hakkında açıl
ması istenilen gensoru istemine "hayır" oyu vereceğimizi bildiriyor, bu vesileyle, şahsım ve Gru
bum adına Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Mutman. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Algan Hacaloğlu, buyurun efendim. (CHP 

sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; gündemde bulunan Azerbaycan ile ilgili gensoru önergesi üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına söz almış olmam nedeniyle huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Azerbaycan'da, özellikle son bir yıldır, geçen yılın başından beri 
süregelmekte olan can kaybına, cefaya, eziyete; insanları evlerini, barklarını, yurtlarını terk 
etmelerine neden olan ve yörede barışı, dengeyi, istikrarı bozan gelişmeler, doğaldır ki, Türki
ye'nin ulusal çıkarlarını yakından ilgilendirmektedir. 

Sorun, sadece ulusal çıkarlar açısından önemli değildir. Ondan öte, bu olaylar çerçevesin
de gene bilinmektedir ki, önce Dağlık Karabağ'da başlayan Ermenistan'ı istila, güç kullanarak 
etnik temizleme anlayışıyla yarattığı emrivaki, şimdi, son zamanlarda, Azerbaycan'ın kendi 
yurdunda, Ermenistan ile Karabağ arasında koridor açma uygulamasına ve fiilî işgale dönüş
müştür. 

Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeni kökenli insanların, insanî yardım ihtiyaçlarını karşıla
maya yönelik koridor açma gereksinimi olarak ileriye sürülen; ama, giderek fiilen Azerbaycan 
topraklarının yüzde 10'unun işgaliyle sonuçlanan bu uygulamalara, doğaldır ki, Türkiye hem 
sınır komşusu bir ülkede olan olaylar olarak hem de Kafkasya'da Türkiye açısından en önemli 
konumda olan kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü zedeleyen, sınırlarını 
güç kullanarak değiştirmeye yönelik bir tehdit ve işgal karşısında duyarsız kalmaması gereken 
bir durum olarak önemli bir olay olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu konuda, bundan iki 
hafta evvel, bir genel görüşme istemi vardı. O genel görüşmenin öngörüşmelerini yaptık, bu
gün de genel görüşmeye geçeceğiz. Gruplara bu konuda yarımşar saat konuşma hakkı verildi. 
Şimdi, ayni konuda değişik söylemlerle, bir gensoruyla karşı karşıyayız. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Parlamentonun şu anda izlemekte olduğu tartışma yön
temini, Parlamentonun çalışma sisteminin bir eksikliği, yanlışlığı olarak görmekteyiz. Çok önemli 
olan bir konuda, Türkiye'nin dış siyaseti açısından yaşamsal önemdeki bir konuda, daha evvel 
başlamış bir genel görüşme tamamlanmadan, o genel görüşmenin görüşüleceği gün, o konuda 
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bir gensorunun gündemde yer alabilmekte oluşu, doğaldır ki, Parlamentonun, görevlerini ya
parken, âdeta çifte dikiş gibi, tekrar tekrar aynı konularda görüşlerini dile getirmek zorunlulu
ğunu doğurmaktadır. Bu nedenle, Cmuhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu gensoru maddesi 
üzerinde görüşlerimizi, biraz evvel özetlediğim, konunun önemini çerçeveleyen boyut dışında 
devam ettirmek düşüncesinde değiliz. " > 

Konu önemlidir; gensoru haklı gerekçelerle verilmiştir; ancak, bugün gündemin alt sıra
sında yer alan genel görüşmede, 30 dakikalık süre içerisinde görüşlerimizi ayrıntılarıyla dile 
getireceğimizden, gündemin bu maddesi üzerindeki sözlerimi burada noktalıyorum. 

Bu vesileyle, hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-^Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Gensoru önergesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, tzmir Milletvekili Sayın Nev

zat Çobarioğlu'nu kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Çobanoğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA NEVZAT ÇOBANOĞLU (tzmir) — Sayın Başkanım, çok değerli 
milletvekillerimiz; Refah Partili kardeşlerimizin verdiği gensoru önergesi hakkında Doğru Yol 
Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

\ Tabiî, buradaki konuşmalarımız, sefaretler, konsolosluklar kanalıyla, altına onların da yo
rumları eklenerek yabancı ülkelerin başkentlerine gidecek ve bu başkentlerdeki yöneticiler, ka
rar mekanizmaları, Türkiye hakkında karar verecek. Bu tip konuşmalar hakkında, örneğin İn
giltere'de, parti liderleri arasındaki konsensüse göre, gerektiğinde Başbakanlıkta toplanılır, devlet 
de gelir, parti liderlerine bilgi verir ve alınacak tedbirler, orada, kapalı kapılar ardında görüşü
lür. Tabiî, görüşmelerin açık olmasının güzel tarafları da var; demokratik idare, çok sesli bir 
idare; ama sakıncaları, dezavantajları da var; yabancı ülkelere tavrımızı açıkça belirtmiş olu
yoruz. Arz ederim. * 

Dış politika çok önemli; çünkü, bir ülkenin bekasıyla ilgili, bir ülkenin varlığıyla ilgidir. 
biz Viyana kapılarından Sakarya kıyılarına kadar, ordular ordularımızı kovarak, çanlar ezan
larımızı boğarak gelmedik. Mehmetçik izmir kıyılarında sön düşmanı denize dökerken ne ka
dar kahramanca savaştıysa, ne kadar yürekli savaştıysa, bütün savaşlarda o Mehmetçik kahra
man kaldı, yürekli kaldı, disiplinli kaldı; ama, iki savaş, iki okul arasında oldu, iki medeniyet 
arasında oldu ve nihayet iki millî politika arasında oldu. Millî politika bu kadar önemli bir 
konu. Bu iki önemli konu, bizim Dışişleri Bakanlığımızda nasıl oluşturuluyor, kısaca ona de
ğineyim. 

Bir kere, her ulusun millî menfaatları var. Millî menfaat demek, devletin güvenliği, halkın 
refahı, millî kültürün devamlılığı ve tarihte ilelebet var olabilmek demektir. Bugün İngiliz ulu
sal menfaati da bu, Amerikan ulusal menfaati da bu, Rus ulusal menfaati da bu, Türk ulusal 
menfaati da bü... 

Ülkeler, bu ulusal menfaatin altında, uzun vadeli stratejik durum değerlendirmesine göre 
-ki, büyük ülkelerde bu bir iki sene sürer- millî hedeflerini tespit ederler. Bizim millî hedefi
miz, Atatürk'ün buyurduğu gibi, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve hatta onu geçmek. İşte 
bizim millî hedefimiz bu; genç Türkiye Cumhuriyetinin, kurulduğu günden bugüne kadar dü
şünülen hedefi bu. y 

Bu ulusal hedefin altındaki bizim ulusal politikamız ise, yurtta sulh; yani evde sulh, kom
şuda sulh, mahallede sulh, köyde sulh, ilçede sulh, ilde sulh, ekonomide sulh, sosyal barış, 
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cihanda sulh, dünyada sulh, hatta fezada sulh. Bugün Sovyet ve Amerikan casus uyduları fe
zada dolaşıyor; gücümüz olsa, onların da arasına gireriz. 

Bu millî politikaya paralel olarak beşer yıllık dilimler halinde ekonomik politikamız tepit 
ediliyor; buna paralel olarak savunma politikamız tespit ediliyor; buna paralel olarak iç ve dış 
politikamız ve sosyal ve kültürel politikamız tespit edilmekte. 

Tabiî, bizim politikamızın oturduğu strateji bu; ama, ülkelerin içinde bulundukları du
rumlara göre, dış işlerimiz, metodolojide selektif politika uygulamaktadır, örneğin, Bulgaris
tan'a uyguladığı bir politikayı Yunanistan'a uygulamaz veya Yunanistan'a uyguladığı bir poli
tikayı da Azerbaycan'a uygulamaz. 

Millî hedefi değiştirebilirsiniz... Tabiî, devletin refahını, devletin güvenliğini başka bir ta
rafta görebilirsiniz; bir ülkenin işgalini düşünebilirsiniz... Bu millî hedefe göre, otomatikman 
millî politika değişecek, buna paralel olarak da devletin ekonomik yapısı, bütçe politikası de
ğişecek... örneğin, silah mı, ekmek mi?.. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bugünlere 
silahla ekmek arasında denge kurarak geldik, tşte, bugün bu nedenle, burada şeref dolu nağ
meler terennüm ediyoruz. 

Eğer millî hedefteki değişikliğe göre bir ülkenin işgalini düşünüyorsanız, o zaman silaha 
ağırlık vereceksiniz, vatandaşın ekmeğinden dilim dilim koparacaksınız. Bugün silahların ne 
kadar sofistike olduğunu görüyorsunuz. Bakın, Körfez Harekâtında, Avrupa, elindeki silahla
rın İkinci Dünya Harbinden kaldığını görerek müdahalede gecikti. Yaşamı savaş alanlarında 
geçmiş Mustafa Kemal dahi diyor ki; "Bir milletin hayatiyetinin ve toprak bütünlüğünün mü
dafaası dışında, savaş, cinayettir." 

Tabiî, millî hedefte değişiklik yaparsak, o zaman silahlı kuvvetlerimizi ve savunma politi
kalarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekecektir. Diyelim ki, 300 uçağınız var, bunu 5 bine 
çıkarmaya çalışacaksınız, yani hedefin durumuna göre yapacaksınız ki, bu da sekiz ya da on 
senenizi alır. 

Biz, hazırlıksız katıldığımız muharebelerin içinden gelmiş bir milletiz. Birinci Dünya Har
bine hazırlıksız girdik; 7 cephede savaştık; 375 bin şehit ve 15 bin de kayıp verdik. Sonunda 
da Türkiye'yi Sevr Muahedesine getirdik. Yine hazırlıksız katıldığımız bir savaşta Allahüekber 
Dağlannda 90 bin Mehmetçiğimizi buzların içerisinde dondurduk... 

Yeri gelmişken, savaşların maliyetlerine de değinmek isterim. Körfez Harekâtının maliyeti 
600 trilyon, yani Türkiye bütçesinin iki katıdır. Somali'ye 300 kişi gönderildi; bunun 6 aylık 
maliyeti 116 milyar... İtalya'ya bir filo gönderildi, maliyeti 400 milyar... tki tane sınır ötesi ha
rekâtın maliyeti 2,6 trilyon, Sırbistan'a bir tugay göndermeye kalkalım maliyeti 1.160 trilyon 
olur... 

Çevremizdeki komşu ülkelere göz attığımızda, genç Türkiye Cumhuriyetinin dışındaki, 
yani 1920'Ierde kurulan devletlerin dışındakilerinin, Balkanlar'da, Karadeniz'deTKafkaslarda 
bulunan devletlerin tümünün sınırları altüst olmuştur; ama, Türkiye Cumhuriyeti sınırların
da, bugüne kadar uyguladığı millî politika sayesinde hiçbir değişiklik olmamıştır. 

Dış politikada, aktiflik veya pasiflik diye bir terim de yoktur; önemli olan, ulusal menfa-
atların ve çıkarların gözetilmesidir. 

Aktif politika, bütün ihtilafların içine Türkiye'nin sürüklenmesi demek de değildir. Bos
na - Hersek'e Mehmetçik, Somali'ye Mehmetçik, Azerbaycan'a Mehmetçik, Kuzey Irak'a Meh
metçik, hatta Hindistan'a Mehmetçik... Mehmetçiğin kanı da bu kadar ucuz değil... (DYP sı
ralarından alkışlar) 
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AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Somali'de ucuz değil mi?.. 
NEVZAT ÇOBANOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekillerimiz, kısaca Azerbaycan ile 

direkt ilgili olan Bağımsız Devletler Topluluğuna da değinmek istiyorum, 
Bağımsız Devletler Topluluğu, Almanya gibi ingiltere gibi bir devlet değil, Amerika gibi 

federasyon veya konfederasyon da değil, AT gibi entegrasyon bir devlet de değil. Aralarında 
200'e yakın anlaşma var. Son olarak, Taşkent'te bizimle ilgili -dikkatlerinizi çekerim- bir zirve 
anlaşması oldu. Bu ortak güvenlik anlaşmasına Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve 
Kırgızistan ve Ermenistan katıldı. Anlaşmanın özü şudur: Taraflardan birine yapılan saldırı, 
tümüne yapılmış kabul edilecektir. Yani, NATO Anlaşmasanın aynıdır. Rusya'nın, Bağımsız 
Devletler Topluğu üzerinde etkisi var ve ayrıca bu cumhuriyetlerde 25 milyona yakın Rus azın
lık var. Bugün Kafkaslar'da 3 milyon, Orta Asya'daki Türkî cumhuriyetlerde de 11 milyon Rus 
azınlık var. 

Malî konular aynı, para aynı, alfabe aynı; Özel güvenlik sorunları var ve hemen hepsi, et
nik konularda Rusya'ya bakıyor. 

ABD Genelkurmay Başkanı Golin Pöwel, "şimdi ve gelecekte, Sovyetler Birliği, Amerika 
Birleşik Devletlerini 30 dakikada yok edebilecek nükleer kapasiteye sahip tek ülke" diyor. Bu 
duruyor. Zannediliyor ki, imparatorluk dağıldı, Sovyet harp makinesi de uçtu. Hayır, duru
yor. Ayrıca, 32 bin tankın -AKKA'ya göre-13 bini batıda konuşlandı, gerisi de depolarda bek
liyor; elaltından da bazı ülkelere satılıyor. 10 000 uçaktan 6 800'ü şu anda uçuyor ve diğerleri 
satılıyor. * 

Tabiî, Türkiye'nin üzerinden üç tane, beş tane uçağın geçmesi önemli değil. Avrupa'daki, 
Amerika'daki azınlıklar, Ermeni azınlıklar para topluyor, Ruslara veriyor, Ruslar da bunları 
Ermenilere, muhtemelen, satıyor. Ağır silahlar bunlar, tanklar. 

Yine, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı John Galvin, olması muhtemel şartlar için
de her türlü askerî gücün kullanılabileceği görüşünü ileri sürüyor ve diyor ki: "Hepimiz tarih
ten biliyoruz ki, sorunlar, çoğunlukla ülkelerin dikkatleri kendi iç problemlerinden dış durum
lara yönlendirilmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Dürüst olarak söylemeliyim ki, Rusya'da böyle 
olmamasını temenni ederim. Bununla birlikte, şu anda dahilî sorunlar kaçınılmaz görünüyor." 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Ama hep müslüman kanı akıyor. 
NEVZAT ÇOBANOĞLU (Devamla) — Kızılordu, Bağımsız Devletler Topluluğunu pek 

hazmetmiş değil, pek sıcak bakmıyor. Yeltsin'in de durumu iyi değil. Yeltsin, bizim Kafkasya 
ve Orta Asya Türk cumhuriyetlerindeki tutumumuzdan da endişeli. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Sizin de durumunuz iyi değil. 
NEVZAT ÇOBANOĞLU (Devamla) — Geçenlerde yayınlanan BBC'nin haberi de ente

resan: "Rus birlikleri çekiliyor, yerini Bağımsız Devletler Topluluğu birlikleri alıyor." 
Bir kere, Türkiye Cumhuriyetinin, Sovyetler ile 500 yıllık ilişkisi var. Biz, Rusya'ya rakip 

değiliz; dayanışma içinde olması gereken iki büyük Avrasya ülkesiyiz. Bölgedeki sorunlar her 
iki ülkeyi de rahatsız eder. Gerginlik odak noktalarının kaldırılıp, refah ve işbirliği ortamının 
yaratılması çabasındayız. Ermeni yangının söndürülmesi, hem Sovyetlerin hem de Türkiye'nin 
menfaatınadır. 

Sovyetlerdeki liberalleşme ve demokratikleşme reform politikasının başarıya ulaşmasına 
yardımcı olmaya çalışıyor ve başarılı olmasını diliyoruz. 

Brejnev Doktrini öldü. Onun yerini alan Sovyet Gennadi Gerasimov'un, "Sinatra Doktrini" 
adını verdiği, her ülkenin kendi kendini idare etmesi esasına dayanan bir sistem geldi. Dileriz, 
bu sistem Rusya'da devam eder. 
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Azerbaycan, Bağımsız Devletler Topluluğundan çıktı, 1992 yılı Ortak Güvenlik Anlaşma
sına katılmadı; ülkesinde 2 000 - 2 500 Rus askerî var; ülkede hiçbir Rus askeri istemiyor ve 
silahlı kuvvetlerini de daha yeni organize etmeye başladı. 

Ermenistan, Bağımsız Devletler Topluluğuna tam üye; 1992 yılı Taşkent Kolektif Savun
ma anlaşmasına katıldı; ülkede 7 000 - 8 000 Sovyet askeri var -yani, bir motorlu tümenin,. 
7 nci Kolordunun silahlarının da bir kısmını aldı- millî ordusunu 1988'den beri organize edi
yor. İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da arkadaşlarınız varsa, onlara sorun; oralarda kiliseler
de dahi para toplantı ve bu paralarla Ermenistan, 1988'de silahlanmaya başladı. Şu anda, Er
menistan'ın silah miktan, Azerbaycan'ın silah miktarının iki katı; iki katı tank, iki katı top, 
iki katı uçak, iki katı silahlı helikopter, hem de modern helikopter... 

Bu politik ve askerî durumdan görüleceği üzere, Ermenistan, bölgede zafiyeti olan Azer
baycan'a saldırdı, önce dünya kamuoyu önünde, azınlıkların hürriyetlerine karşı sempati du
yulduğu düşüncesinden hareketle, Karabağ'ı isyana teşvik etti. Azeri-Ermeni arasındaki sorunlar, 
hem Batı hem Rusya tarafından, hatta tran tarafından da ilgi görüyor, ilgileniliyor. 

"Ermenistan'a yardımın bir kısmı üzerimizden geçti" deniyor; doğrudur. Nedeni, Erme
nilerin millî menfaatlarının nerede olduğunu anlatabilmek ve onları evcilleştirmektir. Pek tabiî 
Ermenilerin uzun vadeli menfaatlarının nerede bulunduğu da kendi menfaatlarıdır. 

Helikopter yardımı yapılmadığından bahsedildi. 1947'de ABD ile yapılan anlaşmaya göre 
oraya helikopter gönderemezsiniz; gönderdiğiniz takdirde hemen anlaşmalar gözden geçirilir. 
Yani, üçüncü ülkeye gönderemezsiniz. Ayrıca, NATO Anlaşmasına göre de yine NATO'nun 
verdiği silahları üçüncü ülkeye gönderemezsiniz. 

Gerek Ermenistan'a gerekse Azerbaycan'a silah yardımı yapılması, gerginliği artırır. Şu 
anda silah tüccarları "Allah, Allah" diyor. Neden?.. Varşova Paktı dağıldı, silahlan satamı
yorlar; NATO kuvvet indirimine gidiyor, silahlarını satamıyorlar; dünyada sorunlar azaldı, si
lah tüccarlarının fabrikaları kapanıyor, öyleyse, siz eğer Azerbaycan'a silah yardımı yaparsa
nız, Ermenilerin parası çok, onlar daha çok bu silah tüccarlarından faydalanır. Bu da gerginli
ği gerektirir. 

OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Zaten alıyorlar. 
NEVZAT ÇOBANOĞLU (Devamla) — Sayın Başbakanımızın "Adriyatik'ten Çin'e ka

dar Türk dünyası şekillenmeye başlamıştır" sözleriyle de Panturanizm hedefimiz yoktur ve 
Türkiye Cumhuriyeti de bu ülkeleri yönetmeye talip değildir. Rus sefiri böyle bir söz etti de 
ona cevap veriyorum. 

Biz, ülkelerin bölünmesine değil, Türkiye'nin ortak dünya uygarlığına çok daha kapsamlı 
yardım etmesi düşüncesindeyiz. Bu ülkelerde, imkânlarımız oranında, ekonomik ve kültürel 
refah ve işbirliği yaratılmasına çalışıyoruz. Atatürk'ün söylediği gibi, bize yeter bu topraklar, 
bize yeter bu gök kubbe. 

"Türkiye, bu sorunun çözümüne Rusya'yı ortak etmiştir" dendi. Türkiye, hem kendi coğ
rafyasının hem de bölge coğrafyasının ulusal politikasını uygulayacaktır. Biz, gerek Kafkasya'
da gerekse Balkanlar'da komşumuz Rusya'yı karşımıza alarak değil, özellikle Rusya'yı yanı
mıza alarak bölge barış ve güvenliğinin sağlanacağına inanıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin her iki tarafa müşterek ilkeli, prensip sahibi bir yakla
şımı var. Yeni uluslararası sistemde kuvvete başvurarak toprak kazanmanın yeri olamaz. 

— 341 — 



T.B.M.M. B : 95 27 . 4 . 1993 O : 1 

Bunun için tüm ülkeler, içindeki azınlıklara, etnik gruplara AGİK çerçevesinde eşit insan hak
ları ve demokratik haklar sağlayacaklardır. Bu olmadığı takdirde, ayrılıkçı hareketlere tehlikeli 
bir mazeret sağlanır. Bu nedenle, bugün uluslararası toplum, bir sınavdan geçmektedir. 

Eğer Kafkasya ve Balkanlarda saldırganlık yoluyla elde edilen kazançlar mütecavizlerin 
yanına kâr kalmış gibi görünürse, yarın saldırgan eylem sahipleri de kendilerini yeni macerala
ra girme hususunda cesaretlenmiş bulacaktır. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Affedersiniz, otomatikman cihaz kapandı. 
Buyurun. 
NEVZAT ÇOBANOĞLU (Devamla) — Saldırganlık, sarî bir hastalıktır, nerede görülürse 

önlenmesi gerekir. Bu nedenle biz, Kafkaslar ve Balkanlarda diplomasimizi bu noktalara tek
sif etmiş bulunuyoruz. Bugün gerek Balkanlarda ve gerekse Kafkaslarda mevcut fiilî tablonun 
iç açıcı olmayışı, Türk Hükümetinin savunduğu tezlerin geçersiz olduğunu değil, uluslararası 
toplumun henüz karşı karşıya bulundukları tehlikenin tam bilincinde olmadığını göstermektedir. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Korkaklık daha büyük hastalıktır. 
NEVZAT ÇOBANOĞLU (Devamla) — Bizim yaptığ imiz, gerek ikili ve gerekse çok taraf

lı ilişkilerde uluslararası topluma bu bilincin kazandırılmaya çalışılmasıdır. 
Türkiye Kafkasya'da büyük devlettir. Bu ülkeler kendi aralarında da geçinecekler, bizimle 

de, geçinecekler ve komşularıyla da geçinecekler. Biz taraf olursak, başkaları da taraf olur. Bi
zim temennimiz, Azerbaycan Parlamentosu mensupları, aralarındaki ihtilafları bir süre için 
buzdolabına koysunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin İstiklal Harbinde yaptığı gibi yapsın
lar. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk'e üç aylık başkomutanlık yetkisi vermiş ve üç ay 
susmuştur. Rahmetli İsmet İnönü, "Türk ordusu geri çekilmeyi bilmez; ama, Kurtuluş Sava
şında düzenli çekilmiştir" diyor, doğrudur; Türk Ordusu, taarruzu çok iyi becerir, savunmayı 
da çok iyi becerir; ama, tarihe bakın, ilk defa Sakarya kıyısına kadar düzenli çekilmiştir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) —;'Hükümet, ordunun elini kolunu bağlıyor; ne yapsın ordu?.. 
NEVZAT ÇOBANOĞLU (Devamla) — Ben sonuca geleyim. 
Devamlı savaşarak oluşmuş ve kılıçların darbeleriyle şekillendirilmiş Türkiye Cumhuriye

ti... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Buyurun, devam edin Sayın Çobanoğlu. 
NEVZAT ÇOBANOĞLU (Devamla) — Ben pilot olduğum için, dışa dönük olduğum için, 

bana dış politika konusunu verdiler. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Siz de havadan bakarak anlatıyorsunuz! 
NEVZAT ÇOBANOĞLU (Devamla) — Uluslararası anlaşmaların ve uyuşmaların gittik

çe önem kazanması sonucu, Körfez'de, ABD, harekâtı tek başına icra etme imkân ve kabiliyeti 
olduğu halde, ısrarla ittifaka katılan ülkelerin sonuna kadar yardımını temine çalıştı. Artık, 
geleceğin müdahaleleri -Birleşmiş Milletler, AGİK, NATO, Batı Avrupa Birliği -müttefikler arası 
olacaktır. Biz de, Azerbaycan'a ve Sırbistan'a, müttefiklerle beraber müdahale edeceğiz. 

Saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Hayal bu; bu hayalden vazgeçin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çobanoğlu. 
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Şimdi, gruplar adına son konuşmayı yapmak için, Anavatan Partisi Grubu Sözcüsü, Ağrı 
Milletvekili Sayın Fecri Alpaslan'ı kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Alpaslan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — Muhterem Başkanım, saygı
değer milletvekilleri; Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

On gün önce aramızdan ayrılan, Türkiye'nin ve bölgenin, Türk dünyasının önemli liderle
rinden, Muhterem ve Merhum Cmuhurbaşkanımızın hatırasını hürmetle yad ediyorum; kendi
sine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. 

Muhterem Başkanım, biraz önce, son konuşmayı yapmak gibi bir arzumdan dolayı, bir 
müddet gecikme oldu; zatı âliniz de buna işaret ettiniz. Bundan maksadım, Doğru Yol Partisi 
ve Sosyaldemokrât Halkçı Parti gruplarına mensup milletvekillerinin, Ermenistan'ın Azerbay
can'a vaki son saldırılarından sonra, gruplarında meydana gelen gelişmeleri Yüce Heyetinize 
nasıl anlatacaklarına dair beklentim ve merakım idi. Bekliyordum ki, bu değerli milletvekille
ri, bu son saldırılardan sonra, mezalim altında inleyen bu Müslüman kardeşlerimizin ıstırapla
rına, acılarına, hissiyatlarına burada tercüman olsunlar. Yine Hükümeti müdafaa etsinler; an
cak; meydana gelen bu sıkıntılardan dolayı da, gruplarının ve şahıslarının duyduğu infialleri 
anlatsınlar. 

Ben o takdirde, hazırladığım konuşmamın tamamım belki burada yapmayacaktım; an
cak, Sosyaldemokrât Halkçı Parti tzmir Milletvekili, saygı duyduğum Sayın Mutman'ın ifade
lerinde, Bosna-Hersek'e gönderilen uçaklarımıza, Yunanistan'ın, Birleşmiş Milletler kararına 
rağmen hava sahasını kapamasını burada bir mazeret olarak serd etmesi ve bunun hemen aka
binde de Azerbaycan'daki sivil halkın bir mezalimden tahliyesi gerekçesiyle istenilen helikop
terleri göndermede karşılaştığımız güçlükleri anlatması, doğrusu, calibi dikkat bir çelişki idi. 

Bizans Kilisesine mensup Ortodoks Sırplara her türlü silah, mühimmat ve akaryakıt yar
dımında bulunan Yunanistan'ın, aynı hadisede taraf olan Birleşmiş Milletler kararına uygun 
olarak uçak filosu göndermek isteyen Türkiye'ye gösterdiği engeli ortada iken, bizden, insan
ları sadece katliamdan kurtarmak ve insanî gayelerle onların, bir nevi tehcirlerine, bir nevi sü
rülmelerine yardımcı olmak üzere ve bizzat Azerbaycan Lideri Ebulfeyz Elçibey tarafından is
tenilen helikopterleri gönderememedeki zafiyetimizi anlatması, düşündürücüdür, elimdir. 

Hiçbir şey yapamıyor idiysek, Azerbaycan katliamında hiçbir kural tanımayan Ermenis
tan'a yaptığımız yardımları bari burada savunmamalıydık; hiç olmazsa bu noktada biraz, Türk 
ve İslam dünyasının liderliğine soyunan Türkiye'nin haysiyetine uygun bir tavır sergilemeliydik. 

Muhterem milletvekilleri, dünyaya baktığımızda iki çeşit ülke görürüz: Politikalar tespit 
eden, tatbik eden ve onları uygulatan ülkeler; bir de, bu politikalara peyk olan ülkeler. 

Hiç kimsenin, hiçbir hükümetin Türkiye'yi ikinci grup ülke konumuna sokmaya hakkı 
yoktur. (ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Emekli asker, eski partidaşımız, arkadaşımız ve halen de dostluğundan şeref duyduğum 
tzmir Milletvekili Sayın Çobanoğlu'nun ekonomik planların yapılmasından, beş yıllık kalkın
ma planlarının gerçekleştirilmesinden, harp tarihine ait menkıbelerden ve Rus savaş gücünün 
buradaki ilanına ait konuşmalarından, doğrusu üzüntü duydum. 
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Bizim tanıdığımız Cobanoğlu bu değildi. Biz, hiç olmazsa ondan, "evet, bugün Ermenis
tan'ın mezalimi altında inleyen bir dünya vardır ve Türkiye bu Ermeni mezalimine, kendisine 
tarihinin yüklediği ve İstikbale ait perspektifinin, şuurunun ve beklentilerinin tahmil ettiği gö
revi yapmakta, en hafif tabiriyle, gerekeni, bugünkü konjonktürel şartlar içerisinde, 
yapamamıştır" demesini bekliyorduk. 

Muhterem milletvekilleri, konuşmamı bugün hazırlarken, yine eski bir asker olan ve ken
dileriyle beraber bu sıralarda bulunmak şerefine eriştiğim Recep Ergun Paşam, askerliğe ait 
enteresan bir şey söyledi, "Devletler ve askerler kesinlikle maksatlarının arkasındaki maksat
ları belli etmezler." Yani, bunun tercümesi şudur: Bir şeyi yapacak iseniz veya yapmayacak ise
niz, her tavrınızla, her halinizle bunu ilan etmezsiniz; devlet ciddiyetinin gerektiğirdiği ketumi
yet lazımdır. Eğer siz, bu kürsüden, Rusya'nın gücünü ilan eder ve korktuğunuzu belli ederse
niz (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) -bakın, bugün Zaman Gazetesi, "Rusya, Karabağ'ı 
istiyor" diye manşet atıyor. Şapoşnikov "Karabağ'daki meselenin düzeltilmesi bana aittir" di
ye artık bugünkü gazetelere demeç veriyor ve Cumhurbaşkanı Elçibey'in basın danışmanı Arif 
Aliyev, düzenlediği brifingle bunu doğruluyor- Türkiye'yi bu noktaya getirirsiniz ve maalesef 
bu noktaya getirmişsiniz. 

Burada bir noktaya geldik: "Ben bekledim, hazırladığım bütün konuşmaları yapmaya
caktım, daha yumuşak bir üslupla konuşmamı geçiştirecektim" diye sözlerime başladım. Şim
di, iktidarı oluşturan her iki partiye mensup milletvekili arkadaşlarımızın beyanlarından şunu 
anlıyoruz ve biraz sonra bu kürsüye Dışişleri Bakanı Vekili olarak gelecek SHP genel Başkanı 
ve Başbakan Vekili Sayın İnönü'den de "Türkiye, artık lider devlet olma iddiasından sıyrılmıştır" 
ve Sayın Mutman'ın biraz önce burada -talihsiz bir beyanıdır- söylediği gibi, "Rusya'dan ayrı
lan Bağımsız Devlet Topluluklarına mensup herhangi bir ülke gibi olaylara seyirci olarak kal
ma görevini üstlenmiştir" demesini bekliyoruz. Çünkü, Türkiye'nin sergilediği politika, onun 
ifadesidir. 

Muhterem milletvekilleri, 3 Kasım 1992 tarihinde yüksek huzurlarınızda yine Ermenistan 
ile ilgili bir gensoru görüşülmüştü ve o gensoru önergesi münasebetiyle de Anavatan Partisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek, bendenize nasip olmuştu. Ben, o görüşmelerde, Ermenilerin 
tarihine ait, Ermenilerle Osmanlıların münasebetlerine, ilişkilerine ait, Ermenilerin yakın ta
rihte ika ettikleri zulümlere ait birtakım tespitleri anlatmış, dünkü ve bugünkü tutumlarıyla 
Ermenilerin, o gün kendileri için düşünülen yardıma müstahak olmadıklarını arza çalışmıştım. 

Bugün, tekrar Ermenilerin bizimle olan münasebetlerini ana başlıklar altında gözden ge
çirmekte fayda vardır; zira, Azerbaycan topraklarında her gün biraz daha azgınlaşan bir Er
meni saldırganlığı yaşanmakta, Azerî toprakları parça parça işgal edilmektedir. Bu saldırgan
lık, üçyüz yıllık bir geçmişi olan ve Türk Milletine husumetle beslenen Rus-Ermeni ittifakının 
bir devamı ve sonucudur, nerede duracağı da belli değildir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, 1828'de Kars ve Doğubayazıt'a giren Rus kuvvetlerinin içinde 
90 bin gönüllü Ermeni vardır. 1862'de Ermeniler, Maraş-Zeytunluk'ta Rus silahlarıyla ayak
lanmışlardır. 1895, 1915 ve 1918'deki Ermeni isyanlarının arkasında Rus desteği vardır. Yakın 
tarihimizde sayısız diplomatlarımızı şehit eden Ermenilerin nihayet bugünkü sınırlarının da 
Bolşevikler tarafından çizildiğini unutmamak gerekir, Büyük Ermenistan hayalî ve tarihî yayıl
macılık politikası aleyhimizde kullanılmakta, Bolşevik rejiminde Mikoyan ve Agambegyan gi
bilerin iddiaları, Ermeni kuvvetleri tarafından işgal ve katliamla adım adım gerçekleşmektedir. 
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Geçtiğimiz hafta Ermeniler, tarihî gerçekler ve uluslararası hukukun bütün belgelerine göre, 
bir Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'da kesin bir üstünlük sağlamışlar, ardından, ihti
laf konusu olan Karabağ sınırları dışındaki 60 bin nüfuslu Kelbecer'e saldırmış ve burayı da 
ele geçirmişlerdir. 1915 ve 1918'de Doğu Anadolu Bölgesinde işledikleri katliamı Kelbecer'e yap
maya başlamışlardır. Bununla yetinmeyen Ermeniler, yine Dağlık Karabağ dışında kalan Fizu-
li ve Ağdam kentlerine saldırmaşlar ve bu suretle, Ermenistan ile Nahcivan arasında güneyde 
açılan koridora ilaveten, kuzeyde yeni bir koridor açmışlardır. 

Bu iki koridor arasındaki bütün Azeri toprakları işgal edilip, Karabağ fiilen Ermenistan'a 
bağlanmaya çalışılmaktadır. Geçen yıl Karabağ'da şelf determanisyonla yetinir görünen Er
meniler, artık bu sene bölgeyi fiilen ilhak arzusunu tatbike koymuşlardır. 

Muhterem arkadaşlar, tarih içerisindeki Rus-Ermeni ittifakı sonucunda bize yapılan sal
dırılar, bugün yeni bir boyut kazanmıştır. Biraz önce arz ettiğim gibi, Zaman Gazetesinin Mos
kova kaynaklı haberinde, Rus Başkomutanı Mareşal Yevgeni Şapoşnikov'un, Dağlık Karabağ 
özerk bölgesinin Rusya'nın kontrolüne alınabileceğine ait demeci yer almıştır. 

Dikkatlerinizi bir noktaya teksif etmek istiyorum muhterem milletvekilleri. 
Beş ay önce Hükümet hakkında verilen gensoru üzerinde burada yaptığımız konuşmada, 

Biz, Türk-Ermeni ilişkilerini kronolojik olarak tespitten sonra, Ermenilere buğday yardımın
da bulunulmasını, bu Hükümetin aczi ve dış politikadaki teslimiyetin bir neticesi olarak be
lirtmiştik; genel olarak, Hükümetin, dış politikada olaylara vaziyet edememesi, yanlış ve eksik 
tutumu ve teslimiyetçiliğini de çeşitli örneklerle anlatmıştık. 

Bu konuşmalarımız üzerine, şahsiyetine gerçekten saygı duyduğum, dostluğuyla da övün-. 
düğüm değerli Dışişleri Bakanımız Sayın Hikmet Çetin, cevabî konuşmasında, beni konudan 
konuya atlamakla itham etmiş ve "O kadar çok yanlış şeyler söyledi ki, hangi birini düzelte
yim!" diyerek meseleyi geçiştirmişti ve hiçbir soruma da cevap vermemişti. 

Şimdi aradan beş ay geçmiş bulunuyor değerli milletvekilleri, ben, burada, Yüksek Heye
tinize soruyorum : Hükümet, bugüne kadar izlediği politikalarla, Karabağ'da akan Azerî ve 
Müslüman kanını durdurabilmiş midir? Ayağa kaldırdığını iddia ettiği dünya ile beraber veya 
tek başına, Ermeni katliamının önüne geçebilmiş midir? Karabağ'ın ve Karabağ dışındaki Azer
baycan yerleşim birimlerinin işgalini önleyebilmiş midir? Buğday yardımıyla, yapmayı tasarla
dığı enerji yardımıyla, Türkiye üzerinden geçmesine izin verdiği uçaklara -içerisinde ne olduğu 
bilinmediği; ama, büyük ihtimalle mühimmat, silah ve askerî malzeme olduğu iddia edilen-
kolaylık ve muavenet gösterme politikasıyla acaba sonuç alabilmiş midir, akan kan durmuş 
mudur, işgal sona ermiş midir veya yavaşlamış mıdır? Hükümet bunların cevabını verirse, biz, 
gensoruya ret oyu vereceğiz. Eğer, bugüne kadar yaptığı gibi, kem kümle olayı götürürse, el
bette ki, her Türk vatandaşı gibi, bizim, bu Hükümetin düşmesini istemek hakkımız vardır. 
(ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Hiç başka söze gerek yok... 

Muhterem milletvekilleri, meşhur düsturdur: "Aç canavara karşı muhabbet, onun merha
metini değil, iştihasını açar, hem de diş ve tırnağının da kirasını ister." Bu düstur, bu Hüküme
te anlatılmak istenmiş; ancak, Hükümet bir türlü bunu anlamak istememiştir. 

Biraz sonra, Sayın İnönü, belki dış politika önemli bir alandır. Bizim yürüttüğümüz de 
çok büyük bir politikadır, dünya.politikasıdır. Dış politikada duygulara yer yoktur, duygusallı
ğa yer yoktur; dış politika soğukkanlılık ister ve biz büyük ülke olma şartının gereği olarak 
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bu politikayı takip ediyoruz, tatbik ediyoruz" diye huzurlarımıza gelecektir. Bugüne kadar de
diklerinden bunu biliyorum. O zaman, "biz, Kazakistan'la eşdeğeriz; biz, Tacikistan gibi bir 
ülkeyiz" veya "Biz, Gürcistan gibi bir ülkeyiz" demesi gerekir. Ya onu diyecek veya "biz, bü
yük ülkeyiz" diyecektir. Eğer bunları diyecekse, Sayın Tez, biz, bunların doğru olmasını çok 
isterdik. Biz, bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin insanıyız; elbette ki, bu ülkenin büyük ülke 
olduğunu ve büyük ülkeye yaraşır politikaları tatbik etmesini en az sizler kadar görmek isteriz. 
Keşke öyle olabilseydi; keşke, büyük devlet olmanın gerektirdiği büyük politikalar yürütebil-
seydi; keşke, Rahmetli Turgut özaPın vukufiyet ve dirayetle ortaya koyduğu emperyal kültürün 
varisi olarak, Türkiye, Müslüman coğrafyasında işlenen cinayetleri ve akan kanı durdurabil-
seydi; keşke, cumhuriyet Hükümetimiz, bu evrensel hakikatleri, tarih şuuruyla ve geniş bir per
spektifle dünyaya anlatabilseydi, dünyayı ayağa kaldırabilseydi... 

Sayın İnönü, sayın Hükümet, sayın üyeler; burada bulunan hiçbir siyasî parti grubu ve 
hiçbir milletvekili.Hükümetin dış politikadaki başarısızlığı üstüne iç politika hesaplan yapmaz, 
hiçbirimiz bundan memnuniyet duymayız. Bilinmelidir ki, dış politikada atılacak her doğru 
adımın, alınacak her gerçekçi kararın yanında ve içinde oluruz. Hiçbirimiz savaş çığırtkanlığı 
da yapmıyoruz. Ancak, korku ve zaaf emareleri, haricî tesirleri cesaretlendirir. 

İşte, bugün, Rus Mareşal Şapoşnikov'un artan cesareti ve kabaran iştahı, bizim dış politi
kamızın en son meyvesidir, 

Bu kararsız dış politika, Ermeni saldırganlığının ve cüretkârlığının en önemli teşvikçisi 
olmuştur. 

Eğer, Türkiye, Sayın Başbakanın dediği gibi, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan 
Türk dünyasının lideri ise; eğer, Türkiye, bölgesel bir güç ise, 3 milyonluk Ermenistan'ın bu 
cürete yeltenebilmesi mümkün olmamalı idi. 

Ne çare ki, Türkiye'yi idare edenler, Türkiye'nin gücünü uluslararası ilişkilere aksettirme 
kapasitesinden yoksundurlar. Hükümetin, "ayağa kaldırdım" dediği dünya, gerçekten, Erme
nistan'a her türlü yardımda bulunmak için ayağa kalkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ise, bu yar
dımların emin bir şekilde Ermenistan'a ulaşması için ayağa kalkmıştır. Buğday yardımının ar
dından, Ermenistan'a enerji verme girişimleri, Anavatan Partisi Grubunun yerinde ve zama
nında yapılan müdahalesiyle askıya alınmıştır. 

Azerbaycan Savunma Bakanı Rahim Gaziyev, Hürriyet Gazetesine şu demeci vermiştir: 
"Türk Hükümetine değil, Türk halkına sesleniyorum: İnanıyorum ki, Türk halkı, Hükümeti
nin bu hareketine karşı tepkilerini dile getireceklerdir. Ermeniyi burada köşeye sıkıştırmışken, 
Türkiye'nin onlara enerji vermesi olacak iş değil. Bu olayı, Azerbaycan halkına ihanet olarak 
kabul ediyoruz. Bu, Türk halklarını parçalamak için dış güçlerin etkisiyle yapılmıştır." Bu, 
demeç, Azerbaycan Millî Savunma Bakanı Gaziyev'in demecidir. 

Yine Azerbaycan İçişleri Bakanı İskender Hamidov,"Türk gardaşlarımız bizi arkadan vu
ruyor. Bana binlerce Azeri telefon ediyor, Türk Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yap
mak istediklerini söylüyorlar. Ben onları engelliyorum. Bizim şanımıza yakışmaz Türk Büyük
elçiliği önünde gösteri yaptırmak. Sonra, bizi istemeyen devletler ne derler!" diyor. 

Değerli milletvekilleri, bu çatının altında söylemeye dilim varmıyor ama, liderliğine so
yunduğumuz, ağabeyliğini yaptığımız, hamiliğini yaptığımız ye 1921 Moskova Andlaşmasıyla 
bir nevi garantörlüğünü üstlendiğimiz bu ülkenin insanları, maalesef ve maalesef, Hüküme
tin, biraz sonra da çok başarılı olduğunu söyleyeceği bu politikasını yuhalamışlardır. 
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tşte, başarımızın (!) tescili, bu "yuh" seslerine karışarak göğe yükselen feryat ve figanlar 
olmuştur. 

12 Nisan tarihli gazetelerde, Azerbaycan'ın, artık, Türkiye'den ümidini keserek, İran'dan 
yardım istediğini görmekteyiz. Elçibey, 32 nci Gün Programında, "Artık, Türkiye'den hiçbir 
şey istemiyorum" diyecek kadar ümitsizliğe kapılıyor. Başarımızın (!) bir delili olarak, Erme
nilere buğday gönderen Hükümet, insanî mülahazalarla istenen helikopterleri gönderemiyor! 

Saygıdeğer milletvekilleri, Hükümetin dış politika alanındaki tavrı, Türkiye'deki siyasiler 
ve Azerbaycan yetkilileri tarafından eleştirilirken, herhangi bir olumlu davranış sergilemeyen 
Hükümet için bir eleştiri de, emekli büyükelçi ve Dışişleri eski Bakanı Osman Olcay'dan gel
mektedir. Olcay, haklı ikazında "devlet, mütemadiyen konuşmaz" diyor ve Ermenistan sınırı
na yapılan askerî yığınak sonrasında, "biz bunu kesinlikle kullanmayacağız" şeklindeki açık
lamanın sakıncalı olduğuna işaret ederek, "benim bildiğim, asker yığılır ve izah edilmez. Karşı 
tarafta 'acaba' dedirtecek bir davranışı olması lazım" diye sözlerini sürdürüyor. 

Kelbecer'e yapılan son saldırıyı takip eden cuma günü, Genel Başkanımız Sayın Mesut 
Yılmaz, yaptığı basın toplantısında, "Türk Hükümetinin izniyle, Türk hava sahasını kullan
mak suretiyle Suriye'den Ermenistan'a uçan Ermeni uçaklarının uçuşuna izin verilmemesini 
ve bu konuda daha önce verilen iznin, bu saldırı karşısında, derhal iptal edilmesini istemiştir. 

Maalesef, bu ikazlara rağmen, bu uçuşlar ancak 3 gün sonra önlenebilmiştir. Yani, 3 gün-. 
daha, ermeniler, Türk hava sahasını kullanarak, Suriye'den, muhtemelen silah ve mühimmat 
sevkiyatına devam etmiştir. 

Bütün bu süre zarfında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına açıklama yapan yetkililer ise, 
açık ve kesin tavır almaktan kaçınarak, ancak Batılı devletlerin tepkileri ölçüsünde reaksiyon 
gösterebilmişler ve bunda da çok itinalı olmuşlardır. Hatta, Sayın Başbakan, 6 Ocak 1993 tari
hinde basına yansıyan talihsiz beyanında, Azeri-Ermeni çatışmasını bir yerde tutmak gerekti
ğini; ancak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Elçibey'in, çevresi tarafından, hatta KGB tara
fından kışkırtıldığını söylemiştir. 

Burada, kışkırtılan, saldıran, Azerbaycan Lideri Elçibey olarak gösterilmiş; dünyayı kar
şımıza alamayacağımız, askerî müdahalede bulunamayacağımız kesin bir dille ifade edilmiştir. 
Bunu söyleyen bir Sayın Başbakanın, Rahmetli özal'ın cenazesine gelen Petrosyan'a "Çabuk 
çıkın Karabağ'dan" demesinin hükmü ne kadardır; tesiri ne olur; sözü dinlenir Türkiye ne hallere 
düşer; takdirlerinize bırakıyorum... Petrosyan da, herhalde, gider gitmez, zaten ordularını Ka
rabağ'dan çıkardı!.. 

Sayın milletvekilleri, acınacak bir hal; Petrosyan'ın da, Sayın Başbakanımıza, son saldırı
nın kendilerince değil de, Ermeni milisler tarafından yapıldığını söyleyebilmesi, bu cüreti gös-
terebilmesidir. Bu beyanın tercümesini de izanlarınıza bırakıyorum... 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin, dış meselelere kendi gözlükleriyle, kendi şuuruyla bak
ması gerekir. Bunun gereği, korku belirtilerinden, acz ve tereddütlerden uzak, kararlı ve inanç
lı tutumlar sergilemektir. Eğer, "zaten böyle bir politika sergiliyoruz ve bu politikanın sonucu 
da başarılı olmuştur" deniliyorsa, Hükümet, buraya gelip "Ermenilere yaptığımız buğday yar
dımı sonucunda Ermeniler insafa gelmiş ve Azerbaycan'a saldırıdan vazgeçmiştir" diyebilme
lidir. "Bosna-Hersek'te uyguladığımız akılcı, tutarlı politikalar sonucunda, Sırpların vahşeti 
durmuş ve Müslüman kanı artık orda akmamaktadır" diyebilmelidir veya en azından 
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"500 gün öncesine nispetle, saldırıların şiddeti zayıflamıştır, nispeten bir sükûnet havası vardır" 
diyebilmelidir. Bunları diyemeyen Hükümet, en azından, susmasını bilmelidir. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Çekip gitmesini bilmelidir... 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
H. FECRt ALPASLAN (Devamla) — Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Vekili 

Sayın Erdal İnönü, buyurun efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül ve 23 arkadaşının, Er
menistan'a karşı izlediğimiz -kendi ifadesiyle- yanlış dış politikamız nedeniyle Azerbaycan'a 
yapılan son Ermeni saldırısı ve işgalinde dolaylı sorumluluklarımız bulunduğu iddiasıyla, Baş
bakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzü
ğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi üzerinde Hükümetin 
görüşlerini sunmak için huzurunuza geldim; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bir defa daha, kardeş Azerbaycan'ın uğradığı haksız saldırılarla ilgi
li olarak, Büyük Millet Meclisimizde bir görüşme yapıyoruz, bir gensoru muhatabıyız, önemli 
bir dış politika görüşmesi yapıyoruz. Tabiî, sonunda Hükümetin suçlanması da var; ama, ül
kemizi, milletimizi, kamuoyumuzu yakından ilgilendiren ve tabiî, komşumuz, kardeşimiz Azer
baycan'ı yakından ilgilendiren bir görüşme yapıyoruz. 

Böyle bir dış politika konusunu, -her zaman söylüyoruz- iç politika anlaşmazlıkları, iç 
politika çıkarları için yararlı bir alan diye görmek çok yanlış. 

Burada dikkat edilecek bir başka nokta daha var: Yanlışlığı sadece bizi etkilemiyor, bura
daki yanlışlık, kardeşimiz, komşumuz, daha mutlu günlere erişmesi için hep birlikte bir şeyler 
yapmak istediğimiz Azerbaycan'ı da etkiliyor. 

Burada, biz, konuşurken, Azerbaycan'ın çıkarlarını da gözetmek noktasındayız. Bunu, 
tabiî, son konuşmacı olmam nedeniyle, benden evvelki konuşmalar için söylemiyorum; ama, 
bütün konuşmalara bu açıdan bakmak gerekir, onu vurgulamak için söylüyorum. 

Bakınız ne kadar ilginç bir noktaya geldi Türkiye Cumhuriyeti: Arkadaşlarımız, "Azer
baycan bir saldırıya uğruyor, buna karşı niçin bir şey yapmadınız?", hatta dolaylı olarak, "bu 
saldırıyı siz teşvik ettiniz" diye bizi, Hükümeti, Türkiye Cumhuriyetini suçluyor. 

"Bosna-Hersek'te kan akıtılması hâlâ durmadı; niçin, sizin politikalarınız; niçin, Türki
ye'nin politikası bunu durdurmadı?" diyorlar. 

Yani, bunları dinlerken düşünüyorsunuz "Acaba, Türkiye Cumhuriyeti, bütün bu bölge
nin egemeni durumuna mı geldi, bütün bu bölgedeki olayları tek başına kontrol eder duruma 
mı geldi, böyle bir durum mu var?" diye. Böyle bir durum yok. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Cesaret verdiniz, cesaret... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI İSMET İNÖNÜ (Devamla) — Türkiye 
Cumhuriyetinin nüfuzu, Türkiye Cumhuriyetinin etkisi, Türkiye Cumhuriyetinin kültürel bağlan, 
dış politikası, ekonomik gücü, bunların hepsi, bu bölgede çok önemli rol oynuyor. Ama, bu 

demek midir ki, bu bölgede Azerbaycan'a bir saldırı olduğunda -Azerbaycan kendisini henüz 
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yeteri kadar savunamamışsa- bu saldırının sorumlusu Türkiye Cumhuriyetidir? Böyle bir şey 
nasıl söylenir? Ama, biz şimdi bunu yapıyoruz... Hükümet olarak, "Niçin, Azerbaycan kendi
sini yeteri kadar korumadı ve niçin, siz bu saldırıyı önlemediniz?" diye bize karşı bir gensoru 
önergesi veriliyor. Tabiî, dediğim gibi, dış politika, iç politika için kullanılırsa işte böyle oluyor. 

Kimse yanlış anlamasın; biz, Azerbaycan'ın başına gelenlerle yakından ilgiliyiz. Biz, Azer
baycan gibi, tarihten gelen ilişkilerimiz olan bir kardeş cumhuriyetin mutluluğunu elbet istiyo
ruz, güvenliğini elbet istiyoruz. 

Azerbaycan bizden nasıl bir yardım istemişse, bugüne kadar, olanaklarımız ölçüsünde onu 
yerdik, bundan sonra da vereceğiz bundan kimsenin kuşkusu olmasın. 

Şimdi, Sayın Abdullah 'Gül'ün konuşmasında've önergesinde bize yönelttiği bazı suçla
malara dokunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; hemen şunu söyleyeyim: Hiç kendimizi yor
mayalım; Sayın Abdullah Gül'ün temsil ettiği siyaset yaklaşımı, dış politika yaklaşımı, bizim 
hiç kabul etmeyeceğimiz, hiçbir şekilde bağdaşamayacağımız bir yaklaşımdır. Dolayısıyla, bu 
yaklaşımlar arasında bir mukayese yapmak, bir özel olayı alıp, "niçin böyle yaptınız, niçin 
böyle yapmadınız?" demek, tamamıyla boş bir gayrettir. Çünkü, arkadaşlarımızın politikası
nı, düşüncesini, istediğini, gayet iyi anlıyorum. 

Demek istedikleri şu: "Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan'daki, Bosna-Hersek'teki ve ci
varındaki olayları kendi gücüyle kontrol etmelidir, öyle bir askerî güç göstermelidir ki, bazen 
kullanılmalı, bazen kullanmamalı; ama, kendi askerî gücüyle bu bölgenin egemeni olmalı. Tıpkı, 
Osmanlı İmparatorluğunun bir zamanlar yapmış olduğu gibi..." 

Aynı politikayı bize tavsiye ediyorlar ve bunu iyi anladığımı sanıyorum... 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)— Evet, doğru... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Doğru, Osmanlının torunuyuz biz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu

nu desteklemek için de, "Siz, niçin, dünyayı arkanıza alarak bir politika izlemek istiyorsunuz? 
Bu politika teslimiyetçidir, böyle şey olmaz. Gidin kendi başınıza, alın, dünyayı karşınıza, gös
terin dünyanın kaç bucak olduğunu" anlamına gelen bir politikayı değerli arkadaşlarımız bize 
öneriyor. 

Kusura bakmayın, bu politika, Türkiye Cumhuriyetinin çıkarına değildir, bu politika, Azer
baycanlın çıkarına değildir, bu politika aklı başında hiçbir insanın çıkarma değildir. (SHP ve 
DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, arkadaşlarımız bizi korkaklıkla suçluyorlar ve bunu açıkça söylüyorlar, 
"korkuyorsunuz" diyorlar, "nerede kaldı sîzin erkekliğiniz?" diyorlar. (Gülüşmeler) 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Kim söylüyor onu?! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu

nu bize söyleyen milletvekilleri, bizim oraya savaşa gitmemizi ya ima ediyorlar yahut "gidin" 
diyorlar. 
. ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Kim söyledi onu? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, bizim bugün uyguladığımız politika, Büyük Atatürk'ün barışçı politikası 
olan, "yurtta barış, dünyada barış" politikasıdır. Büyük Atatürk ve yanındaki arkadaşların hepsi 
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cephelerden gelmişlerdir, onların hepsi muharebeden çıkmışlardır. Hatta ömürlerinin büyük 
kısmını, Osmanlı İmparatorluğunun dünyaya karşı açtığı savaşta, çeşitli cephelerde geçirmiş
lerdir. Herhalde onlara korkaklık ithamı yapılamaz. Bizim bugün uyguladığımız, dikkatle uy
guladığımız, hatta bizden evvelki hükümetlerin yıllardır uyguladığı ve çok başarılı olan dış po
litika, barışçı politika, işte o kumandanların, savaşın ne olduğunu bilen insanların, bundan 
sonra, Türkiye Cumhuriyetinin, o savaşlarda kazandığı değerli birikimleri barış içinde koru
ması, gelişmesi için getirdikleri, uyguladıkları politikadır. 

Zaferler kazanan kumandanlar barışçı politika yürütürler. (SHP ve DYP sıralarından al
kışlar) Ama, hiçbir savaşa girmemiş, yalnız uzaktan seyretmiş, ya da tarihte okumuş siyasetçi
ler "haydi bakalım savaşa" derler. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar, gülüşmeler) İşte, bütün 
mesele burada... 

O açıdan, ayrıntılara girmeye hiç gerek görmüyorum. Aslında, temel bir yaklaşım farkı 
var aramızda. Çok temenni ederim ki, bu yaklaşım farkı, böyle teorik olarak kalsın; hiçbir 
zaman, bu söylediklerinizin yanlış olduğunu acı tecrübelerle görmeyesiniz. (RP sıralarından 
"görüyoruz" sesleri) 

Türkiye'nin politikası, size bu' acı tecrübeleri göstermeyecek kadar sağlamdır ve bu sağ
lam doğrultuda dikkatle, başarıyla ilerlemektedir; hiç merak etmeyin... 

Tabiî, birtakım yanlışlara da değinmeden geçemem. "Ermenistan'a yapılan silah yardım
ları, Türkiye hava sahası üzerinden, hiçbir kontrola tabi tutulmadan devam etmiştir. Hükümet 
buna izin vermiştir" diye önergenizde yazıyorsunuz, siz de söylediniz. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Devam etmedi mi bir sene? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Türk

iye üzerinden geçen, Ermenistan'a giden uçaklar aranmıştır. İçinde silah olan hiçbir uçak Türkiye 
üzerinden geçmemiştir; kontrol edilmiştir. Ermenistan'a silah götüren uçaklar Türkiye üzerin
den geçmemiştir, başka yerden gitmiştir. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — İnanıyor musunuz bu sözünüze? 
CENGİZ BULUT (İzmir) — "Bize dokunmayan yılan bin yaşasın" diyorsunuz. "Bize 

bir şey olmasın da Azerbaycan elden gitsin" diyorsunuz... ' • 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Buğ

day konusunu arkadaşlarım anlattılar, ödünç verme meselesidir, tekrar üzerinde durmayacağım. 
Ermenistan'a yapılan enerji yardımının, bir nevi, ateşli değil; fakat ateşsiz silah yardımı 

anlamına geldiği... - . • • • / 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Doğrudur... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Er

menistan'a enerji yardımı yapılmamıştır. Mesele bundan ibaret. 
MUSTAFA GÜL (KAyseri) — Yapılamamıştır. Yapacaktınız; yapamadınız. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın milletvekilim "Ermenistan'a enerji yardımı yapacaktınız, biz muhalefet olarak karşı çıktık 
yapmadınız" dediler. 

Teşekkür ederiz. Demokraside, muhalefet, elbet bir işe yarayacaktır. (SHP ve DYP sırala
rından gülüşmeler, "Bravo" sesleri alkışlar) Biz, muhalefet yıllarımızda, Türk dış politikasına 
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çok yardım ettik. Demokrasinin usulü budur. İktidarın yapacağı şey başkadır, muhalefetin ya
pacağı şey başkadır; ama, her ikisi de o ülkenin çıkarlarını koruma doğrultusunda olmalıdır. 
Sağlam demokrasi de böyle olur, teşekkür ederiz. 

Tekrar konuya geliyorum: Türkiye Cumhuriyeti, Ermenistan'a enerji yardımı yapmamış
tır; işte bu kadar... (SHP ve DYP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Yapamamıştır. İmzayı attınız; yapacaktınız, yapamadınız. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın ANAP sözcüsü, Sosyaldemokrat Halkçı Parti sözcüsü Sayın Mutman'ın bir sözcünü yan
lış anlamış sanıyorum. 

Bosna-Hersek'e Sırp uçaklarının, uçuş yasağını kontrol etmek için giden uçaklarımızın 
İtalya'ya gitmiş olması, herhangi bir mezaret diye söylenmedi. Bu bir gerçek, uçaklar oraya 
gitti. Yunanistan izin vermedi, başka yerden gitti. Bundan ibaret mesele; ama, oraya gittiler. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) —• Demek ki, biz de izin vermeyebiliriz... 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Yunanistan kadar olalım dedim; ben de aynı şeyi söy

lüyorum. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ(DevamIa) — Yu

nanistan'ın bu konudaki davranışını Yunanistan'a söyleyin, bize değil. (SHP ve DYP sıraların
dan gülüşmeler, alkışlar) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Örnek alın, örnek... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Türk

iye'nin olaylara seyirci kaldığını, gene Sayın ANAP sözcüsü söyledi. 
Hayır, sayın milletvekilleri; Türkiye, olaylara seyirci kalmamıştır. Türkiye, başından itiba

ren, Azerbaycan'da bu üzücü olaylar, bu saldırılar meydana çıktığında, en etkili bir şekilde 
olayın içine girmiştir. 

Konu nereden çıktı? Dağlık Karabağ, Ermenilerin saldırısına uğradı. Ermeniler, oradaki 
silahlı güçler, daha önce hazırlık yaparak, oradaki Azeri güçlerini gafil avlayarak -bir anlamda-
Dağhk Karabağ'ı işgale giriştiler ve bir anlamda, fiilî olarak, Dağlık Karabağ'ın Ermeni topra
ğı olduğunu göstermeye başladılar. O safhada biz müdahale ettik ve yaptığımız diplomatik gi
rişimler sonucunda... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Karabağ gitti!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — AGİK 

(Avrupa Güvenlik İşbirliği Konferansı) yani, hem Ermenistan'ın hem Azerbaycan'ın içinde bu
lunduğu devletler topluluğu, Dağlık Karabağ'ın, Azeri toprağı olduğunu ilan etti. 

Bundan daha iyi bir müdahale, bundan daha iyi bir girişim nasıl olur?! Bütün mesele ora
dan çıkıyor. Orasının Azerbaycan toprağı olduğunu uluslararası güç ilan etti ve bunu biz sağ
ladık. Ondan sonra Nice Konferansına çağırdı. Hâlâ o konferansa gidilmeye çalışılıyor; oraya 
gidilince mesele bitecek. 

Biz girişimlerimize devam ediyoruz, bizim seyirci olduğumuzu kimse söyleyemez. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Seyirci bile değilsiniz!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — De

ğerli milletvekilleri, bu arada, başka bir iki söz de söylendi. Gene, Sayın ANAP sözcüsü Rah
metli Özal'ın bir sözüne atfen, bizim, emperyal kültürün varisi olduğumuzu söyledi. 
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İşte, bu da, biraz evvel, Sayın Refah Partisi sözcüsünün ortaya koyduğu ve hiçbir şekilde 
katılmayacağımız, tarihte kalmış bir yaklaşımın örneği,temsilcisi. 

Emperyal kültürün varisiyim, diye bugün ortaya çıkmayı bir marifet zannetmek, bu şekil
de bir yaklaşımla, bugünkü dünyada gelişeceğimiz, bugünkü dünyada ileri gideceğimizi san
mak, büyük bir yanılgıdır; ama, bu, rahmetli özal'ın bir sözü imiş, üzerinde fazla durmayaca
ğım. Biliyorsunuz, rahmetle anıyoruz; başka bir şey söylemeyeceğim. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Biz geleceğiz ve ileri gideceğiz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL ÎNÖNÜ (Devamla) — Azer

baycan eski Millî savunma Bakanının, eski İçişleri Bakanının demeçlerini burada anlattılar. 
tşte, bunlar, dış politikanın, iç politika çıkarları için kullanılmasının, hem Türkiye'deki 

örnekleri hem Azerbaycan'daki örnekleri... Bunlar üzerinde de lütfen durmayalım; bunlar yanlış 
şeyler. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Biz burada dış politika konuşmayacak mıyız Sayın İnönü?.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın milletvekilleri, ben şimdi esas konuya geleceğim ve fazla vaktinizi almadan, Başbakanın 
müdahalesine gerek olmadan, sözlerimi bitireceğim. 

Biz, Azerbaycan'daki olaylarla çok yakından ilgiliyiz. Orada henüz bu saldırıların durdu
rulması sağlanamamıştır. Biz, diplomatik girişimlerimizi yapıyoruz. Bu saldırılar durdurulup, 
-ateşkes şimdi fiilen sağlanmış; ama, bu yetmez- Kelbecer'den çekilmedikçe, Laçin'den çekil
medikçe Ermeniler, orada barış sağlanamaz. Bunu, biz, diplomatik girişimlerimizle yapmaya 
çalışıyoruz. Ancak, mesele bu değildir. Bir ülke, kendisine saldıranlara karşı kendisini korur. 
Kendi gücüyle korur. Meselenin esası budur. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — 51 inci maddenin manası nedir? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — 51 

inci maddeye de değinecektim, iyi hatırlattınız, teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Yasasının 51 inci maddesi, ulusların kendilerini 

savunma hakkı olduğunu söyleyen, her zaman geçerli olan bir maddedir. Meşru savunmayı 
söylüyor "Bir ülke, saldırıya uğrarsa kendisini savunabilir" diyor. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Tek başına!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ya

ni, kendisini savunmadan evvel New York'a sormasına gerek yoktur. Bir ülkeye saldırı olursa, 
kendisini savunur. Hatta, başka bir ülkeyi yardıma da çağırabilir; aralarında bir ittifak anlaş
ması varsa, onlar beraber yaparlar. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Elçibey bizi çağırdı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Azer

baycan, Türkiye'yi, Ermeni saldırılarına karşı "gelin, bizi kurtarın" diye yardıma çağırmamış-
tır; Azerbaycan böyle bir şey yapmamıştır. Burada böyle bir şey söz konusu değil. 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — 4 tane helikopter vermediniz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — 51 

inci madde, saldırıya uğrayan ülkenin, başka bir ülkeyi yardıma çağırabileceğim, kendisini kô  
ruyabileceğini söylüyor. 

Azerbaycan bizi yardıma çağırmamıştır, çağırmaz da... 
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Elçibey bizi çağırdı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ba

kınız, Azerbaycan, kendisini, kendi gücüyle koruyacaktır. Ülke, kendisini böyle korur, eninde 
sonunda bu olacaktır. Biz, bugün, Azerbaycan'a yardım ediyoruz... Geçenlerde burada bir as
kerî eğitim anlaşmasını onayladınız, daha önce onayladığınız anlaşmalar da var... Azerbay
can'a her bakımdan yardım ediyoruz... Amaç, eninde sonunda, Azerbaycan'ın kendisim savu
nacak güce gelmesi, onu göstermesidir. 

Bu gördüğümüz olaylar ilk defa olmuyor. Bir önemli değişim geçiren, yeni bağımsızlığına 
kavuşan, ya da bir önemli rejim değişikliği geçiren ülkeler, kendi içlerinde uğraşmaya başladık
larında, komşularının saldırısına zaman zaman uğrarlar. Eğer o komşu daha evvel hazırlan-
mışsa ve bu fırsattan yararlanmak istiyorsa, bunu yapabilir. Çok çarpıcı bir örnek, meşhur 
Fransız İhtilalinden sonra, Fransa'nın başına gelenlerdir. Fransız İhtilalinde, büyük bir deği
şiklik yapan insanlar, ülkelerinde, dışarıya kar$ı savunmasız kalmışlardır ve dışarıdan, her ta
raftan saldırılara uğramışlardır. O zaman güçleri de yoktu; ama sonra kendileri toparlanmış
lar, eski topraklarının hepsini geri almışlar ve daha güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmışlardır. 
Azerbaycan'ın da yapacağı budur. Bunu yapacak gücü vardır; bunu yapacak ulusal kültürü 
ve ulusal karakteri vardır. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Siz nasıl yardım ediyorsunuz? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Biz 

onlara yardım ediyoruz, sonunda buraya geleceklerdir. 
Azerbaycan bize demiyor ki, "Gelin beni siz savunun." 
Onu diyemez, onurlu bir millet bunu demez. Onurlu bir millet, başka bir milletle yardım

laşma yapar, yardım ister, eğitim alır; ama, kendisini kendi savunur. Bu olacaktır... 
MEHMET BUDAK (Ankara) — Haçlı seferleri ne Sayın İnönü? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ül

kelerin kurtuluşu budur. Benim hiçbir kuşkum yoktur; Azerbaycan kendisini savunacaktır. Biz 
onun yanındayız. Kimse yanlış anlamasın, Türkiye Cumhuriyeti, bütün gücüyle Azerbaycan'
ın yanındadır, ama Azerbaycan, kendisini, kendi koruyacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözümü bitirmek istiyorum; daha ayrıntılara girerek, Azerbay
can'ın yapacağı şeyleri burada anlatmak istemem; ama, hiç kuşkum yok, tekrar ediyorum: Kardeş 
Azerbaycan kendisini koruyacaktır; bu saldırıların hepsi geri püskürtülecektir; bu saldırıları 
yapanların hepsi geri gidecektir. Zaten, diplomatik girişimler bunu büyük ölçüde hazırlamak
tadır. Eninde, sonunda, zafer ve kendini koruma, Azerbaycanlıların olacaktır. 

Ben, buradan geçenlerde çok yapıcı bir görüşme yaptığımız Sayın Cumhurbaşkanı Elçi
bey başta olmak üzere, Azerbaycanlı kardeşlerimize en iyi dileklerimizi gönderiyorum; onların 
yanında olduğumuzu söylüyorum. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Veda konuşması gibi oldu bu Sayın İnönü! 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Azer
baycan topraklarını koruyacak bir barışın yakın olduğuna inancımı ifade ediyorum. 

Yüce Meclisin, bu gensoru önergesini reddetmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnönü. 
Sayın milletvekilleri, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu hakkındaki genso

ru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmış bulun
maktadır. 

Şimdi, önergenin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım. 
Oylamanın, açık oylama şeklinde yapılmasına dair bir önerge vardır; okutup, önergedeki 

imza sahiplerini arayacağım. 
Buyurun : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan gensorunun açık oyla oylanmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Oğuzhan Asiltürk Şaban Bayrak 
Malatya Kayseri 

t. Melih Gökçek Bahattin Elçi 
Ankara Bayburt 

İsmail Coşar Hasan Dikici 
Çankırı Kahramanmaraş 

Ahmet Dökülmez > Abdullah Gül 
Kahramanmaraş Kayseri 
Fethullah Erbaş Musa Demirci 

Van Sivas 
Abit Kıvrak Gevat Ayhan 

Konya Sakarya 
Ahmet Remzi Hatip Hüsamettin Korkutata 

Konya Bingöl 
Ömer Ekinci Şinasi Yavuz 

Ankara Erzurum 
Şevket Kazan 

Kocaeli 

BAŞKAN — önergede imzası bulunanların burada olup olmadıklarını arayacağım. 
Sayın Asiltürk... Burada. 
Sayın Bayrak... Burada. 
Sayın Gökçek... Burada. 
Sayın Elçi... Burada. 
Sayın Coşar... Burada. 
Sayın Dikici... Burada. 
Sayın Dökülmez... Burada. 
Sayın Gül... Burada. 
Sayın Erbaş... Burada. 
Sayın Demirci... Burada. s 

Sayın Kıvrak... Burada. 
Sayın Ayhan... Burada. 
Sayın Hatip... Burada. 
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Sayın Korkutata... Burada. • 
Sayın Ekinci... Burada. 
Sayın Yavuz... Burada. 
Sayın Kazan... Burada. 
Sayın milletvekilleri, açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, kürsü önüne konacak oy kutusuna, oy 

pusulasını atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, ayağa kalkarak, kabul, ret, çekinser 
şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylama, oy kutusu, sıraların arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıt üzerine adını, 

soyadını, seçim çevresini belirterek oyunun rengini ifade edebilirler. 
Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Genel Kurul çalışmaları devam etmektedir. Biraz son
ra bîr genel görüşme başlayacaktır. O bakımdan, arkadaşlarımızın, oylarını kullanmalarım, 
kullandıktan sonra da Genel Kurulun sükûnetini muhafaza etmelerini rica ediyorum. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların aynmına başlandı) 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 Arkadaşının, ülkemizdeki özürlülerin 
problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikaları tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyo
nu Raporu (10/3) (S. Sayısı: 292) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 14.4.1993 tarihli 91 inci Birleşiminde 
alınan karar gereğince, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 2 nci sırasın-

, daki, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, ülkemizdeki özürlülerin prob
lemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikaları tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerine kurulan 10/3 Esas Numaralı Meclis Araştırma
sı Komisyonunun Raporu üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
İçtüzüğümüze göre Meclis Araştırması Komisyonunun Raporu üzerindeki genel görüş

mede ilk söz hakkı Meclis araştırması önergesindeki birinci imza sahibi milletvekiline veya onun 

(1) 292 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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göstereceği bir diğer imza sahibi milletvekiline aittir., Daha sonra, İçtüzüğümüzün 73 üncü mad
desine göre, siyasî parti grupları ile şahsı adına 2 üye ve isterlerse Komisyon ve Hükümet konu
şacak. Bu suretle, Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşme tamamlan
mış olacaktır. 

Konuşma süreleri, Komisyon, Hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika, öner
gedeki imza sahibi ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu, 292 sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılmıştır. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması ve bu çalışma esnasında ayakta muhabbete de
vam edilmesi (!) kabul edilmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım lütfen... 
Efendim, önergedeki birinci imza sahibi sıfatıyla hangi değerli arkadaşım konuşacak? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Grup adına konuşacağız efendim. 
BAŞKAN — önerge sahibi sıfatıyla söz istemiyorsunuz... 
Gruplar adına söz isteyen?.. 
Refah Partisi Grubu adına Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi tnceöz. 
Şahısları adına söz istemiş bulunan sayın üyeleri arzediyorum: ökkeş ŞendiIIer, Muhar

rem Şemsek. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın tnceöz, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA AHMET FEYZİ İNCEÖZ (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; sözlerime başlarken, Yüce Meclisi şahsım ve Refah Partisi Grubu adına saygılarımla 
selamlıyorum. 

Sayın Genel Başkanımız Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşımızın, geçen yıl, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanılğına verdiği, ülkemizdeki özürlülerin problemleri, alınacak tedbir
ler ve uygulamaya konulacak yeni politikaların tespiti amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergemiz 
için, 11.2.1992 tarihinde, Genel Kurulun 34 üncü Birleşiminde kurulan Meclis Araştırması Ko
misyonu, 13.2.1992 tarihinde toplanarak görev bölümünü müteakiben, 4.2.1993 tarihindeki, 
özürlülerin Problemlerini Araştırma Komisyonu Raporunu verinceye kadar çalışmalarını sür
dürmüşler; bakanlıklardan, üniversitelerden alınan görüş ve bilgiler değerlendirilmiş; Komis
yon, özürlülüğün toplumsal bir sorun olduğu kanaatine varmıştır. 

Araştırma önergesinde teklif ettiğimiz, sakatların rehabilitasyonu, sakatların sorunlarına 
r acilen egilinmesi, sakatların üretici hale getirilmesi, sakatların hayat şartlarının düzeltilmesi 

ve istihdam konuları ile, bu konulara ait hukukî düzenlemelerin yapılması hususunu, Komis
yon olarak detaylı bir şekilde ele almış ve görüşlerini bir rapor halinde Yüce Meclise sunmuş
lardır. Başlıklar halinde ve çok önemli gördüğümüz kısımları Yüce Meclisin bilgilerine tekrar 
arz edeceğim. , 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42 nci maddesin
de, "Eğitim ve öğretim hakkı ödevi" bölümünde, özürlüler için, devlet, özel eğitime ihtiyacı 
bulunanların eğitimi konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını bir görev olarak kabul etmiştir. 

Yine, 50 nci maddeye göre, bedenî ve ruhî yetersizliği olanların, çalışma hayatında özel 
olarak korunması devlete görev olarak verilmiştir. 
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Ayrıca, 61 inci maddede: "Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibak
larını sağlayıcı tedbirleri alır" denmektedir. 

özetle, özürlülerin temel haklarını şöylece sınıflandırabiliriz: Eğitim hakkı, çalışma hak
kı, topluma uyum ve korunma hakkı ve son olarak da sosyal güvenlik hakkı. 

Şimdiye kadar yapılan yasal düzenlemelerde, mesela tş Kanununda yapılan düzenlemeyle, 
50 ve 50'den fazla işçi çalıştıran müessese ve işyerlerinde yüzde 2 oranında sakat çalıştırılması 
öngörülmüştür. Kamu görevlerinde istihdam imkânı sağlanmıştır. Özel Eğitime Muhtaç Ço
cuklar Kanunuyla, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunuyla, sakatlar korun
maya çalışılmıştır. Yine, 1977 yılında çıkarılan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kim
sesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunla da bunların hakları bir nebze 
gözetilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, vergi kanunlarında, sakatlığın derecesine göre, bir kısım ver

dilerde indirime tabi tutulmuşlardır. Yine, ilgili kanunlarla, sakat işçi ve memurlara 15 yıllık 
hizmetlerine karşılık emeklilik hakkı verilmesi gibi birtakım düzenlemeler şimdiye kadar yapı-
lagelmiştir. 

Acaba, toplumumuzun yüzde 10'unu teşkil eden özürlülerin problemlerini, bu kanunlar 
ve düzenlemeler çözmüş müdür? Sıkıntılanm gidermiş midir? Onlara insanca yaşama hakkı 
sağlamış mıdır? Cevap, hepinizin de takdir buyuracağı gibi, maalesef, kocaman bir "hayır" 
olmaktadır. 

Sakat ve özürlülerden bahsediyoruz; peki, sakatlık nedir, özürlülük hali nedir? Şimdi bunları 
kısaca tanımlayalım: Yapılan tarife göre, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal özelliklerinde 
belli bir oranda fonksiyon kaybına neden olan, organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal 
yaşama gereklerine uyamayacak düzeyde özürlenmiş kişiye sakat, özürlenme durumuna ise sa
katlık denir. •'<-.-

Sakatlığı, ana başlıklar halinde şöyle gruplandırmışlar: 1. Fiziksel veya»ortopedik engelli
ler. 2. Görme engelliler. 3. İşitme engelliler. 4. Zihinsel engelliler. Tabiî, bunların tıbbî alt grup
ları da var. Teferruatına girmeden, sadece Yüce Meclisi bilgilendirmek açısından bu bilgileri 
verme durumunda kaldım. 

Değerli Komisyonun yapmış olduğu çalışmalar neticesi hazırlamış olduğu Raporun sonuç 
bölömünde zikredilen görüşlerin birkaçını aktararak konuşmama son vereceğim. 

"özürlülerin hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi; özürlülerin toplum içinde 
kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken şekilde bakım ve rehabilitasyonunun yapılması; 
bunlardan, tedavisi mümkün olmayanların, sürekli bakım altına alınması amacıyla gerekli her -
türlü uygulama gerçekleştirilebilmelidir" şeklinde bir ifadeyle Komisyon, sonuç kısmında özet 
görüşünü bildirmiştir. 

"Ülkemizde özürlülere verilen sosyal hizmetler son derece dağınıktır ve hizmetler arasın
da eşgüdüm yoktur" denilmiştir. 

özürlüler için acilen ilgili bir yasanın çıkarılması, sorunlara çözüm bulunması bakımın
dan büyük bir öneme sahiptir. Bu yasa, ihtiyaçların tespit edilmesi, güçlerin birleştirilmesi, 
rehabilitasyon ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon ve hizmetlerin planlanması ve orga
nizasyonların sağlanması açısından olduğu kadar, özürlülerin toplumda üretken hale getiril
mesi açısından da zorunludur. 

"Özürlü bir bireyin eğitimi için; tedavi, rehabilitasyon, çalışma, yuva kurma gibi koşulla
rı için; kısaca, insanca yaşaması için; diğer ülkelerdeki uygulamalarda belirtilen rasyonel ve 
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çağdaş hizmet bütünlüğüne ulaşabilmek için, günümüz koşullarına ve ülkemizin sosyoekono
mik yapısına uygun ve sayıları ülkemiz nüfusunda önemli bir yeir olan özürlü.insanlarımızın 
huzurlu ve güvenli yaşamlarına imkân sağlayacak yeni bir yasal düzenlemeye acilen ihtiyaç var" 
denilmiştir. "* 

Özürlülerin eğitimi, rehabilitasyonları, tüketici olmaktan kurtarılıp, üretken bir yapıya ka
vuşturulması, tabiî ki, hepimizin en başta gelen arzularından birisidir. 

En büyük sıkıntı, hizmet üretmesi gereken bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile, bu 
alan için politika üreten bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ek
sikliğidir. Evet, esas vurgulanması gereken nokta, "Bir özürlüler bakanlığının kurulması ha
linde sorunun çözümünde önemli bir aşamanın kat edilmiş olacağı görüşündeyiz" şeklinde, 
Komisyonun ağırlık kazanan bir görüşünün mevcut olmasıdır. Bunlara tabiî ki katılıyoruz. 

Gene, genel hatlarıyla, ülkemizde özürlülerin problemleri konusunda en önemli sırayı, şüp
hesiz, özürlünün sayısı almaktadır. 

Biz, bu özürlülerin gerçek sayısını maalesef tam tespit edebilmiş durumda değiliz. Ortala- . 
ma olarak tahmin edilen 6-7 milyon arasındaki bir rakamdır ki, bu, Türkiye nüfusunun yüzde 
10'unu teşkil etmektedir. 

Diğer bir konu, özürlülüğün önlenmesi ve alınacak tedbirler konusundaki görüşlerimiz
dir. Bunu da şöylece özetleyebiliriz: Özürlülüğün önlenmesiyle ilgili olarak, toplum hekimliği 
ve aile hekimliğine önem verilmelidir. 

Diğer bir konu, evlilik konusudur -ki, genellikle, özürlülük hali, genetik bir rahatsızlıktan 
da kaynaklanmaktadır- müracaat edebilmek için bir genetik danışma merkezi ve aile danışma 
merkezinin kurulması gerekmektedir. Böylelikle, akraba evliliklerinin, çocuk yaştaki evlilikle
rin ve kalıtsal hastalıkların neden olduğu özürlenme konusunda, toplum bilinçlendirilerek, özürlü 
sayısı bu şekilde azaltılmaya çalışılmalıdır. 

Diğer bir konu, özürlü çocuk doğumuna neden olabilecek çevre faktörleri, beslenme, si
gara, alkol, uyuşturucu madde alışkanlıkları, hava kirliliği gibi zararlılardan uzaklaştırıcı eği
timlerin ve müeyyidelerin gündeme getirilmesidir. Bu konuda devletin gerekli tedbirleri alması 
sağlanmalıdır. 

Tabiî, anne adaylarının tıbbî kontrolleri ve doğum takipleri de bu arada zikredilebilir. 

Toplumumuzda, özürlülerin sayılarının artmasına sebep olan trafik kazaları üzerinde önemle 
durulmalı, karayollarımız yeterli hale getirilmelidir. Tabiî, bu konu, Üzerinde uzun mütalaalar 
yapılması, uzun uzun bahsedilmesi gereken bir konudur. Yolların düzenli yapılması, gerekli 
kontrollerin yapılması, eğitimin verilmesi, trafik kazaları konusunda zikredilebilecek önemli 
ana başlıklardır. 

tik yardım konusu da çok önemlidir. Trafik kazaları konusunda olduğu kadar, ilk yardım 
konusunda da eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının bir an evvel yapılması gereklidir. 

İnsanlarımızın sakat ve özürlü olmasına neden olan işyeri kazaları konusunda da, işba-
şındaki eğitimlerin, denetimlerin yapılması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, çok önem
li hususlardandır. 
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Pek de küçümsenmeyecek ölçüde olan ev kazalarına da dikkat etmek gerekiyor. 
Ayrıca, "özür ve özürlülük durumlarının değerlendirilmesi için belli merkezler tespit edil

meli; tespit edilmiş merkezler dışında alınan ve özürlülük derecesini belirten raporlar geçerli 
sayılmamalı" şeklinde söyleyebileceğimiz bir husus da vardır; çünkü, tıbbî konuda birbiriyle 
çelişen pek çok sakatlık raporu verilmektedir. Bunun için de, böylesi merkezlerin bir an evvel 
hayatiyete geçirilmesi zorunluluğu vardır. 

Bu konuda, özel eğitim okullarının sayılarının artırılması hususu da zikredilebilir, özel 
eğitim okullarının çoğu, zamanında başka bir amaçla yapılmıştır. Ne görme engelliler için ya
pılan binalar, ne ortopedik engelliler, ne işitme engelliler ve ne de zihinsel engelliler için yapı
lan binaların hemen hiçbiri, özürlü öğrencilerin özürlülükleri ve eğitimleri için uygun değildir. 

Esas önemli olan bir diğer konu; özürlülerin bu konuda bizden istedikleri, ülkemizdeki 
özürlüler için istihdam arzularıdır. 

Bu arzularının bir an evvel giderilmesi konusunda şöyle bir düzenleme yapılabilir: 1475 
sayılı İş Kanununun 25 inci maddesi gereği 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinin yüzde 
2 sakat ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu bulunmasına rağmen, işyerlerinin çoğu, bu 
yüzde 2'lik kontenjanı doldurmamaktadır. Bu şartlara uymayan işverene verilen para cezası
nın artırılması, caydırıcılık niteliği taşıyacaktır. Tabiî ki, bu kontenjanı yüzde 2 seviyesinden, 
gerçek rakam olan yüzde 10'a çıkarmak, en akıllıca yol olacaktır. 

Ülkemizde, özürlülere yönelik bir kurum, bir bakanlık ihdas edilinceye kadar "özürlüler 
fonu" oluşturulması; bu fonun, âdil ve eşit şartlarda, özürlülere yönelik hizmetlerde kullanıl
ması için, Tekel, satışlarından, Millî Piyango, Spor-Toto, Spor-Loto gibi şans oyunlarından, 
lüks ithal mallarından, banka kredi faizlerinden, özel idare bütçelerinden, yerel yönetim büt
çelerinden, Kızılay gibi belli kurumlardan bu fona kaynak sağlanmalıdır. 

Birkaç örnek daha vermek istiyorum: 2022 sayılı Kanunla, 65 yaşını dolduran özürlülere, 
yaşlı ve muhtaçlara üç ayda bir verilen 900 bin lira para yardımı, her ay için asgarî ücret mikta
rı kadar olmalıdır. 

Yine, komik bir rakam daha vereceğim: Kızılay, özürlü ve muhtaç kişilere ayda 15 bin lira 
para yardımı yapmaktadır. Bu miktarın da artırılması gerektiğini, herhalde söylemeye gerek yok. 

Konular çok geniş, uzun... Bu nedenle, sakatların problemleri konusunda çok şey söyle
meye zamanımız yetmeyecektir. Ben, bazı konulara başlıklar halinde temas etme gereğini his
sediyorum. 

Sakatların durumu, "bir dokun, bin ah işit" meselesinde olduğu gibidir. Gerçekten, he
pimizin de takdir edeceği gibi, gelecekte bizim de bu insanlar arasına katılmayacağımız, hiç 
kimse tarafından garanti edilemez. Kader çizgimizin ne olacağı, belli olmayan bir durumda... 

Elbette ki, sakatlar için, hiç değilse, ileri, çağdaş ülkeler dediğimiz ülkeler bazında tedbir
ler alma konusunda yapılmış olan bu teklifimiz üzerine kurulan bu Komisyonun raporu ciddi
ye alınmalıdır. Bu konuda, tüm bu sorunlara karşı, sadece birkaç kanunla, birkaç bakanlıkla 
veya üniversitelerin düzenlemeleriyle, yardımlarıyla bu işlerin düzenlenemeyeceği, gerçek bir 
hizmetin verilemeyeceği konusunu belirtmek istiyorum. 

Tabiî, burada, işitme cihazları, araçları ve özürlülerin kendilerinin sağlık sorunları konu
larının her biri, bahsedilmesi gereken apayrı hususlar... Mesela, vergi indirimleri konusunda, 
şöyle komik bir rakam vermek istiyorum; çünkü, özürlülük dereceleri ve vergi konusu 
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yeniden düzenlenmelidir: Birinci derecedeki bir özürlü için vergi indirimi 90 ilâ 100 bin lira 
civarında. Bu rakam, günümüz koşullarında çok komik kalmaktadır. 

Yeni bir düzenlemeyle şöyle bir şey getirilebilir: Birinci derece özürlüden yüzde 10, ikinci 
derece özürlüden yüzde 15, üçüncü derece özürlüden yüzde 20 şeklinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın tnceöz, toparlamanız için size 1 dakikalık söz veriyorum. 

AHMET FEYZt İNCEÖZ (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Konuyu toparlayacak olursak, netice olarak ortaya şu husus çıkmakta: özürlülük konu

su, ne başlıbaşına güvenlik konusu ne istihdam konusu ve ne de sadece'eğitim konusudur. Bü
tün bu yönleriyle, başlıbaşına ayrı bir konu ve hizmet getirilmesi gereken sosyal bir konudur. 

Diğer bakanlıklar kadar toplumumuzun önemli bir kesimine hizmet götürecek olan sa
katlarla ilgili bakanlığın bir an evvel kurulması gerekliliği ortaya çıkmış durumdadır. 

Biz, yine. Meclis araştırması önergemizde olduğu gibi, inşallah, en kısa zamanda, Türki
ye Büyük Millet Meclisine, sakatlarla ilgili bir bakanlık kurulması konusundaki teklifimizi ile
teceğimizi belirtir, bu konudaki Komisyonun yapmış olduğu çalışmaların dikkate alınmasını 
Hükümetimizden ve Yüce Meclisimizden tekrar istirham eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnceöz. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

1. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 23 arkadaşının, Ermenistan'a karşı izlediği yanlış 
dış politika nedeniyle Azerbaycan'a yapılan son Ermeni saldırısı ve işgalinde dolaylı sorumlu
lukları bulunduğu iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (il/21) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üye
leri hakkında verilmiş olan (11/21) esas numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınma
yacağı hususundaki açık oylama sonuçlarını arz ediyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 327 
Kabul : 125 
Ret : 200 
Geçersiz : 2 

Bu suretle, gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmemiş bulunmaktadır. 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, ülkemizdeki özürlülerin 
problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikaları tespit 
etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyo
nu Raporu (10/3) (S. Sayısı : 292) (Devam) 
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BAŞKAN — Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut 
Orhon'a söz veriyorum, 

Buyurun Sayın Orhon. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT ORHAN (Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; konuşmama başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ayrıca, bu araştırma önergesini veren, Konya Milletvekili Sayın Necmettin Erbakan ve ar
kadaşlarına v6 bu raporu kapsamlı bir şekilde hazırlayan arkadaşlarımıza, bu gayretli ve geniş 
kapsamlı çalışmaları için teşekkür ediyorum. 

Sayın üyeler, hepimizin açık seçik bildiği ve gördüğü gibi, özürlüler, bugün sahipsizdir. 
Bu konuda 3 ayrı bakanlık bu konuyu yan görev olarak üstlenmiş; ancak, hiçbirisi tam olarak 
kabullenmemiştir. 

özel eğitime muhtaç çocuklann eğitim ve öğretimi, Millî Eğitim Bakanlığına; Özürlülere 
yönelik hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonuyla ilgili Millî Koordinas
yon Kurulu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına; sosyal hizmetler ve sosyal 
yardım ise bir Devlet Bakanlığına bağlanmıştır. 

özürlülerle ilgili olarak Sakatları Koruma ve Millî Koordinasyon Kurulu teşekkül ettiril
miş, fakat yetersiz kalmıştır. . 

Sakatları Koruma ve millî Koordinasyon Kurulu, özürlülere hizmet veren kamu kurum 
ve kuruluşların yetkilileri, üniversite temsilcileri ve sakatlarca kurulmuş olan gönüllü kuruluş 
temsilcilerinden oluşmaktadır. 

Hepinizin bildiği gibi, çok çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen bu kişilerin bir araya top
lanıp karar vermesi, tabiî ki, çok zor bir olaydır. Bilahara bu kurul, devamlılığı olan bir kurul 
haline getirilmiş; ama, bir türlü istenilen şekilde çalışır bir hale gelmemiştir. 

Bu kurulun görevleri üç başlık halinde toplanabilir: Birinci görevi özürlülüğü önleyici ve 
tedavi edici tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Tabiî, bunun için fikir üretilmesi, proje üretil
mesi ve hazırlanması ve de uygulamaların, en iyi şekilde ve eksiksiz olması gerekir; ama, ele 
alınacak ciddî bir çalışma, halihazırda yoktur. 

özürlülerin tıbbî ve meslekî rehabilitasyonunu eğitimini, onların, ülkenin sosyal, ekono
mik ve kültürel kaynaklarından yeterli ölçüde faydalandırılmalarını ve istihdam imkânlarına 
kavuşturulmalarını sağlamak, bu kurulun ikinci görevidir. Bu konuda da yeterli olduğumuzu 
söylemek mümkün değildir. 

Üçüncü görevi de, özürlülere hizmet götüren resmî ve özel, millî ve milletlerarası kurum 
ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamktır. 

Sağlanan hizmetleri de sekiz başlık altında toplamak mümkündür: 
Eğitim, Millî Eğitim Bakanlığına verilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığının emrinde birkaç ta

ne okul vardır. Bu okullara özürlülerin ve sakatların girmesi büyük bir işkence sonucu ve mü
racaatlarından ancak yıllar sonra mümkün olmaktadır. Tabiî, okula alındıkları zaman da bu 
çocukların okuma vakti zaten geçmiş bulunmaktadır. 

İstihdam ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmiştir. 1988 yılına kadar 8 bin 
özürlü istihdam edilmiş, 1990'da ise bu sayı 12 576'ya ulaşmıştır. Bu sayı, 1989 yılı rakamları
na göre yüzde 16'Iık bir artış demektir; ama, bu da yetersizdir. Artışın sebebiyse, gerçekleştirilen 
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meslekî rehabilitasyon projelerinin sonuçlarının olumlu şekilde alınması, istihdama yönelik ce
zaların caydırıcı bir hale getirilmesiyle ilgili kanunların getirilmesidir. ' 

Devletin istihdam konusundaki projelerinin tam prensibi, özürlülere meslekî eğitim sağ
layarak, onların istihdam piyasasında rahat iş bulmaları imkânını temin etmeye yönelik olmalıdır. 

Konuya hâkim olabilmek için, bilgili ve fikir üreten ekibe ihtiyaç vardır. Konuyu politik 
kadrolarla bir yere götürmek mümkün değildir. Bugün ise, fikir üreten, konuyu bilen bu kad
rolar tasfiye edilmiş, yerine politik kadrolar yerleştirilmiş ve yerleştirilmeye devam edilmekte
dir. Bakalfm, bunun sonu nereye varacak?.. 

Gönüllü kuruluşların organizasyonu gerekir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve
rilen'bu görevlerin ilgili kadroları da', gene politik olarak şişirilmeye gayret edilmekte, işi bilen 
uzmanlarsa bir kenara itilmektedir. 

Sosyal hizmet ve sosyal yardım ise, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna veril
miştir. özellikle zihinsel engelli çocukların rehabilite edilmelerini temin bakımından, rehabili
tasyon merkezlerinin açılmasına ve yaygınlaştırılmasına hız verilmelidir. 

Daha evvelki iktidarlar zamanında bu rehabilitasyon merkezlerinin önemi anlaşılmış ve 
çok sayıda rehabilitasyon merkezinin yapılmasına başlanmışken, ne yazık ki, bugünkü İktidar 
zamanında, bu rehabilistasyon merkezlerinin çalışması, açılması durdurulmuş ve laf olsun di
ye bütçeye üç beş kuruş konulmuştur. Bunlardan bir tanesi de Yozgat'ta yapılmakta olan reha
bilitasyon merkezidir. 30 milyarın üzerinde ödenek isteyen bu rehabilistasyon merkezine, özür
lülerle alay edercesine, 300 milyon lira ödenek konulmuş, bu 300 milyon lirayla da, bu rehabi
listasyon merkezi, ancak otuz yılda yapılabilecek bir duruma sokulmuştur, tşte, bugünkü İkti
darın özürlülere bakışı ve özürlülerin problemlerini çözme yönündeki çalışmaları, Yozgat'ta 
yapılmakta olan rehabilitasyon merkezindeki olan olay gibi, otuz sene sonraya yönelik bir ça
lışmadır. " 

Her il ve ilçede bulunan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına ilave olarak, muh
taç durumda olan özürlülerin sağlık ve sosyal araç ve gereç ihtiyaçları karşılıksız olarak temin 
edilmeye çalışılmalıdır. Son zamanlarda, buna gereken önemin verilmediği, bunun politik ter
cihlere feda edildiği görülmektedir. Daha evvel, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ara
cılığıyla bunlara, yeterli olmasa bile, ihtiyaçlarını karşılayacak yardım yapılıyordu. Bugün, Sosyal 
Dayanışma Vakfı, Başbakanlığa bağlanmış ve bundan hiç kimsenin haberi olmamıştır ve mü
racaat edecekleri yeri bile bilmeyen vatandaşlar, yeşil kart perişanlığında olduğu gibi, perişan 
olmaya başlamışlardır. 

Spor ve beden eğitimi konusu da, yine bir Devlet Bakanlığına verilmiştir; ama bu Devlet 
Bakanlığının, bu konuyla ilgili tek bir çalışması yoktur. Sakatlarla ilgili olimpiyatlar denilmekte; 
ama, bu konuyla ilgili eğitim verilmemektedir. Sakatlar, kendi imkânlarıyla bir şeyler yapıp 
bu olimpiyatlara katılmaktadırlar. Zaten Sayın Bakanın da, İLKSAN ilejuğraşmaktan, sakat
larla uğraşmaya vakti yoktur. 

Kültürel çalışmalara gelince: Kültür Bakanlığının bu konuda bir hazırlığının ve çalışması
nın olduğunu söylemek m'ümkün değildir. Sayın Kültür Bakanımızın işleri, sporla ilgili Devlet 
Bakanımızın işlerinden çok daha fazladır; baleyle uğraşmaktadır, Türke ve İslama küfreden 
kitapların yasaklanmamasıyla uğraşmaktadır ve en büyük zevklerinden birisi de, Penthouse 
Dergisine kapak olmak veya dergi sayfalarında görünmektir. Tabiî, bu kadar işin arasında özür
lüleri görmesi de mümkün değildir. 
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Okullarda, kütüphanelerde, sözlü ve yazılı basında, konservatuvarlarda, özürlülere yöne
lik kültürel çalışmalara öncelik verilmeli ve öncelikle de bu çalışmalar yapılmalıdır. 

özürlülerin ve sakatların toplum yaşamına uyum için ise, gerek yollarda gerek binalarda 
özürlülerin rahat hareket edebilmelerini sağlayacak mimarî tedbirlerin alınmasına -en kısa 
zamanda- gayret edilmelidir ve bu konuyla ilgili çalışmalar hızlandırılmalıdır; Yapılan çalış
malar çok yetersiz kalmaktadır. 

Gümrük muafiyeti yanında, Türk sanayicilerinin, özürlü araç ve gereçlerinin üretimi için 
teşvik edilmeleri gerekir. Özürlüler, bu sayede, yurt dışından gelecek araç ve gereçleri bekleme
den, bunları daha ucuza ve yerinde temin etme imkânına kavuşacaklardır. 

En önemli konulardan birisi de, özürlüler konusunun topluma anlatılmasıdır, özürlüler 
konusunda önemli bir nokta da, özürlülük nedenlerinin ve özürlülerin sorunlarının kamuo
yunda devamlı canlı tutulması ye topluma mal edilmesidir. Bu sayede, son derece önemli bir 
gelişme sağlanacaktır. 

Son nüfus sayımında özürlülerle ilgili bir bölüm olmadığından, özürlülerin sayısı tam olarak 
bilinmemektedir. Bu, büyük bir eksikliktir. Tahminî olarak 7,5 milyon civarında özürlü oldu
ğu bilinmektedir. 7,5 milyon özürlü olduğuna göre, bunların ihmalinin çok büyük bir toplum
sal yara olduğunu da açık ve seçik olarak kabul etmek gerekir. 

Konunun tıbbî rehabilitasyonuyla yakından ilgili olduğu için, hastane, yatak ve ilgili per
sonel sayısını artırmaya acilen ihtiyaç bulunmaktadır. Bu, mutlaka aşılmalıdır. Maliyetin yük
sekliği bahane olarak gösterilmemelidir. Tabiî ki, bu konuda da Sağlık Bakanına çok büyük 
görevler düşmektedir. 

özürlülere yönelik tıbbî rehabilistasyonun koordinasyonu için, bakanlıklardan, üniversi
telerden, gönüllülerden, yerel yönetimlerden, iş ve işveren kesiminden, basın ve TV yetkilile
rinden ciddî bir katılım sağlanmalıdır. Bunun için politik kadrolara değil, bu işi bilen ilmî kad
rolara ihtiyaç vardır. Bu, mutlaka sağlanmalıdır. 

Üniversitelerde, özürlülerin eğitimi ve rehabilitasyonuyla ilgili bölümler açılmalı, açılan
lar ise güçlendirilmelidir. 

Ayrıca, hizmet içi eğitim konusuna da kısa vadede çözüm getirilmelidir. Lise mezunu gençler, 
kurslara tabi tutularak -bunların çoğunluğu özürlü olmak kaydıyla- eğitim ve rehabilitasyona 
yardımcı olacak personel olarak yetiştirilmelidir. Bu sayede hem özürlüler istihdam edilmiş ola
cak, hem de özürlülerin eğitim ve rehabilitasyonu özürlüler tarafından yapıldığı için, bu teşvik 
unsuru olacaktır. 

özellikle hamile annelere ve çocuklara eğitim veren kişi ve kuruluşlara, sakatlığı önleyici 
tedbirler, açık ve seçik olarak anlatılmalı, koruyucu hekimliğe önem verilmelidir. Verilen sos
yal hizmetler son derece dağınık ve yetersizdir, hizmetler arasında uyum yoktur. Bunun sağ
lanması şarttır, özürün tipine göre rehabilitasyon merkezleri yönlendirilmeli ve bu merkezle
rin sayıları mutlaka artırılmalıdır. 

Tekrar ediyorum; özürlülerin hayata ve istihdama kazandırılmaları için, mutlaka ve mut
laka rehabilitasyo'n merkezlerine önem verilmeli, bunların yenileri açılmalı, hizmete girecek du
rumda olanlar çabucak hizmete sokulmalı ve sayıları çoğaltılmalıdır. 

özel eğitim kurum ve kuruluşlarına ve aile rehberliğine gereken önemin verilmesi, bunu 
uygulamaya geçirecek adımların atılması, istenilen hedefe ulaşmada önemli sonuçlar alınma
sını sağlayacaktır. 

— 363 — 



T.B.M.M. B : 95 27 . 4 .1993 0 : 1 

tik eğitim aileye verilmelidir; çünkü, özürlülerin eğitimi, çocuğun eğitiminde olduğu gibi, 
aileden başlamaktadır, özürlüyü eğitmesini bilmeyen aile, özürlüyü, ileride problem olarak so
kağa atacaktır. Onun için, aileye ve ailenin eğitimine çok önem verilmesi şarttır. 

Okulöncesi eğitime özel önem verilmeli ve konuyla ilgili doktor, öğretmen ve personel ye
tiştirilmelidir.' 

Yüzde 2 olan kontenjan, özürlünün nüfusa oranı olan yüzde 10'a çıkarılmalıdır. Özürlü 
çalıştıran işyerlerine teşvikler sağlanmalı fazla özürlü çalıştırmaları özendirilmelidir. Özendi- ' 
rilen işyerleri, bu sayede, fazla özürlü çalıştırarak, özürlülerin istihdam edilmesinde çok bü
yük kolaylıklar sağlayacaklardır. Ancak, istihdamı artırabilmek için de, özürlülerin -her za
man ve daha evvel de söylediğim gibi- rehabilitasyon merkezlerinde, mutlaka, yapacakları işe 
göre eğitilmeleri gerekmektedir; ki, normal bir insandan daha verimli olduklarını ancak bu 
sayede ispat edebilirler. V 

özürlü bir bireyin, eğitim, tedavi, rehabilitasyon, çalışma ve yuva kurması, kısaca insan
ca yaşaması için, bu insanlarımızın huzurlu ve güvenli yaşamına imkân sağlayacak yeni ve kap
samlı bir yasal düzenlemeye ivedilikle ve mutlaka ihtiyaç vardır. Bu düzenlemeler, bu Yüce Meclis 
tarafından, en kısa zamanda yapılmalıdır. 

Sonuç olarak, hazırlanan bu rapora, Anavatan Partisi Grubu olarak katıldığımızı özellik
le belirtmek istiyorum. 

Halihazırdaki İktidarın mensuplarına da, artık, bahaneler uydurmaktan, bahaneler üret
mekten vazgeçip, muhalefette olmadıklarını, iktidar olduklarını, iktidar oldukları için de bu 
konuya kendilerinin çözühıgetirmesi gerektiğini anlamalarını, bilmelerini, kafalarına yerleş-
tirmelerini, iktidar olrrfa bilincine varmalarını hatırlatıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, özürlülerin problemlerinin en kısa zamanda çözüleceğine olan 
inancımı belirtiyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orhon. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen, bu

yurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Sayın Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, özürlülerin sorunlarıyla ilgili olarak Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerine kurulan araştırma komisyonu raporu, uzun 
süreden beri bu özürlü yurttaşlarımızın bekledikleri, arzu ettikleri, bu Yüce Meclisten, onlarla 
ilgili kanunların, onlarla ilgili yaptırıcı hizmetlerin çıkması için bir vesile olacaktır. Bu konuya 
değindikleri için kendilerine ve hizmetlerinden dolayı da komisyon üyelerine teşekkür ediyorum. 

Türkiye'de ciddî bir sayım yapabilirsek, 1 milyonu aşkın özürlü vatandaşımızın yaşadığını 
tespit ederiz; ama, bu 7 milyon özürlü vatandaşımıza sahip çıkacak tek bir kuruluş yok. Biraz 

•N önce de bir arkadaşımızın söylediği gibi, bunların belli bir kısmı Çalışma Bakanlığına, belli 
bir kısmı da Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmış; ama o insanların sorunları olduğu zaman, 
ciddî olarak muhatap alacakları, o insanların sorunları olduğu zaman başvuracakları, o in
sanların sorunları olduğu zaman kendilerine yol gösterecek ciddî bir müessese yok.' 

Türkiye'de, sanki özürlü sayımız yetmiyormuş gibi, bizim, bırakın yaptıklarımızı, yapa
madığımız işler dolayısıyla da bu özürlü sayısını gittikçe artırır duruma gelmişiz. 
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öyle yollar yapmışız ki -rahmetli Adnan Kahveci, biliyorsunuz trafik kazasında öldü- oto
yollarında meydana gelen kazalardan dolayı özürlüler meydana gelmiş. Hizmet etmişiz, para 
ayırmışız, yatırım yapmışız, ama o yapılan yatırımları doğru yönde geliştirecek ara etkenleri, 
ufak, ama önemli olan ara etkenleri, o yerlere koyma imkânını bulamamışız veya en azından 
ihmal etmişiz; ama faturası büyük olmuş -ölümlerden bahsetmiyorum- özürlüleri koruyalım, 
özürlülerin sorunlarını ortadan kaldıralım derken, yeni özürlüler yaratmaya devam etmişiz. 

îşyeri kazalarıyla meydana gelen özürlülerin sayısı, biliyorsunuz, çok büyük. Biz o işyer
lerini denetleme imkânını bulamamışız, kendi işlerimizin çokluğundan dolayı ve işyerierinde 
olan kazalardan dolayı, yeni özürlüler meydana gelmiş Türkiye'de. 

Bunun başka bir örneği ev kazaları... . 
Yaşlı ve kimsesiz insanlarımızı da sayarsak, özürlüler ordusuna bir ordu daha katmış olu

ruz; ama hiçbiri için çözüm üretmemişiz. ' 
En önemlisi, kırsal kesimde yaşayan insanlarımıza eğitim vermediğimizden dolayı, akra

ba evliliklerinden kaynaklanan özürlü çocuklar dünyaya gelmiştir. İnsanlara eğitim vermemi
şiz, insanlara neyin ne olacağını anlatamamışız; sağlık kuruluşlarımız, bu konuda uzman ar
kadaşlarımız Türkiye'nin yörelerine dağılmamış, o insanlara sahip çıkmamışız, o insanlar bol 
bol doğum yapmış, ama bol bol özürlü insanlar yetişmiş ve bunları eğitimden, öğrenmekten 
uzak bırakmışız ve sahipsiz bırakmışız... 

Bütün bu ihmalleri toparlarsak, yaklaşık 7,5 milyon özürlü insanımızı, Türkiye'de, yöne
timle karşı karşıya bırakmışız; ama, bu insanların, ellerinde olan haklarını da almışız... Bu 
özürlülerin, belediyelerde, devlet kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda yüzde 2 özürlü çalıştırıl
ması haklarını, İçendi yandaşlarımıza, bazı bölümlerde arkadaşlarımıza peşkeş çekmişiz. Bıra
kın yardım etmeyi, bu insanların bu haklarını ellerinden almışız. 

Ben, kısaca, bu özürlü insanlarımıza yapılacak çok küçük hizmetlerden biraz bahsedip, 
konuyu kapatmak istiyorum. 

Yüzde 2 özürlü çalıştırılması kontenjanının, mümkün olduğu kadar artırılmasını arzu 
ediyorum. 

Hastanelerde, sahipsiz olan özürlülerimize sağlık hizmeti vermemiz gerekir. Bunu nasıl 
yapacağımızı bilemiyorum; bu, şimdiki Hükümetin işi. 

"Türkiye'de kaç tane özürlü vardır, bunlardan kaç kişi okuyor, eğitim gören özürlüleri
miz ne kadardır, bu özürlülerin kaç tanesi vakıf okulunda, kaç tanesi devlet okulunda eğitim 
görüyor?" diye Sayın Bakana sorsam, sanırım burada bana cevap veremeyecek gibi geliyor. 
Ama, ben yine de, bir an önce, şimdiki Hükümetin, özürlülerle ilgili sayımı, onların sorunları
nı ve gerçeklerini, çok ciddî olarak bir an önce meydana çıkarmasını; yani, teşhisini koyup te
davisini bir an önce başlatmasını arzu ediyorum. 

Özürlü arkadaşlarımızın büyük bir kısmı kendi işyerlerinde çalışmaktadırlar; fakat, bana 
ve bazı milletvekili arkadaşlarıma gelen taleplerinde, "Biz, kendi işyerlerimizde çalışarak dev
lete yük olmayacağız; ama, devlet de bize vergi konusunda biraz kolaylık sağlasın. Biz, ana-
babalarımîza yük olmaktan bıktık... Konut ihtiyacımız var... Eğer devlet, çeşitli yönlerde ve 
yatırımlardaki yolsuzlukları biraz önleyerek artıracağı paraları özürlülere konut yapımında har
carsa, bizi mutlu etmiş olur" demektedirler. 

Hükümette görev alan arkadaşların, özürlülerin bu isteklerine olumlu bakacaklarına, ina
nıyorum. 
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Sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz, özürlüler konusu unutulmuştur. Gazeteci arkadaşla
rım kusuruma bakmasınlar, basın ve televizyonda özürlülere yeterince sahip çıkmıyor ve so
runlarına özen göstermiyor. 

özürlüler, milletvekillerine inanmaktadırlar, sorunlarına sahip çıkılacak tek yer olarak bu 
Parlamentoyu görmektedirler ve sorunlarına sahip çıkılması için bizlerden yardım ve çaba bek
lemektedirler. 

Çok ihtiyacı olan özürlülerin, telefon ve teleks gibi hizmetlerden, tiyatro vesaire gibi eğ
lence yerlerinden ve çeşitli kuruluşların bazı hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmeleri gibi, 
çok cüzi bazı talepleri vardır. Bu talepleri, ilgili bakanlıklar karşılayabilirlere, zannediyorum 
ki, bu konuda, az da olsa bazı şeyleri yapmış oluruz. 

Bana göre esas önemli konu, özürlülerin, sorunlarına muhatap bulamamalarıdır. 
Sevgili arkadaşlarım, bu konuda şunu söylemek istiyorum: özürlülerin, zor durumda kal

dıklarında, bazı ihtiyaçlarını ve sorunlarını ulaştırabilecekleri ve başvurabilecekleri bir yer ol
ması bakımından, ben, bu Hükümetten rica ediyorum; eğer, bu, ismi var, kendisi yok bakan
lıklardan bir tanesi, geçici de olsa, özürlülere bakarsa, zannediyorum ki, özürlüler boşta kal
mamış ve Hükümet de, toplumdaki görevlerinin bir kısmını yapmış olur. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevigen. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Kerimoğ-

Iu'na söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Kerimoğlu. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Başkan, sayın mil- * 
letvekilleri; aslında, Sayın Dedelek'le, binbir emekle 250-300 sayfalık bir rapor hazırladıktan 
sonra konuşmayı hiç düşünmüyordum; ama muhalefete mensup bir sayın sözcünün, "artık 
iktidar olduğunuzu hissedin" demesi üzerine konuşma ihtiyacı hissettim. 

Aslında siyasal bir konsensüs olan İktidarımız, her konuda olduğu gibi, özellikle, özürlü
ler konusunda da, bugüne kadar, gerekli ciddiyeti ve önemi göstermiştir. Özürlüler konusu
nun, bugüne kadar takındığımız tavır gereği, hep partilerüstü tutulması istemiştik ve öyle de 
görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime başlamadan önce, Türkiye'de, özürlülerin problemleri
nin tartışılmasına vesile olan değerli arkadaşlarımızı, huzurunuzda, gerçekten saygı ve şükran
la anmak istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, bir kere, özürlülerin problemlerini araştırdığımız o günlerde, Türki
ye'de sıkça söylenen, "sosyal devletin modası geçmiştir" sözü vardı. Biz, Komisyon olarak, 
bunun tam tersine "sosyal devlet.özünde, çağdaş devlet olmanın gereğidir" diye, aylarca süren 
çalışmalarımız sonucu ciddî bir raporu takdirlerinize sunduk. Ancak, burada bir üzüntümü 
belirtmek istiyorum: Gerçekten konunun araştırılmasını isteyenler ya da bugün bu konuyu eleş
tirmeye kalkan arkadaşlarımızın, o raporun hazırlanmasında çok ciddî katkılarının olduğunu 
söyleyemeyiz. 

Olayı araştırmaya başladığımızda, devletin her konuda çivisinin çıktığı gibi, bu konuda 
da çivisinin çıktığını, çok açık şekilde, gözlerimizle gördük. 

, —366 — 



T.B.M.M. B : 95 27 . 4 . 1£33 O : 1 

Olay, aynen bir orta oyunu gibiydi. Resmî kurumların temsilcilerini çağırdık, Türkiye'de 
kaç özürlü vardır diye sorduk; her kurumun yetkilisi değişik rakamlar verdiler... Kimine göre 
bu rakam 500 bindir, kimine göre 750 bin, kimine göre ise bu rakam bir milyondur. Böyle gayri 
ciddî bir anlayışla özürlülerin sorunları ele alınırsa, elbette ki, özürlülerin şikayet etmeye do
ğal olarak hakları vardır. 

Biz, en azından İktidar olduğumuzu hissettirmek için, devleti ciddiyete davet ettik. Yıllar
dır toplanmayan Özürlüler Yüksek Kurulunu, Sayın Bakanımız ilk defa bu İktidar döneminde 
topladı. -

Değerli arkadaşlar, uzun konuşmak istemiyorum; ancak bir gerçeğin altını çizmek istiyo
rum: Türkiye'de gerçekten bu komisyon bu olaya el atana kadar, bu İktidar bu olaya el atana 
kadar, özürlülerin durumunun çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. 

. Bir kere, özürlülerin sayısını tespit etmek için ciddî bir çalışmaya öncelikle ihtiyaç vardır. 
Dünya standartlarına göre, özürlülerin sayısı, ülke nüfusunun yüzde 10'u olarak esas alınacak 
olursa -ki, bu rakam yüzde 12 kabul ediliyor- ve buna göre 6 milyonun üzerinde özürlü yurtta
şımız olduğunu düşünecek olursak, ciddî bir nüfus sayımıyla bu rakamı tespit etmeye ihtiyacı
mız vardır. Bu tespiti mutlaka yapmak durumundayız. • 

Değerli arkadaşlarımızın belirttiği gibi, ülkemizin öylesine bölgeleri vardır ki, çeşitli ted
birsizlikler yüzünden bu bölgelerimiz özürlü üretir hale gelmişlerdir. Bu tespit gecikmeden ya
pılmalı ve elbette, çağdaş ve sosyal devlet olmanın gereği, bunların tedavisi konusunda elimiz
den gelen katkı ve gayreti göstermeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bizi burada rahatlatan tek şey de, gerçekten, Türk halkının, kendi 
özürlü yurttaşlarına karşı, hoşgörüyle, sevgiyle, saygıyla bakışıdır. Bunu da huzurlarınızda, tak
dirle ve kıvançla, biraz da övünçle belirtmek istiyorum. Bu durum, bizi,kendi görevlerimizi 
yerine getirmekten alıkoymamalıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, aslında elinizdeki raporda, yani Özürlüler komisyonunun ortaya çı
kardığı raporda, her şey, ayrıntılı ve teknik şekilde hazırlanmıştır. Eğer bu rapor ışığında, biz, 
işin başında, öncelikle yapacağımız şeyleri ve Türkiye'de özürlülerle ilgili yasa birliğini sağla
yabilirsek -çünkü, özürlünün tarifi SSK'da başka, Vergi Kanununda başka veya diğer yasalar
da başka şekilde tarif edilmektedir- bu Parlamentonun çok önemli bir görevi yerine getirdiğini 
kabul edeceğim ve öyle de yapmalıdır diye düşünüyorum. , 

Arkadaşlarımızın belirttiği gibi, gerçekten, Türkiye'de 6 milyon insanı ilgilendiren, onla
rın, her türlü sorunlarını görüşebileceği ve çözüme kavuşturulabileceği ciddî bir özürlüler ba
kanlığına, böyle bir hizmet bakanlığına ihtiyaç vardır. Aksi takdirde, her biri ayrı ayrı bakan
lıkların yetkisi içinde sürdürülen bu hizmetlerin çok başarılı olmayacağı gibi bir his var içimde. 

Değerli arkadaşlarım, elbette, sadece yasa birliği ya da bir bakanlık kurulmasıyla bu iş 
çözülmüyor. Buna ilaveten, mutlaka.^iddî bir kamuoyu desteği, basının, TRT'nin ya da başka 
yayın organlarının desteğiyle bir gönüllü desteği sağlanmalıdır. 

En son ve en önemlisi de, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonu son derece pahalı olan bu 
hizmetin, mutlaka sağlam gelir kaynaklarına bağlanması gerekir. 

özürlü yurttaşlarımızın yarınlarının, dünden ve bugünden daha iyi olacağı inancıyla, he
pinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. 

Sağ olun. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Kerimöğlu. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. . 
Komisyon?.. ı 
Eskişehir Milletvekili Sayın Dedelek, buyurun. (Alkışlar) 

(10/3) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANI İBRA
HİM YAŞAR DEDELEK (Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Kon
ya Milletvekili Sayın Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, geçtiğimiz yıl, ülkemizdeki özür
lülerin problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yerii politikala
rı tespit amacıyla Meclis araştırması açılması önergesi üzerine kurulmuş olan Komisyonumuz, 
bir yıllık( süre sonucunda çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. 

Gerçekten, bu kadar insanî bir konuya ve toplumumuzda önemli bir yaraya parmak ba
san 19 Uncu Dönemdeki bu Komisyonumuz, sizlerden aldığı değerli güçle, bir yıl içerisinde, 
çok ciddî bir çalışma yapıp, 253 sayfalık bir rapor hazırlayarak, bugün bu genel görüşmeyle 
huzurlarınıza gelmiş bulunmaktadır. , 

Değerli milletvekilleri, Komisyonumuz göreve başladığında; biraz evvel değerli Başkan Yar
dımcım Sayın Kerimoğlu'nun da ifade ettiği gibi, önce, bakanlıkların bu konuya bakış açıları
nı tespit amacıyla birifingler aldık. Gerçekten de, bakanlıklar konuya o kadar dağınık,'o ka
dar bakıyorlardı ki, bunların tekrar bir araya gelmesi, tekrar bu konuya duyarlı bakması için 
bir hayli zorlandık. 

Ayrıca, üniversitelerimizden birtakım bilim adamlarımızı davet ettik. Yine, dernekleri, bu 
konudaki bilgilerini ve eksikliklerini tespit etmek amacıyla davet ettik. Komisyonumuz, araş
tırma komisyonundan daha çok, Meclisimizin dilekçe komisyonu haline geldi, yani dert dinle
me komisyonu haline geldi. 

Burada konunun detayına girmek istemiyorum. Sizlerin de takdir edeceği gibi, raporuV 
muz ciddî sorunlara eğilmiş bir rapordur. 

Burada en önemli husus şudur: Binlerce özürlü vatandaşımız, bu Komisyonu, âdeta bir 
genel müdürlük, müsteşarlık, hatta bakanlık seviyesinde görmüştür. İnanınız, cuma günleri 
yaptığımız davetlerde, Kars'tan tutun da Edirne'ye kadar pek çok dernekler, vatandaşlar gelip, 
deftlerini anlatmışlardır. 

Burada konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Ancak, bu dönemde başlamış olan bu 
güzel çalışmanın, diğer siyasî parti grup sözcülerinin de ifade ettikleri gibi, bir bakanlık kuru
larak sonuçlandırılmasını ve buna da bizim önder olmamız lazım geldiğini bir sefer daha ifade 
ediyor, raporumuzun hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim. 
Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki genel görüşmede, şahsı adına Sayın ökkeş 

Şendiller. '•- • 
Buyurun Sayın Şendiller. , 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri 

saygıyla selamlayarak, bir iki noktaya işaret etmek istiyorum. 
Bu raporun hazırlanmasına vesile olan bütün arkadaşlara, öncelikle saygılarımı ifade edi

yorum. Teferruatlı bir rapor hazırlanmıştır. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen arka
daşlara da teşekkür ediyorum. 
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Tabiatın, hayatın gerçeği şudur: Doğumdan önce sancı olur; mutlaka, sancının arkasın
dan doğum gelir. Sakatların ve özürlülerin meselesinin de bu derecede Meclis gündemine alın
ması, detaylı şekilde gündeme getirilmesi, güzel bir başlangıçtır; devamı da inşallah gelir. 

özellikle fırsat eşitliğinin, sakatlar ve özürlüler konusunda da ön plana alınması gerektiği 
inancındayım. Bu konuda, gerek hukukî düzenlemeler gerekse Anayasada bir kısım maddeler 
var; ama önemli olan, yine bu yasaların iyi işletilmesi ve ciddiye alınmasıdır. 

özellikle çalışabilecek durumda olanların istihdam edilmesi konusu çok önemlidir. Sa
katlar Haftasında her zaman görüyoruz; sakatların slogan haline getirdiği şu sözü unutma
mak lazım: "Sadaka değil, iş istiyoruz." Bu da, onların, onurlu şekilde ve içinde bulunduğu 
durumun kompleksine kapılmadan ekmeğini kazanabilmesine ve bu yöndeki istihdam imkâ
nının daha da artırılması gerektiğine bir işarettir. 

Değerli milletvekilleri, bir diğer konu da şudur: Görüldüğü gibi, meseleye, sadece devletin 
sahip çıkması da yetmemektedir. Devletin getirdiği hizmetler ve getirdiği imkânlar yanında, 
mahallî idarelerin ve özel sektörün de bu konuda gayret göstermesi gerekir. Bilhassa Batı'da 
ve gelişmiş ülkelerde, sakatlara verilen önemi, çıktığınız her sokak ve caddede görmeniz müm
kündür. 

Bu konuda çok büyük problemler var. Devlet olarak meselenin altından kalkmanın zor 
olduğunun şuurundayız; ama, çok fazla riske girmeden; en azından, sakat ve özürlülerimiz 
için cadde ve sokakta, çalışanlar için devlet dairesinde, çalıştığı işyerinde alınacak bir kısım 
tedbirler, onların daha onurlu yaşamasına imkân sağlayacaktır. 

Mesela, trafik işaretlerinde, en azından görme özürlüler için bir kısım tedbirler alınabilir. 
Batı ülkelerinde görüyoruz; birçok yerlere işaretler konmuş; elektrik ve sinyalizasyon tertibatı 
vasıtasıyla, görme özürlü kişi düğmeye basıyor, karşıya geçebileceği zaman kadar bir ses işite
rek karşıya geçiyor. Aslında bu, çok zor olmayan bir hadise. Onların, başkalarının yardımına 
ihtiyaç duymadan karşıdan karşıya geçmelerine imkân sağlamaktadır. 

Diğer taraftan, belediyelerimiz, şehir düzenlemesinde, kaldırım düzenlemesinde, mutlak 
surette sakatların varlığını hesaba almalıdır. Bunlar kolay yapılacak işlerdir. 

Belki, her tarafta, istenilen her şeyi bir anda yapmak mümkün olmaz; ama, bunlar, ileriye 
dönük bir adım atma demektir. • 

Toplu taşım araçlarında sakat ve özürlülerimize biraz daha yer verilmesi, onların biraz 
daha rahat edebileceği imkânların yaratılması gerektiğine inanıyoruz. 

Diğer bir konu ise, sakatların eğitimi, rehabilitasyon imkânları, onların kalabileceği yer
ler konusudur. 

Onların eğitimlerine mutlaka önem verilmelidir; ama, bir de, eğitim konusunu toplumu
muzun gündemine getirmemiz lazımdır. 

Bize göre, sakatların ve özürlülerin eğitimi kadar, toplumun onlara davranış biçimleri de 
önemlidir. Onlara ilgi duyulmasını sağlamak bakımından, okullara, ilkokuldan itibaren ders
ler konularak, çocuklarımıza, sakatlara nasıl davranacakları konusunu gündeme getirmek de, 
sakat ve özürlülerimize yapılacak en büyük iyiliklerden birisi olacaktır. Çünkü, eğer sokaktaki 
insanımız, küçük yaştan itibaren, sokakta gördüğü, komşusunda gördüğü o sakatın varlığın
dan haberdar olacak şekilde yetİştirilirse, ona ilgi duyarsa; bize göre, sakatların ve Özürlülerin, 
toplum içerisinde uyum sağlamaları, rahat çalışabilmeleri ve rahat dolaşmaları da mümkün 
olacaktır. 
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Diğer bir konuya da kısaca temas etmek istiyorum. Bugün, sakatlarımızın araç ve gereç 
sorunu vardır. Sakatların araç ve gereç ihtiyaçlarını temin etmekte çok ciddî manada güçlük 
çekiliyor. Ayrıca, bunların temini yolunda da -çoğu zaman dışarıdan bunları getirmek duru
munda kalıyoruz- döviz kaybına sebep oluyoruz. 

Aslında, sakatlarımızın kullandığı arabaları, araç ve diğer gereçleri biz bugünkü Türki
ye'nin imkânlarıyla yapabilecek durumdayız, özellikle, bunların araç ve gereçlerini temin eden, 
bu konuda imalata giden özel kuruluşların teşvik edilmesinin de, onlara bir kolaylık sağlaya
cağı kanaatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, yine -çok fazla bir yük getireceğine ihtimal vermiyoruz- bir fon oluş
turarak, bunların araç ve gereçlerinin, sağlık giderlerinin, biraz daha fazla kısmının, devlet, 
mahallî idareler ve özel sektör tarafından karşılanması da, onlara yapılabilecek iyiliklerden bi
risi olackatır. 

Bunlar, çok ciddî yatırımları gerektirmeyen; ama* onları toplumun gündeminde tutan, in
sanlarımızın onlara sevgi ve muhabbetle yaklaşabileceği olaylardır. Bunların, huzurlu bir şe
kilde, en azından içinde bulunduğu sıkıntıyı bir derecede unutmuş ve ferahlamış olarak yaşa
tabileceği inancındayız. 

v Bu duygular içerisinde, tekraren, raporu hazırlayan ve bu konuda emeği geçen bütün ar
kadaşlara saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. (BBP, 
DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ŞendiIIer. 
) Rapor üzerinde son konuşmayı yapmak için, şahsı adına, Çorum Milletvekili Sayın Mu

harrem Şemsek'e söz veriyorum. 
, Buyurun Sayın Şemsek. (MHP ve RP sıralarından alkışlar) 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; görüşülmekte olan Meclis Araştırması Komisyonu Raporuyla ilgili, şahsım adına 
düşüncelerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, öncelikle, bu önergeyi veren ve arkadaşlarımıza ve Yüce Meclisimizin bu 
önergeyi kabul etmesinden sonra kurulmuş ve uzun süre, değerli çalışmalarıyla bu raporu hu
zurunuza getirmiş olan araştırma Komisyonu Başkanı ve sayın üyelerine teşekkür etmek is
tiyorum. . 

Deminden beri, parti grupları adına konuşan arkadaşlarımız ve Komisyonumuzun De
ğerli Başkanı arkadaşımız, özürlülerin meseleleriyle ilgili, gerçekten teferruatlı düşünceler or
taya koydular. 

öncelikle ifade etmek istediğim ve ifade etmekte fayda gördüğüm husus, özürlülük mese
lesinin partilerüstü bir anlayışla ele alınması hususudur. Gerçekten bu mesele, partilerüstü bir 
anlayışla ve düşünceyle ele alınırsa faydalı olur. Zira, özürlülük meselesi, sakatlık meselesi, 
millî bir mesele, sosyal bir meselei olarak karşımızdadır. Bu meselede bütün siyasî partilerimi
zin bu anlayış içinde hareket etmeleri halinde, çözümün daha da kolaylaşacağı düşüncesindeyim. 

Arz etmek istediğim bir başka husus şu: Bugün, dünyada ve Türkiye'de, özürlülerle ilgili 
çok ciddî mevzuat da vardır; mevzuat boşlukları olması yanında, ciddî mevzuatımız da vardır. 
Hem dünyadaki kuruluşlar bu mevzuata eğilmişler hem de ülkemiz eğilmiştir. 
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Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinde, 25, 26, 27 nci maddelerde, 
özürlülerle ilgili hükümlere yer verilmiştir. 

Ayrıca, yine Birleşmiş Milletler, 1975 yılında 447 sayılı bir kararla, "özürlü Kişilerin Haklan 
Bildirisi" adıyla ciddî bir bildiri kaleme almıştır. 

Türkiyemizde de başta Anayasamız olmak üzere -ki, Anayasamızın 42, 50, 56 ve 61 inci 
maddeleri olmak üzere- kanunlarımızda özürlülerle ilgili temas edilen dokümanlar vardır; an
cak, mevzuatla ilgili realite bu olmasına rağmen, özürlülerin meseleleri bugüne kadar çözüle
bilmiş de değildir. 

Ayrıca, bugün dünyamızda özürlülerle ilgilenmek meselesi, özürlülerin meselelerini çöz
mek işi, devletler için, demokratlık ve çağdaşlık ölçüsü haline gelmiştir. Yani, bir devlet özür
lülerle ilgilendiği ölçüde çağdaş, bir devlet özürlülerle ilgilendiği ölçüde demokrat, bir devlet 
özürlülerle ilgilendiği ölçüde insan haklarına riayet eden devlet olma vasfına kavuşmaktadır. 
Bu ölçülerde de meseleyi düşündüğümüz zaman, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bu me
selenin acilen çözülmesi işiyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğiyle karşılaşırız. 

Değerli arkadaşlar, özürlülerin meselelerini, bu raporu hazırlayan değerli heyet, gerçekten 
teferruatıyla yazmış. Bu rapordaki düşüncelerin ve görüşlerin bu safhadan sonra uygulamaya 
geçirilmesi önemlidir. Bu rapor huzurumuza gelmiştir; değerli bir doküman huzurumuza geti
rilmiştir; bundan sonra bize düşen -başta Hükümetimizin görevlileri, yetkilileri olmak üzere, 
Yüce Meclisimize düşen- bu dokümanda bulunan tavsiyelerin uygulama safhasına konulması 
ve eksik varsa bu dokümanda olmayanlar varsa, onların da tamamlanarak kanun veya mevzu
at haline dönüştürülmesidir. 

Ben teferruata girmeden, konuyu birkaç başlık altında toplamakta fayda görüyorum. 
Değerli arkadaşlar, bir defa, bugün Türkiye'de bir zihniyet yanlışlığı vardır, tik yapılacak 

iş, yeni bir zihnî yapı, bu meseleye yeni bir bakış açısı getirilmesi konusudur. Bugün Türkiye'
de, özürlülerin kendilerine, özürlülerin topluma ve toplumun da özürlülere bakışı yanlıştır. Özür
lü, kendisine yanlış bakmaktadır; özürlü, topluma yanlış bakmaktadır; toplum da özürlüye 
yanlış bakmaktadır, tik yapılacak çalışmalardan birisi, bu yanlış zihniyetin, eksikliğin gideril
mesidir. 

tldnci olarak, özürlülerle ilgili, çok değişik kanunlarda çok değişik hükümleri ortadan 
kaldırmaktır. Bunun için de hiç vakit kaybetmeden, bir özürlüler kanununu, tek başına bir 
özürlüler kanununu -ki, bunu Hükümetimizin getirmesi faydalıdır; bizler de teklif edebiliriz.dü-
şüncelerimiz vardır- arzu ederiz ki, Hükümetimiz bir an önce Meclisin gündemine getirsin; 
bütün siyasî partilerimizin iştirakiyle bunu bir an önce çıkaralım, bir özürlüler kanunu çıkarıl
sın. Böylece Maliye Bakanlığının ilgilendiği, Sağlık Bakanlığının ilgilendiği, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının ilgilendiği, Ulaştırma Bakanlığının ilgilendiği, devlet bakanlıklarının 
ilgilendiği konuların tamamını bir çatı altında, bir kanun etrafında toplamak suretiyle, mese
leyi tek elden ve daha iyi realize edebilme imkânını buluruz. 

Bir başka konu: Bugün, özürlü işçi çalıştırmayan, kanunlardaki ve bugünkü mevzuatı
mızdaki gerekleri yerine getirmeyen vatandaşlara, işyeri sahiplerine ceza ödettirilmektedir. Bu 
ödenen cezaların toplandığı ve başka yerlerden de kesinti yapılmak suretiyle belli bir birikimin 
temin edileceği bir özürlüler fonunu da acilen devreye sokabiliriz. Bu da, kısa vadede ve uzun 
vadede yapılacak çalışmalarda ciddî bir rahatlatma unsuru olabilir. 
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Bir başka konu: Özürlüler bakanlığı mutlaka kurulmalıdır. Bugün -dünya standartları he
sabıyla ortaya çıkan rakamdır bu ve rapordaki görüş de o- dünyada, nüfusun yüzde 10'u özür
lü olarak mütalaa edilmektedir. Türkiye'de -arkadaşların da ifade ettikleri gibi- bu konuda gerçek 
ve ciddî bir çalışma yapılamamıştır; ama, inşallah kısa zamanda Devlet İstatistik Enstitümüz 
bu konuda bir çalışma yapar ve özürlülerle ilgili gerçek rakam da -özellikleriyle birlikte- orta
ya çıkmış olur. Özürlüler bakanlığını bir an önce kurmak da memleketimiz için bir realitedir. 

Türkiye'nin nüfusunu 57 milyon hesap ederseniz -ki, geçmiştir- ülkemizde, dünya stan
dartları hesabıyla, altı milyona yakın özürlü vardır; ama, bugün Türkiye'de DPT'nin, üniver
sitelerin ve çeşitli'bakanlıkların rakamları 5,5 milyondan 8 milyona kadar değişmektedir. Or
talama bunu 7-7,5 milyondan aşağı kabul etmemiz mümkün değildir. 7,5 milyon insanı sadece 
ana ve babalarıyla birlikte hesap etseniz, 21 milyon insanın meselesidir bu. 21 milyon insanın 
meselesiyle bir parlamentonun, bir hükümetin ilgilenmemesi gibi bir düşünce söz konusu ol
mamalıdır, zaten olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlar, bir başka konu: özürlülerimiz, hemen acilen sosyal güvenlik şemsiye
sine kavuşturulmalıdır. Şimdi çeşitli sosyal içerikli uygulamaları Hükümetimiz devreye sok
maya çalışıyor; işsizlik sigortası gibi, yeşil kart gibi, başka şeyler gibi... Bunlar, tabiî, belli öl
çülerde oluyor... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şenısek. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Bu sosyal şemsiyeye, hemen acilen, özürlüler da

hil edilebilir; yani, bu, öncelikli bir problemdir, öncelikli bir mesele olarak ele alınıp, özürlü 
vatandaşlarımızı sosyal güvenliğe kavuşturacak şekilde bir düzenleme yapılabilir. Bunu da Hü
kümetimizin ve Yüce Meclisimizin dikkate alacağını umuyor, bu dokümanın uygulama safha
sına geçirilmesini Yüce Meclisimizden ve Hükümetimizden tekrar rica ediyor, hepinize saygı
lar sunuyorum. 

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Hükümet adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay. 
Buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özürlülerin problemleriyle ilgili Araştırma Komisyonu
nun görüşmesi yapılan raporu üzerinde Hükümet adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sakatlık ve sakatlara ilişkin sorunlar, yalnızca bire
yin acıma duygusuna ve gönüllü kuruluşların özverili çabalarına bırakılamayacak kadar kap
samlı bir nitelik taşımaktadır. Sakatlar ve sağlamlar arasında, sosyal haklar ve görevler açısın
dan, farkları ortadan kaldırmak ve onları toplumla kaynaştırmak sosyal öze sahip devletin amaa 
olmalıdır. * 

Artık, gelişen çağımızda, toplumsal sorumlulukların bilincindeki devlet.kişi dünyaya göz
lerini açmadan başlayan ve gözlerini kapayıncaya kadar süren dönemde görevler üstlenmektedir. 

Bu anlayışla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir araştırma komisyonu kurarak sakatla
rın sorunlarına eğilmesini takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. 
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Ayrıca özürlülerin Problemlerini Araştırma Komisyonunun kısa sürede verimli ve ayrın
tılı bir çalışma yaparak bunu bir raporla sonuçlandırmasından dolayı Komisyonun Sayın Baş
kanına ve değerli üyelerine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Kuşkusuz, hazırlanan bu rapor, başta Hükümetimiz olmak üzere, konuya ilişkin çalışma
ları bulunan tüm kurum ve kuruluşlar ile kişilere yardımcı olacaktır. Sakatların sorunlarının 
çözümü, süreklilik gösteren ve partiler üstü politikalarla sağlanabilir. Bu konuda Yüce Mecli
sin hiçbir üyesinin farkıl düşündüğünü sanmıyorum. Bu nedenle de, sorunlu kişiler olarak, 
sakatların sorunlarının çözümü yolunda etkin, kalıcı, katılıma dayanan devlet politikaları oluş
turmak üzere çalışmalar yapacağımızı belirtmek istiyorum. 

t Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 21 inci Yüzyıla girerken, artık, sakatları sağlamlar
dan ayıramayız ve soyutlayanlayız. Her gün gelişen toplumsal anlayış, onlarla bütünleşmeyi 
gündeme getirmektedir. Günümüz dünyasında sosyal devlet anlayışının ulaştığı insanî boyut, 
toplumun bütün bireylerinin sağlığa, eğitime, çalışma hakkına, sosyal güvenliğe, sosyal hizmet 
Ve yardımlara eşit şekilde ulaşabilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

Her alanda ayırımcılığa karşıyız; her özel ilgi bekleyen grubun toplumsal anlayışla temsil 
edilmesinden, toplumla uyumlaştırılmasından, toplumla bütünleştirilmesinden yanayız. Bu an
layış, sakatların da toplumla bütünleşmelerinin sağlanması için ulusal ve uluslararası çalışma
lara yön vermektedir. 

Sakatların fırsat eşitliğini sağlamak, bağımsızlıklarını desteklemek, yeteneklerini geliştir
mek; sakatlar konusunda kamuoyunda bilinç yaratmak; sakatların sorunlarının çözümünde 
katılımı sağlamak, yerel yönetimlerin bu alanda etkin rol almasını sağlamak; sakatların üret
ken olmaları için önlemler almak, konuya ilişkin iş ve güç birliği yapmak, yeni teknolojilerden 
yararlanmak, tıbbî ve meslekî rehabilitasyon hizmetlerini ve eğitim hizmetlerini yaygınlaştır
mak; sakatların çalışma olanaklarını artırmak, sosyal güvenliklerini ve bütün yaşam alanları 
ve süreçlerini öncelikle gözetmelerini sağlamak temel ilkelerimizdendir. 

Kamuoyunun, sakatların topluma kazandırılması konusunda her geçen gün daha fazla 
bilinçlenmesi, ekonomik ve sosyal konularda sakatlara yönelik iyileşmelere yol açmaktadır. Böy
lece, toplumun, bu tür özel ilgi bekleyen gruplara karşı sorumlulukları artmaktadır. Bu bilinç
lenme ve gerek teknolojinin sağladığı yeni olanaklar gerekse geliştirmeye çalıştığımız politika 
ve ulusal eylem planları, sakatların sorunlarının hafifletilmesine hız kazandıracaktır. 

Bilindiği gibi, ülkemizde, tş Yasası, Devlet Memurları Yasası, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Yasası, sosyal yardım yasalarımız, Gelir Vergisi Yasası, gümrük mevzuatı, 
sosyal güvenlik yasalarımız ve özel Eğitim Yasası gibi temel düzenlemelerde, sakatların korun
maları ve topluma uyumları konularında çeşitli hükümler bulunmaktadır. Bunun dışında, iz
ninizle, sakatların sorunlarına yönelik bazı çalışmalara ilişkin bilgiler sunmak istiyorum. 

Evvela, Bakanlık olarak biz, iş ve işçi Bulma Kurumunca sakatların meslekî rehabilitas
yonu konusunda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile işbirliği halinde bir proje uygula
maktayız. Bedensel sakatlığı bulunanlar için meslekî eğitim merkezi kurulmasını öngören bu 
projemiz halen sürmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatı ile Ulusalarası Çalışma örgütü temsilciliğinin ortaklaşa çalış
masıyla, sakatlık konusunda temel politikaları içeren bir doküman oluşturmaktayız. 
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Sakatların ikamet edeceği binaların düzenlenmesine ilişkin kurallar, Türk Standartlar Ens
titüsünce, 9111 Numaralı Standartla tespit edilerek kamu kuruluşlarına ve yetkililere duyurul
muştur. 

özürlüler hukuku konusunda sempozyum yapılmış ve özürlüler hukukuna ilişkin olarak 
yapılan çalışma tamamlanmıştır, 

Sakatlara öğretmenlik hakkı tanınmıştır. 
Sakat çocukların eğitim giderlerinin, bütçe uygulama talimatları ve 5434 sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Yasası çerçevesinde, kısmen de olsa, ödenmesi sağlanmıştır. 
' Sakatlara yönelik spor çalışmalarını yürütmek üzere, Sakatlar Spor Federasyonu kurul

muştur. Bu federasyonun kurulmasıyla, sakatlara, uluslararası nitelikte karşılaşmalara katıl
ma olanağı da yaratılmıştır. „ 

Devlet tiyatroları ile opera ve bale salonlarına sakatların rahatlıkla girip çıkmaları için 
özel düzenlemeler yapılmıştır. , 

Ankara, istanbul ve Antalya Belediyeleri, ortopedik sakatlığı bulunanların telefon kabin
lerine rahatlıkla giriş çıkışını sağlamak üzere önlemler almışlardır. Ayrıca, park yerlerinin bu
na göre düzenlenmesi amacıyla çalışmalara başlanmıştır. 

Devlet Demiryolları, sakatlara, yüzde 70 oranında sakatlığı bulunduğunun belgelenmesi 
halinde, bilet ücretlerinde yüzde 40 oranında indirim sağlamaktadır. 

Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulu Başkanı -biraz önce konuşan Sayın Orhon 
dedi ki, "bu kurul hiç çalışmamıştır" Bunu, bir haksızlık olarak kabul ediyorum- ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik "Bakanı olarak ifade ediyorum; 1989 yılından bu yana toplanmayan bu ku
rul, 1992 yılında iki kez toplanmıştır. Ben, bu Komisyonun bir üyesi olan Sayın Orhon'un bu
nu bilebileceğini zannediyorum; tahmin ediyorum bir yanlışlık yaptı. 

, Sakatların bir iş sahibi olabilmeleri, onların, insan olarak temel haklarını korumak de
mektir. Bir işte çalışma, bireyin, kendisine güven ve saygı duygusunu geliştirmektedir; ona, bir 
değer yaratmanın övüncünü vermektedir, hayata ve topluma bağlılığını güçlendirmektedir. 

Sakatları, başkalarına bağımlı ve yük olmanın yaratacağı duygusal eksiklikten kurtara
cak ve topluma etkinbir birey olarak katılımın mutluluğunu onlara duyurabilecek tek yol, sa
katların meslekî rehabilitasyonu ve iş sahibi yapılmasıdır. Günümüzde sayıları büyük miktar
lara ulaşan sakatların, sınırlı da olsa, becerilerini kullanmaları için imkân sağlanmaması, her 
toplum için olduğu kadar ülkemiz için de tartışılmaz bir savurganlıktır. 

Artık, dünyamızda birey - toplum -devlet ilişkileri konusundaki görüşlerde değişmeler 
olmaktadır. Bireylerin klasik haklarına yenilerinin eklendiği çağdaş toplumlarda, yaşamı daha 
yeterli ve daha verimli bir düzeye getirebilmenin yollarını aramak, vazgeçilmez bir zorunluluk 
haline gelmiştir. 

Artık, hiçbir toplumda, sağlam ya da sakat olsun,bireylerden, içinde bulunduğu çaresiz
liklerle dolu yaşam koşullarına boyun eğmesi veya bağımsızlığından vazgeçmesi beklenemez. 

Günümüzde fiziksel ya da ruhsal yetersizlik içinde olanların durumu, yalnız ailelerinin 
ve yardımseverlerin değil, toplumun ve devletin sorumluluk alanına, hatta dünyanın küresel-
leşmesiyle uluslararası sorumluluk alanına da girmektedir. 

Bugün ulusların uygarlık ölçütlerinden biri de, artık, hastalarına, sakatlarına, işsizlerine 
yaptığı yardim, sağladığı kolaylık ve onları çalışabilir duruma getirebilme derecesindedir. Bu 
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oluşumun kaynağını devletin sosyal devlet olma niteliği ve yine devletin sosyal korumaya ayır
dığı olanaklar oluşturmaktadır. 

Hükümetimizin işbaşında bulunduğu yaklaşık onyedi aylık dönemde, sakatlarla ilgili ko
nulara daha çağdaş bakıldığı, sakatların sorunlarının özenle ve titizlikle ele alındığı, çözüm 
yolları arandığı, etkin önlemlerin uygulamaya konduğu bir vakıadır. 

Bu süre içerisinde, 1992 yılı Ekim ayında Montreal'de yapılan Sakatlardan Sorumlu Ba
kanlar Toplantısıyla, Birleşmiş Milletler Sakatlar özel Oturumuna, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı olarak katıldım. 

Bu toplantılarda, gerek Türkiye adına yapmış olduğum konuşma gerekse sunulan ülke ra
porumuz, gerçekten övgüye değer bulunmuştur. 

Nitekim, üç yıl aradan sonra geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Sakatları Koruma Millî Koordi
nasyon Kurulunun iki toplantısı sonucunda, sakatlarımızın sorunlarının çözümü için, geniş 
bir katılımla, Türkiye'de ilk kez beş ayrı alanda ulusal eylem planları hazırlamış bulunuyoruz. 
Bunlar: 

1. Sakatların işe yerleştirilmesi zorunluluğundan kaçınmayı engelleyeceği hukuksal ön
lemlerin belirlenmesi; 

2. Korumalı işyerleri ve meslekî rehabilitasyon merkezlerinin kurulup yaygınlaştırılması; 
3. örgün eğitim içerisinde sakatlara yönelik özel eğitimin yaygınlaştırılması; 
4. Sakatların günlük yaşamları içerisinde karşılaştıkları durumlar ile, binalara ulaşımı 

engelleyen fiziksel engellerin kaldırılması için yasal ve idarî önlemlerin belirlenmesi; 
5. Sakatlara yönelik tıbbî rehabilitasyonun koordinasyonu; 
Konularını içermektedir, 
Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulunun, sakatların günlük yaşama uyumlarının 

sağlanmasına yönelik genel ve tutarlı politikalar geliştirilmesi amacıyla bu alandaki faaliyetle
ri, etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Ülkemizde sakatlara ilişkin olarak eksikliklerin belirlenmesi, hizmetlerde etkinliğin sağla
nabilmesi, ortaya çıkan hizmet boşluklarının kapatılabilmesi, yeni hizmet alanlarına ulaşıla
bilmesi, etkin bir koordinasyonun sağlanabilmesi için, kamu ve kamu dışı, ulusal ve uluslara
rası kuruluşların sürekli olarak bilgilenebileceği bir bilgi ağı sisteminin kurulması gerçekleşti
rilmektedir. Bu ağın ilk ilmekleri atılmış ve ulusal eylem planı, Sakatları Koruma Millî Koordi
nasyon Kurulunca hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. Her üç ayda bir bu 
Kurula bilgi gönderilmesi istenmektedir. 

Ayrıca, Sayın Başbakanımız, sakatlar konusunda yapılan çalışmalara büyük bir duyarlı
lık göstermiştir. Ulusal eylem planının uygulanmasıyla ilgili, 19.4.1993 tarih ve 1993/11 sayılı 
bir genelge yayınlayarak, Sayın Başbakan, bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gönüllü ku
ruluşların konuya gereken duyarlılığı göstermeleri direktifini vermiş bulunmaktadır. 

Eylem planına ilişkin olarak gönderilen görüş ve öneriler, bu çerçevede yapılan işler, ko
ordinasyon ağının bir gereği olarak yeniden ilgili diğer kuruluşlara duyurulmaktadır. 

Ayrıca, yükseköğrenimde okuyan, maddî olanaklardan yoksun sakat öğrencilerin destek
lenmesi amacıyla da, varsa, burs olanaklarından bir bölümünün sakat öğrencilere kontenjan 
olarak ayrılması; yoksa, konuya özel ilgi gösterilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına 
ve sivil toplum örgütlerine duyuru yapılmış ve konuya destekleri istenmiştir.. 
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Kamu ve özel sektör çalışanları arasında özellikle sosyal güvenlik hizmetleri bakımından 
pararlellik sağlanması ve sosyal güvenlik kurumları arasında norm ve standart birliğinin kuru
labilmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla, işçiler ve işçi emeklilerinin özürlü çocuklarının geli
şim ve eğitimleri ve bunların tedavilerinin özel eğitim merkezlerince sağlanması, giderlerinin. 
bir kısmının Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanması yönünden, ilkesel olarak olumlu gö
rüş benimsenmiş ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda bu konuda bir düzenleme yapıl
ması için çlaışmalara Kurumumuzca başlanmıştır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmiş bulunan sakatların statülerini, özür grup
larını, sakatlık oranlarını, eğitimlerini,meslekî eğitime gereksinimleri olup olmadığını sapta
mak üzere Bakanlığımızca araştırma yapılmaktadır. Yeni araştırma sonuçları, bu konudaki ça
lışmalara yön vermesi bakımından belirleyici olacaktır. Bu araştırmanın sonuçları alındıktan 
sonra, benzer bir çalışma, özel sektör için de yapılacaktır. 

Anadolu Üniversitesinin Antalya'da, sakatlar ve aileleri için kuracağı tatil köyü projesine 
destek olunmaktadır. 

1993 yılı Ekim ayında, özürlülerin eğitim sürecine entegrasyonu için, eğitim binaları uy
gulamalarına ilişkin olarak uluslararası bir toplantı yapılacaktır. 

Halen, Birleşmiş Milletlere sunulan, gelişmiş ülkelerin sakatlara ilişkin raporlarının çevi
rileri, Bakanlığımca yapılmaktadır ve bu çalışma sürdürülmektedir. 

İsveç uygulamasının değerlendirilmesi konusunda özel olarak girişimde bulunmak
tayız. 
• . - ' • ' ' • -• ' ' ' . - ' • ' r 

Çalışmalarımızın tümü, Birleşmiş Milletler Sakatlar Çalışma Grubuna sürekli olarak ile
tilmekte ve böylece, dış dünyayla iletişim ağının etkin bir biçimde kurulmasına büyük özen 
gösterilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimizin işbaşına gelmesiyle birlikte, sakat
lara ilişkin sorunların çözümü ve koordinasyonu bakımından yeni bir sürece girilmiştir. Hükü
met olarak, sakatlar için yapılacak harcamaları, ekonomik kalkınma için ayrılacak kaynaktan 
özveride bulunmak biçiminde değerlendirmiyoruz, bu gibi çağdışı düşünceleri de yadırgıyo
ruz. Amacımız, yapılan Meclis araştırmasıyla ortaya konulmuş politikaları, çağdaş bir yakla
şımla uygulamaya koymaktır. 

Bu düşüncelerle, Komisyonun değerli Başkan ve üyelerine tekrar teşekkür ediyorum; Yü
ce Meclisin gösterdiği yakın ilgi ve duyarlılıktan dolayı da bir kez daha takdirlerimi ifade et
mek istiyorum; saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. > 
Sayın milletvekilleri (10/3) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Özürlülerin 

problemleriyle ilgili raporu üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Başkanlık, bu anlamlı ve önemli konuda çok değerli bir çalışmayı tamamlayan Komisyon 

üyelerine, Komisyon Başkanı Eskişehir Milletvekili Sayın İbrahim Yaşar Dedelek'in şahsında 
takdirlerini ve teşekkürlerini ifade eder. (Alkışlar) 

Böylece, genel görüşme »tamamlanmış bulunmaktadır. ' ' ( 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

B) GÖRÜŞMELER 

1. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kütahya Milletvekili Mustafa 
Kalemli ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Ermenistan'ın Azerbaycan'a giriştiği saldırı
lar; Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Hükü
metin Azerbaycan ve Bosna-Hersek'e yönelik olarak uyguladığı dış politikalar ve Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın 
toprak bütünlüğüne saldırıları konusunda Genel Kurulun 13.4.1993 tarihli 90 inci Birleşiminde 
açılması kabul edilen genel görüşme (8/25, 26, 27) 

I 

BAŞKAN — Genel Kurulun 14.4.1993 tarihli 81 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
"özel Gündemde Yer Alacka İşler" kısmının 3 üncü sırasındaki, Anavatan Partisi Grubu adı
na Grup Başkanvekilleri Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Bayburt Milletvekili Ülkü 
Güney'in, Ermenistan'ın Azerbaycan'a giriştiği saldırılar; Refah Partisi Grubu adına Grup Baş
kanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Hükümetin Azerbaycan ve Bosna-Hersek'e yö
nelik olarak uyguladığı dış politikalar ve Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili 
Güneş Müftüoğlu'nun, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak Bütünlüğüne saldırıları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca Genel Kurulun 13.4.1993 
tarihli 90 inci birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
İçtüzüğümüze göre, genel görüşmede ilk söz hakkı, önerge sahibine aittir. Daha sonra, 

İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre, siyasî parti grupları adına birer üye ile Hükümete ve şahsı 
adına iki üyeye söz verilecek ve bu suretle genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, gruplar ve Hükümet için 20'şer dakika, önerge sahibi ve şahıslar için 
10'ar dakika olacaktır. 

önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, ilk konuşmayı yapmak 
için, Anavatan Partisi Grubu Sözcüsü Ordu Milletvekili Sayın Sadi Pehlivanoğlu'nu kürsüye 
davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Pehlivanoğlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Muhterem milletvekilleri, Azerbaycan meselesinde Anavatan Partisi Grubu adına fikirle
rimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum; fakat, esasında, birbuçuk senedir, bu 
meseleyi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, büyük bir hassasiyetle birkaç kere görüşmüş ve her 
safhasında ittifakla, Yüksek Meclisin bütün gruplarına mensup kimselerin ittifakıyla, bir millî 
düşünce olarak, bir millî hassasiyet olarak meselenin üzerine eğilmiştir. Bu, memnuniyet verici 
bir durumdur; Fakat, bir günde iki defa bu meselenin Yüksek Mecliste görüşülmesi, bugün 
böyle bir durumla karşı karşıya kalmamız, beni memnun etmedi; sizleri de etmediği kanaatin
deyim. İki bakımdan memnun etmedi : 
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Birincisi; meselenin ciddiyeti sanki biraz zayıfladı gibi. İkincisi de, Meclisin, kamuoyu kar
şısında bu meseleye sahip çıkışında, sanki bir vazife yapıyormuşuz gibi, bir mecburiyetle mü
temadiyen konuşuyormuşuz gibi bir intiba ile karış karşıya kaldık. O bakımdan, grupların, 
bu meseleleri Büyük Meclisimize getirirken, daha hassas davranmalarım"Temenni ediyorum. 

Esasında, yine bugün görüşülen gensoru münasebetiyle arkadaşlar bu konudaki fikirleri
ni beyan ettiler; yalnız, SHP Grubu adına konuşan arkadaşımın niçin öyle bir üslup içinde 
konuştuğu, yalnız benini değil, onu dinleyen bütün grupların biraz garibine gitti gibi geldi ba
na; tabiî biraz da üzüldüm. SHP sözcüsü arkadaşlara ve Grubuna şunu söylemek istiyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin mensubu olarak, hepimiz için, bu gibi millî meselelerde gün
delik ve ufak parti politikaları içerisinde sapma olmamasını temenni ederim. 

Bu meseleyi ikinci defa görüştüğümüz için üzerine arizamilcgitmek istemiyorum; huzuru
nuzu çok kısa bir süre için işgal edeceğim. 

Hakikaten, Ermenistan'ın, Azerbaycan vatanına karşı olan taarruzunda, hem bir işgal hem 
de bir soykırımı hadisesi ortaya çıkmış bulunmaktadır. Zaten bu, Ermenilerin âdetidir; hem 
Türkleri öldürürler hem de sonradan "bizi öldürürler" diye bağırmaya başlarlar. Tarihte hep 
böyle olmuştur; bu, tarihi veçhile devam edecek gibi görünüyor. 

Ermenistan ve Azerbaycan AGİK'e üye olmasına rağmen, bu meselede AGİK'in kılı kı
pırdamadı. AGİK'in, toprak bütünlüğünü mahafaza edeceğine dair prensip kararı var; fakat, 
hiç oralı olmadı gibi görünüyor. 

Geçenlerde Grubum adına yaptığım konuşmamda, Hükümetin başlangıçtaki hatalarını 
Yüksek Meclisinize arz etmiştim, o nedenle tekrar edecek değilim -zaten herkes durmadan 
söylüyor- fakat, Türkiye'de bir âdet var -otuz senelik politik hayatımda bu âdetin devam,etti
ğini görüyorum- dünyanın en yanhş işini yapın, hatta en ayıp işini yapın, üç gün evde saklanın, 
dördüncü gün kimse sormuyor!.. Hükümet, başlangıçta Azerbaycan ve Ermenistan meselesin
de yanlışlıklar yaptı, bunu daha evvel Yüksek Meclisinize arz etmiştim. Temenni ederiz ki, bun
dan sonra bu yanlışlıklar olmasın ve bundan sonra, Türk Milletinin, Büyük Türk Devletinin 
haysiyetine ve ciddiyetine uygun tavırlar sergileyelim. 

Nitekim, -ben ufak bir perspektifle Grubum adına politika yapmak istemiyorum- Hükü
metin, meseleyi Birleşmiş Milletlere götürmeye çalışması ve Birleşmiş Milletlerin bu meseleye 
sahip çıkması için orada verdiği uğraşı, takdir edilecek bir husustur; fakat, Birleşmiş Milletler, 
bir Başkanlık Dîvanı bildirisiyle meselenin içinden çıktı. O bildiri de, âdeta, Ermeni'nin yaptı
ğı soykırımını ve AGÎK prensiplerine aykırı hareketini teşvik edici bir neticeyle ortaya çıktı. 
Bu çok acıdır. 

Tabiî, Avrupa bizim gibi müttefik bulamaz. Bir vesileyle bir arkadaşıma, "ben ilk olarak 
tam Türk'üm" demiştim. "Niye?" diye sorunca, "Türk'ün kaderiyle benim kaderim birbirine 
benziyor; herkese iyilik yaparım; ama, herkes de, fırsat düştüğünde bana kötülük yapar" de
miştim. Türk Milleti ve devleti de -daha önceleri de- dünyada eline fırsat düştüğü zaman, bü
tün insanlara hizmet eder; başkasının eline fırsat düştü mü, Türkler'in canına okurlar... Bu 
bir kader herhalde, öyle zannediyorum. Nitekim, biz senelerden beri, Tanzimattan beri müte
madiyen bağırıyoruz, biz Avrupalıyız diyoruz, inanmazlar; vallahi billahi Avrupalıyız diyoruz, 
inanmazlar; iki gözümüz kör olsun Avrupalıyız diyoruz, gene inanmazlar; ama, Avrupalının 
söylediği her şeye de evet diyoruz!.. 
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Azerbaycan - Ermenistan meselesinde Hükümetin beyanları var -bunların detayına 
girmiyorum- diyorlar ki, "biz bunu dünya ile beraber halledeceğiz; yoksa, Rusya karşımıza 
çıkar, Haçlı zihniyetini oluştururlar." 

Ama, Avrupa seninle beraber değil bu meselede, ey Hükümet! Avrupa, Ermeni ile bera
ber görünüyor. 

Bu çelişkilere karşı, Türk Milletine, Türk Devletine has, tarihinden gelme bir vakar içeri
sinde, şahsiyetli ve haysiyetli bir şekilde muhatap olmamız lazım. Biraz fazla teslim olmuş gibi 
göründük; bunun da faydası yok. 

Bütün dış devletlerle, bazı dış meselelerle ilgili toplantılar vesilesiyle temasları olan Yük
sek Meclisin üyeleri bilirler ki, bu yabancıların, Batı'nın, Batı'yı temsil eden veya mensubu 
olan kimselerin bir âdeti var : Eğer, müzakerelerde, şahıs olarak, şahsiyetsiz, onlara tabi bir 
manzara arz edersen Batı, sana hiç ehemmiyet vermiyor; ne kadar şahsiyetli hareket edersen, 
Batı, sana o kadar ehemmiyet veriyor. Ben bunu bir misal olarak söylüyorum. 

Azerbaycan meselesinde her şeyi bir yana bırakın ki, ırkımızdır; Türkler katlediliyor, Türkiye 
ile sının var, NahciVan meselesi var, AGİK meselesi var, onların bize yüklediği vecibeler var; 
bütün bunları bırakın ama, bütün dünyaya medenî dünyaya, bu soykırımında, bir devletin va
tan bütünlüğünü ihlal eden bu davranışta, yani kısaca, en sağlam olduğumuz, en haklı oldu
ğumuz bir meselede, Avrupa'ya karşı ses tonumuzu şöyle biraz erkekçe yükseltirsek, bir zararı 
olmaz; kanaatim bu. 

Bu konuda, geçen sefer de arz ettiğim gibi, epeyce hatalar oldu. Ermenilere gönderilen 
silah milah gibi askerî yardımlar bizim memleketimizin üzerinden geçti; "insanlık" dedik; ama, 
içinde insanlık yoktu, katliam vardı; onu da kendi aramızda dürüstçe itiraf etmemiz lazım; 
ama, Hükümet bundan sonra yapmasın bunları. Hayırlı hükümetler kurulsun da, Türk Mille
tini ve Devletini temsil eden hayırlı hükümetler kurulsun da, bu hataları bir daha yapmasın. *" 

Bu konuda bize düşen, Hükümete düşen ne olabilir diye kısaca arz etmem gerekirse -ki, 
Grup adına söylediklerimi herkes söylüyor- bizim ne yapmamız lazım geldiği konusunda da 
bir iki noktaya işaret etmek suretiyle zamanınızı fazla işgal etmeden yüksek huzurunuzdan ay
rılmak istiyorum. 

Türk Hükümeti, beyan ve hareketlerinde, saygı duyulacak bir güvenilirliği ortaya koyma
lıdır. Hükümet adına sabahtan ayrı konuşma, öğleyin ayn konuşma, akşam ayrı konuşma olunca, 
hiç kimse, haklı meselenizde dahi size inanmaz ve değer vermez. Bundan sonra onu yapmaya
lım; Türk Milletini, Türk Devletini ve Türk Hükümetini temsil ederken, biraz şöyle vakur ola
lım derim, güvenilir olalım derim, birbiriyle çelişen beyanlar var, bunların detayına girmiyo
rum; sabahtan ayrı, öğleyin ayrı, akşam ayrı beyanları var Hükümetin; o konulara girmiyorum. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Hava durumu gibi yani! 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Hava durumu değişmiyor, bizimki değişiyor!.. 
Türk Hükümetinin beyanları, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra başka bir devletin 

topraklarını işgal edenlere, soykırımı yapanlara cesaret vermemeli, bir nevi yeşil ışık yakma-
malıdır. Hiç olmazsa bu meseleyi Avrupa'ya anlatalım. 

Ermeniler, demin arz ettiğim gibi, hem soykırımı yaparlar hem de "bizi öldürdüler" diye 
bağırırlar. İstihbarat teşkilatı yok mu devletin; kim kimi öldürdü, bilmiyor mu? Yani, Azer
baycan hadisesinde, Ermeni hadisesinde hakikati tespit edecek, delillerini ortaya koyacak is
tihbaratımız yok mu Türk Devleti olarak? Olduğu kanaatindeyim. Hiç olmazsa, gidelim, onu 
Avrupa'nın önüne koyalım, hadise budur diye. 
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Bir gün, Parlamento heyeti olarak -ben mebus değildim- Avusturya'ya gitmiştik; Avûstur- -
ya Halkçı Parti mensupları, Meclis Başkan Yardımcıları bana, "bu Kıbrıs işinde niçin bu ka
dar şey yapıyorsunuz? O Kıbrıs'ta Türk dedikleriniz Türk değilmiş ki, Rum muş, Osmanlılar 
onları Müslüman yapmış; sizinle ne alakası var?" dediler. Hayret ettim, "böyle şey olur mu?" 
dedim, anlattım. "Bu doküman elimize hep böyle geliyor; sizin Hariciyeniz yok mu bunun 
hakikatini söyleyecek?" dediler. Bir uyansın Hariciye, sabahtan bismillah deyip bir kalksın, 
bir gerinsin ve biraz canlansın.., 

Başka bir nokta : Meselenin yalnız AGİK'e havale edilerek ertelenmesi yerine, Birleşmiş 
Milletlerde müzakeresi muhakkak temin edilmelidir. Elbette, Sayın înönü, Hükümet adına ya
pacağı konuşmada bu meseleye açıklık getirecektir. Bir ateşkes de var galiba; bu, müzakereye 
dökülmelidir. 

Yalnız, şunu gördüm -bu herhalde Hükümetin, Hariciyenin gözünden kaçmaz- gerek Bosna-
Hersek'te, gerekse Karabağ ve Azerbaycan'da bir mesele var : Batı, zulmü yapanlara göz yu
muyor; işgal oluyor; ondan sonra, o vatanın esas sahiplerini de vasıtayla oradan uzaklaştırı
yor; bir nevi, bir ırk değişimi, bir vatan değişimi prensiplerini ortaya koyuyor gibi... 

Bizden de helikopter istediler birkaç tane; erkeklik yaptık, vermedik! Azerbaycan, "orada 
açlıktan ölen, katledilen Türkleri kurtaracağız" diye bizden bu helikopteri istedi. Vermedi Hü
kümet, doğru yaptı; ben aksini söylüyorum. O Türkler, orada, kendi vatanlarında ölmeli; fa
kat, başka tarafa gidip de, o vatanı Ermenilere teslim etmemelidir. Yani, Hükümet onun için 
yapmadı; ama, ben bunda hayır vardır diyorum. 

HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat) — Hükümeti kurtarıyorsunuz bu şekilde! 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Ermenistan'ın mütecaviz durumunu, milletlera

rası platformda tescil ettirmeliyiz. 
Muhterem arkadaşlar, ben, Hükümete veya bundan sonra kurulacak hükümetlere Gru

bum ve şahsım adına bir teklifte bulunmak istiyorum : Daha önce söyledim, bir kere daha 
söylüyorum; şu Meclisin ekseriyetince veya ittifaken ortaya konan birtakım gerçekleri ve istek
leri, Hükümet, bir emir kabul etmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin çoğunluğunun, hat
ta tamamının kabul ettiği bazı meseleleri, Hükümet, emir telakki edip yapmalıdır. Yüksek Mec
lisiniz hükümetlere tabi değil, hükümetler Yüksek Meclisinize tabi olmalıdır, tşte, demokra
tikleşme meselesi böyle olmalıdır. 

İnsanlara zulüm yapanlara -devlet olsun, millet olsun, şahıs olsun- Türk'ü mahvetmek 
isteyenlere, ona eziyet edenlere, gaddarlık yapanlara Allah'ın fırsat vermemesini diliyor ve he
pinizi hürmetle selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pehlivanoğlu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Algan Hacaloğlu, 

buyurun. 

CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; sürdürmekte olduğumuz genel görüşme üzerinde, mensubu bulunduğum Cumhu
riyet Halk Partisinih görüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, özellikle 2 Eylül 1991'de Ermenistan'ın, Dağlık Kara-
bağ'ın statüsünü reddedip, emrivakiyle, Dağlık Karabağ'da tek taraflı olarak cumhuriyet ila
nıyla başlayan çatışmalar giderek tırmanmış ve bugünkü çok vahim noktasına gelmiştir. 
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Zaman zaman, disiplinsiz Rus birliklerinin lojistik desteğini de alan Ermeniler, kısa zamanda, 
çoğunlukta bulundukları Karabağ'ın, tüm Azerî köy, kasaba ve kentlerini işgal etmişler ve et
nik temizleme anlayışı içinde, Azerileri, Karabağ'daki evlerini bırakarak göç etmeye zorlamış
lardır. 

Karabağ'ın fiilen Ermeni toprağı haline gelmesiyle sonuçlanan, uluslararası hukuk ve bölge 
barışını hiçe-sayan bu saldırılardan sonra, Ermeniler, insanî yardımı bahane ederek, Mayıs 
1992'de, Laçin'de kuvvet kullanarak ilk koridoru, bir ay evvel de Kelbecer üzerinden ikinci 
koridoru açarak, Azerbaycan topraklarının yüzde 10'unu fiilen işgal etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Elçibey, geçen yıl Karadeniz Ekonomik İşbirliği Toplantısı 
vesilesiyle İstanbul'da yaptığı basın toplantısında, Karabağ'daki Ermenilerin ihtiyaç duyduk
ları insanî yardımların, bu yardımları yapan kuruluş ve ülkelerle Azerbaycan Hükümeti ara
sında işbirliği zemini yaratılarak gerçekleştirilebileceğini belirtmişti. Ancak, ne yazık ki, bu 
iyi niyetli anlayış, bu hoşgörülü tavır da, Ermenistan'ı caydırıcı, barışçıl yöntemlerle, sorunu 
çözücü bir anlayışa, bir yönteme yönlendirmemiştir. Aksine, güç kullanarak, kan dökerek, si
villeri öldürerek hedeflerine varmayı yeğlemişlerdir. 

Bu, çok üzücü bir durumdur. Çocukların, kadınlarının kanının akıtıldığı, masumların dün
yalarının karartıldığı, sınırların silah zoruyla değiştirildiği, hem de bunun sınır boyumuzda kardeş 
Azerbaycan topraklarında gerçekleştirildiği bu olaylar, tüm insanlarımızın ve bu çatı altındaki 
tüm parlamenterlerimizin temel üzüntü konularından biridir. Ancak, bir başka üzüntü konu
muz da var; o da, Hükümetimizin bu olaylar karşısında zaman zaman sarf ettiği tüm cakalı 
sözlere rağmen düştüğü acz ve kararsızlıktır. 

Evet, değerli arkadaşlarım, binlerce masum insanın katledilmesini, acı ve cefa çekmesine 
neden olan bu olaylar karşısında Ülkemiz, ne yazık ki, üzerine düşeni gereğince yapamamıştır; 
tehdit ve işgal altında kalan kardeş Azerbaycan'a yeterince yardım eli uzatamamıştır; kendisin
den beklenen desteği verememiştir; AGİK'i ve uluslararası kuruluşları harekete geçirtememiş-
tir, kendisinden beklenen kararlılığı, büyük devlet olmanın caydırıcılığını ortaya koyamamıştır. 

Sayın İnönü, evvelki hafta yapılan öngörüşmelerde aynen şöyle dediler : "Ermeni silahlı 
güçleri tarafından Laçin'de bir koridor açıldıktan sonra, bir barış umudu, yani saldırganın iş
gal ettiği yerleri barış masasında boşaltması ve Karabağ üzerinde karşılıklı bir anlaşmaya varıl
ması umudu belirmişti. Ne yazık ki, bu umudun gerçekleşmesi için görüşmeler yapılırken bir 
de gördük ki, Ermeni silahlı grupları; hem Karabağ'dan hem de Ermenistan'dan, Azerbay
can'ı istilaya giriştiler ve Laçin'in kuzeyinde Kelbecer bölgesinde yeni bir koridor açıldı.'' Evet, 
böyle dediler Sayın İnönü evvelki hafta. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktada çok önemli bir hususun altını çizmek istiyorum : Laçin 
koridoru, Ermeniler tarafından Mayıs 1992'de açıldı, Kelbecer koridoru ise Mart 1993'de, yani 
on ay sonra... Laçin koridorunu açtıktan sonra Ermenistan, buradan Dağlık Karabağ'ın ikma
lini sağladı, her türlü lojistik eksiğini giderdi, sonra, güçlü bir şekilde saldırısını tamamlaya
rak, Karabağ'ı fiilen Ermenistan'a bağlama anlamına gelen Kelbecer koridorunu açtı. 

Şimdi sormak istiyorum Sayın Hükümete : Bu on aylık süre içinde siz ne yaptınız? Geçici 
ateşkeslerle ve barış masası taktikleriyle Ermenistan tarafından oyalandınız mı; yoksa, konuyu 
hafife mi aldınız? Hiç istihbaratınız yok muydu? İşin nereye gitmekte olduğunu görmüyor muy
dunuz? Muhalefetin bu konuda bu kürsüden yaptığı uyarıları da mı hiç umursamadınız, hep 
kulak mı tıkadınız? 
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Eğer, koridor açma konusu, masa başında safiyetle "Nahcivan koridoru karşılığı, Erme
nistan'a Karabağ koridoru" anlayışı içerisinde ele alınırsa, doğaldır ki, sonuç alınamaz. Zira, 
dış politika, gerçekçilik üzerine bina edilir. Her ülke, dış siyasetini, kendi çıkarları çerçevesinde 
oluşturur. Hiçbir ülkenin, diğer bir ülkenin toprakları üzerinde yaptırım gücü olamaz. Kâğıt 
üzerinde yapılan bu tür safiyane zihin jimnastikleri, pratikte doğal olarak geri teper; böylece, 
sadece zaman kaybederek karşınızdakini güçlendirir ve cesaretlendirirsiniz. Buradaki sonuç da 
öyle gelişmiştir; bugün Nahcivan kıtlık ve sıkıntı içerisinde kıvranırken, Ermenistan güç kulla
narak Dağlık Karabağ'a iki koridor açabilmiştir. 

Gelinen bu nokta, ne yazık ki, Hükümetin dış siyasetinde bir aczin ifadesidir., bir iflasın 
göstergesidir, en azından Azerbaycan politikasına-yönelik olarak... 

Değerli arkadaşlarım, geçen hafta yine Sayın tnönü, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik 
emellerini "rüya" olarak tanımlamıştı. Geçen hafta diyorum, esasında bir hafta daha evveldi. 
Dış dünyadan, özellikle Amerika, Fransa ve Rusya'dan aldığı destekle Ermenistan, kendi yur
dundaki sıkıntı ve darboğazları unutup, hayale kapılmış, rüyalar âlemine dalmış olabilir; muh
temelen de öyledir; ancak, bize, ortada bir başka gerçek de var gibi geliyor. Tüm bu olaylar 
yaşanırken, belli ki, uykuda olan birisi vardı ve o da, ne yazık ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin bizzat kendisi idi. 

Yine, 4 Mart 1992'de Hükümet adına bu kürsüden söz alan Sayın Onur Kumbaracıbaşı, 
"efendim, izin veriniz; Karabağ'ın gidip gitmemesi, Azeri Hükümetinin sorunudur. Biz onlara 
her türlü desteği vaat ettik, Azerilerin talep ettikleri yardımları kesinlikle yerine getireceğiz" 
demişlerdi. Ancak, geliniz görünüz ki, bu vaat, havada kalmış ve Azerbaycan, yoğun dış des
tek alan Ermenistan karşısında yalnız bırakılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım. Sayın Elçibey'i, yani Azerbaycan Cumhurbaşkanını iki hafta evvel 
televizyonlarda izledik ve hep beraber, Elçibey'in Türkiye'den umutsuzluğuna ve Türkiye'ye 
olan kırgınlığına tanık olduk. Konu, malum, 3 helikopter olayıdır. Sayın Elçibey, "Veremedi
ler bunları bize; daha ne isteyeyim, Türkiye'den artık" demek zorunda kaldı. Evet, ne yazık 
ki, Sayın Elçibey böyle söyledi. Böylece, Türkiye'nin Azerbaycan politikasının iflasına hep be
raber bir defa daha tanık olduk. Böylece, Hükümetin yardım vaatleriyle, hem Azerbaycan'ın 
ve hem de ne yapıldığını ancak sayın bakanların sözleriyle takip edebilme durumunda olan 
Parlamentonun aldatıldığını anlamış olduk. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Hükümet tarafından böyle aldatılmış olmaktan büyük 
üzüntü duymakta olduğumuzu belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunu, benden evvel konuşan arkadaşlarım da sordu; gerçekten, 3 
helikopteri dahi, kardeş Azerilere vermeyi beceremeyen bu Hükümete, bundan sonra kim inanır? 

Son günlerde, özellikle Yüce Mecliste bu hususlar açıkça dile getirildikten ve eleştirildik
ten sonra, Azerbaycan'a bazı yardımların yapılmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu yardımların ne kadardır ve sorunun çözümü için yeterli midir; bunları bilmiyoruz. Hü
kümet, Parlamentoyu bu konuda aydınlatmalıdır; hatta, gerekiyorsa, bu konuda bir kapalı otu
rum yapılmalıdır. 

Geçenlerde, yine son iki yılda yani 500 günde Azerbaycan'a yapılan yardım miktarının 
yaklaşık 290 milyar Türk Lirası olduğu söylendi; sadece 290 milyar Türk Lirası!.. 

Yani, vebalini ve sorumluluğunu Sayın Başbakanımızın üstlendiği ILKSAN olayında Hü
kümetin gözden çıkardığı miktarın da altında bir rakam!.. Vergi sülüklerinin ve kaçakçıların 
trilyonlar kaçırmalarına göz yuman Hükümet, istila altında olan Azerbaycan'a, iki yılda, ILK
SAN kıyağından daha az destek verebilmiştir. 
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Bu hususu, Koalisyon Hükümetinin bir ayıbı olarak tekrar kaydediyorum ve iş yerine laf 
üreten bu Hükümetin aczi olarak zabıtlara geçirtiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Azerbaycan'da gelinen durum gerçekten kaçınılmaz mıydı? 
Gelinen bu nokta karşısında, gerçekten hepimizin, ama öncelikle Hükümetin vicdanı rahat mı, 
sormak istiyorum? 

Sayın Hükümet mensupları, üzerinize düşen görevi yaptığınız konusunda vicdanen rahat 
mısınız, içinize sindirebiliyor musunuz? Bugünkü durumu vicdan rahatlığı içinde kabullenebi
liyor musunuz? 

Dün, "Azeriler, Şiî kökenlidir, bizden değildir" sakat anlayışı üzerine kurulan, duyarsız, 
çok yanlış resmî tavır, son 500 gündür izlenmekte olan politikalarla, ne ölçüde içeriğe, derinli
ğe ve tutarlılığa kavuşturulmuştur; bunu gerçekten değerlendirmemiz gerekiyor. 

Ermenistan saldırılarının en sıcak olduğu bir dönemde, onu caydıracak tavır içine girmek, 
önlemler almak yerine, Ermenistan'a fiilî yardımı sürdürerek Azerbaycan yerine Ermenistan'a 
moral vermek, Ermenistan'ı caydırmak yerine, âdeta cesaretlendirmek değil midir? 

"Dünyayla beraber hareket ediyoruz" diyorsunuz. 
Dünyayla beraber hareket etmek, muhakkak, kişiliksiz dış politikayla beraber olmak mı. 

demektir? Ulusal çıkarlara, özel taahhütlerimize, bölgesel dengelere duyarsız olmak mı gere
kir? Azerbaycan ile mevcut tarihsel, kültürel, sosyal bağlarımıza; Azeri kardeşlerimizin özgür
lüklerine, bağımsızlıklarına, toprak bütünlüklerine duyarsız kalmak mı demektir? 

Mustafa Kemal Atatürk'ün, çağdaş bir cumhuriyet kurma idealini benimsedik; "çağdaş, 
demokratik bir cumhuriyet kurmaya söz veriyoruz" diyen Sayın Elçibey'in bu vizyonunun bi
zim için ayrı bir önemi yok mudur? 

Azerbaycan'ın, laik toplum düzenine, demokrasiye, pazar ekonomisine tutkusunun, Türk
iye'nin sorumlu, sürekli ve etkin desteği olmadan, bu desteğin, laftan pratiğe, uygulamaya dö
nüştürülmeden yaşama geçirilebilmesinin çok zor olduğunu Hükümetimiz bilmiyor mu? 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin Azerbaycan konusunda izlediği pasif, duyarsız, karar
sız, ancak çok konuşkan politikası, iki temel eksende işlememiş, geri tepmiş, iflas etmiştir. 

Bunlardan biri, Ermenistan ile kurmuş olduğumuz ilişkinin şeklidir. Koalisyon Hüküme
ti, Petrosyan'a bazı ödünler vererek, onu yönlendirebileceğini, kontrol edebileceğini zannet
miştir; bu ödünler karşılığı, Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'ı kendine bağlama hedefinden vaz
geçeceği, bölge ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda strateji izleyeceği gibi, gerçek dışı dü
şünceyle yanılgıya düşmüştür..Dostluk ilişkileri ile ulusal çıkarlar birbirine karıştırılmıştır. Bu 
politikanın iflas ettiğini, bu yolla herhangi bir sonuç alınamayacağını, ne yazık ki, son olaylar 
acı bir şekilde ortaya koymuştur. 

tflas eden, geri tepen bir diğer temel politika ise, doğrudan doğruya Azerbaycan'la ilgili
dir. Bilindiği gibi, eski Sovyetler Birliğini oluşturan Türkî ülkeler arasından sadece ikisi, Gür
cistan ve Azerbaycan, Birleşik Devletler Topluluğuna katılmamışlardır. Buna rağmen, Azer
baycan sorununun çözümünde Hükümetimiz, ısrarla Rusya'yı ön plana çıkarmış ve Rusya'
nın, sorunun çözümünde temel eksen olmasında ısrarlı olmuştur. Böylece, Azerbaycan'ın da
hil olmadığı topluluğun temel ülkesi olan Rusya'yı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında uzlaş
manın temel dinamiklerinden biri olarak görme yanlışlığına düşülmüştür. 

Ne tesadüftür ki, bugün gazetelerde, Birleşik Devletler Topluluğu Silahlı Kuvvetler Baş
kumandanı Yevgeni Sapoşnikov'un, Dağlık Karabağ özerk bölgesinin Rusya'nın kontrolüne 
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bırakılmasına veya Karabağ'm özerklik statüsünün tekrar canlandırılmasına yönelik önerisi yer 
almaktadır. Bu öneriyle, Rusya'nın, Karabağ sorununa yönelik çözüm çabalarını tekeline ala
rak, çözümü AGÎK çerçevesi dışına çıkarmayı.hedef aldığı görülmektedir, 

Yine; gazetelerde bugün, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Arif Aliyev'in bir açık
laması yer almaktadır. Bu açıklamada, Rusya'nın, Ermenistan saldırısının Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinde ele alınmasını engellemeye çalıştığı belirtilmektedir. Bu açıklamalar, Ko
alisyon Hükümetinin Rusya'yı ön plana sürmekle ne kadar önemli bir taktik hata yaptığını 
kanıtlamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Azerbaycan'da bu acı olaylar yaşanırken, ne yazık ki Türkiye, so
runa, iç politika kaygılarıyla yaklaşmıştır. Olayların önlenmesini sağlayacak kararlılıkla değil, 
onu sağlayacak caydırıcı tavır içinde değil, Türkiye'nin kendi ulusal hedef ve çıkarları doğrul
tusunda değil, dış etkin çevrelerin duyarlılıklarına endeksli politikalar ve anlayışla yaklaşmış
tır. Bu yaklaşımla, bir anlamda kendi duyarlılıklarımızın değil, Batının sözcülüğünü yaptık. 
Bu nedenle, zikzaklar çizdik, çelişkili görüntüler verdik; yönlendirici, yaptırımcı, önleyici ola
madık. Kısaca, başkalarının belirlediği politikaların peşine takıldık, itibar yitirdik. 

Müttefiklerimize güven vermek, müttefiklerimizin söylediklerinin dışında öneri geliştire
memek; uygulayıcı anlayışla değil, yorumcu üslupla sürdürülen dış politikayı benimsemek; çok 
seslendirilen, ancak fazla bir şey söylemeyen, sulandırılan, özü ve amacı yitirilen dış politikayı 
izlemek... tşte, Koalisyon Hükümetinin Azerbaycan ve Ermenistan'a karşı izlediği dış politika
nın temel özellikleri, ne yazık ki, son iki yıldır bu çerçevede kalmıştır. Bu kişiliksiz dış politika
nın doğal sonucu olarak, Azerbaycan İran'ın kucağına itilmiştir; en azından İran'a, bizim bo-. 
şalttığımız, yarattığımız boşluğu doldurma olanağı tanınmıştır. Koalisyon Hükümeti, ne yazık 
ki, bu yaklaşımıyla, Azerbeycan halkının ülkemize duyduğu güveni çok çabuk yitirmesine ne
den olmuştur. Ancak, bilinsin ki, ulusumuz, sizin tükettiğiniz bu güveni, sizin kısır politikala
rınıza rağmen ikame etme kararlılığındadır. Bu inancımı, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili 
olarak bu kürsüden belirtmeyi görev biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Azerbaycan, Türkiye açısından, sadece kardeşlik ilişkileri, kültürel 
ve tarihî bağlan açısından değil, Türkiye'nin uzun dönemli Kafkasya ve Orta Asya politikaları 
açısından da bir eşiktir, vazgeçilmez bîr ülke konumundadır. Sorunun boyutları artık bu Hü
kümeti aşmıştır, Yüce Meclis konuya el koymalıdır. İzlenmesi gereken strateji, ulusal çıkarları
mıza, Azerbaycan'ın esenliğine uyum içinde, Yüce Meclis tarafından yeniden belirlenmelidir. 

En son, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bundan sonra izlenmesini gerekli gördüğümüz 
stratejinin bazı temel unsurlarını özetlemek istiyorum. 

öncelikle, Ermenistan'ın gerçekleştirdiği tecavüzü, sınırları güç kullanarak değiştirmesini 
ve Azerbaycan topraklarını işgalini hiçbir zaman kabul etmeyeceğimizi, hiçbir zaman geçerli 
saymayacağımızı, Meclis kararı alarak dünya kamuoyuna duyurmalıyız. 

Soruna, kalıcı, adil çözüm,.ancak AGİK kararları çerçevesinde sağlanabilir. Bu nedenle, 
Minsk Konferansının toplanabilmesi için gerekli ilişki ve çabaları etkinlikle sürdürmeliyiz. 

Azerbaycan'ın talep edeceği her türlü yardım, her boyutta, derhal, her yöntem ve olanak 
kullanılarak karşılanmalıdır. 

Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilinceye kadar, Türkiye kara ve ha
va sahası, Ermenistan'a her türlü yardım ve destek için kapatılmalıdır. 
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Kalıcı ateşkesin kesin olarak sağlanması ve ateşkesin AGİK tarafından oluşturulacak ma
vi bereliler tarafından güvence altına alınabilmesi için gerekli girişimler her kademede yapıl
malıdır. 

Sınırların, çatışma öncesi konumuna getirilmesi ve barışın sağlanması sonrası, yaraların 
sarılması ve yeniden imarı için her iki kesime uluslararası destek ve yardım sağlanmak üzere 
girişimlere öncülük edilmelidir. 

(mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Kesildi mi? Peki efendim, iki dakika daha veriyorum. 
Buyurun. * -

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu Mustafa Ke
mal Atatürk'ün öngördüğü gibi, Türkiye, hiçbir ihtilafın silahlı müdahaleyle çözümlenmesin
den yana değildir. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sorun, kararlı, ancak Türkiye'yi aktif çatışma içine çekmeyecek platform çerçevesinde aşıl
malıdır, çözümlenmelidir. 

Bu arada, bir gerçeğin de altını çizmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim 
kanaatimiz odur ki, Azerbaycan konusundaki siyaset eksikliği, bizce dışişleri bürokrasisinden 
kaynaklanmamıştır; Hükümetin siyasî kararsızlığı, güdülen yanlış politikaların temelini oluş
turmaktadır. 

Sözlerime son verirken, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Ermenistan'ı, saldırgan 
ve yayılmacı politikası nedeniyle, bu kürsüden, bir kere daha takbih ediyor, kınıyorum. Vatan
ları için çarpışırken ölen, şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Tanrı'dan rahet, ailelerine ve 
yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Uşak Milletvekili Ural Köklü; buyurun efen

dim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Azarbaycan ve Bosna-Hersek meseleleri üzerinde açılmış genel görüşmede Grubum adına söz 
almış bulunuyorum. 

Azerbaycan konusundaki konuşmaların yeterli olduğu kanısındayım. Konuşmamda, Bosna-
Hersek meselesi üzerinde duracağım. 

Türkiye'nin bu konuda, uluslararası arenada sarf ettiği bütün çabalara rağmen, Bosna-
Hersek'te arzu edilen barış, henüz elde edilememiştir. Avrupa'nın ortasında, herkese uygarlık 
dersi veren ülkelerin gözü önünde akan kanın durdurulması ve insanlığa karşı girişilmiş soykı
rımın önlenmesi için, silaha başvurmaktan başka çare bulunmadığı açıktır. Ancak, uluslar arası 
kamuoyunun askerî müdahale konusunda görüş birliğine varamayışı; saldırganın, kuvvet kul
lanma, etnik temizlik ve yıldırma yöntemleriyle elde ettiği toprak kazançlarının artmasına yol 
açmıştır. 

Sonuç olarak, Bosna-Hersek'te kalıcı bir ateşkes sağlanamamıştır. 
Birleşmiş Milletlerin uzun görüşmelerinden sonra, NATO'nun da katkısıyla, şimdilik uçuş 

yasağı sağlanmıştır. Türkiye de, bu operasyona, F-16 uçaklarıyla katılmıştır. Uluslar arası ka
muoyu, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımış bulunduğu Bosna-Hersek Cumhuriyetinin 
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varlığına yönelik saldırıları, ancak kınamakla geçiştirmiştir. Müzakere yoluyla barışa ulaşıla
bileceği düşünülerek, aslında, saldırgan Sırplara vakit kazandırılmış ve onların kötü emelleri
ne alet olunmuştur. 

Hırvatistan ve Bosna-Hersek hükümetlerinin elleri silah ambargosuyla bağlıyken, Sırpla
rın ikmal ve lojistik desteği kesilememiş ve fiilen Sırp tarafının silah üstünlüğünün devamı sağ
lanmıştır. 

Bosna sorunu kısa zamanda çözülmez, çatışmalar, Makedonya, Kosova, Voyvodina ve San
cak gibi bölgelere de sıçrarsa, bir Balkan savaşının çıkması olasılığı son derece yüksek olacak
tır. Türkiye, bu gerçeği, bütün dünyaya anlatmaya çalışmaktadır. Böyle bir savaşın başlaması 
halinde, kimin bu işe ne şekilde bulaşabileceğini kestirmek mümkün olamaz. 

Bileceğiniz gibi, bölgede, Türkiye'nin savaş yanlı bir politikası olmadığı açıktır. Bununla 
beraber, olası bir savaşın nasıl gelişeceğini de tahmin edebilmek mümkün değildir. Türkiye, 
demokratik ve laik yapısı, gelişen ekonomisiyle, bölgede olduğu kadar, dünya konjonktürü içinde 
de önemli bir ülkedir; barış ve huzur kaynağı olarak, birçok devletin umudu olmuştur. Jeost-
ratejik sorumluluğunun bilinci içinde, coğrafyasının kendisine yüklediği önemli rolü başarıyla 
oynayarak, Bosna-Hersek sorununun, bir Müslüman-Hıristiyan çatışmasına dönüşmesini, elin
den geldiğince önlemiştir. 

Bugün, Amerika Birleşik Devletleri dahil, birçok Batı ülkesi, Balkanlarda herhangi bir 
politikayı öne sürmeden önce Türkiye'ye danışmayı temel ilke haline getirmiştir. 

Bu bölgeyle yapılan temaslar, Balkan ülkelerinin, Türkiye'yi önemli bir bölgesel güç ola
rak saydıklarını artık açıkça göstermektedir. Türkiye, siyasal, ekonomik, askerî açılardan ağır
lığını koyarak, bölgedeki anlaşmazlıkları barışçı yoldan çözebilmek için girişimlerini artırarak 
devam ettirmek niyetindedir. 

Yaklaşık bir yıl önce Hükümetimizce ileri sürülmüş bulunan eylem planının en önemli 
unsurunu askerî müdahale oluşturmakta idi. Bugün, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bu 
fikre, eskiye oranla daha ılımlrbakmaktadır. Başkan Clinton "Amerika Birleşik Devletleri ve 
müttefikleri, Bosna'lı Sırplara karşı daha önce düşünülemeyen müdahalelerde bulunabilirler" 
şeklinde bir açıklama yapmıştır. 

Burada sözlerime son verirken, Türkiye'nin, bu konuda başından beri haklı olduğunun 
nihayet kabul edildiği anlaşılmaktadır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köklü. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdüllatif Şener, buyurun efendim. (RP sıralarından 

alkışlar) 

*RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Hükümetin, Azerbaycan ve Bosna-Hersek'e yönelik olarak uyguladığı politikalar konu
sunda açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle huzurlarınızdayım. Refah Partisi Gru
bu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğimiz gibi, Sayın Cumhurbaşkanı Turgut ÖzaPın vefatı üzerine Türkiye'deki gündem 
değişti, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki gündem değişti ve öyle zannediyorum ki, Mecliste 
şu ana kadar, bu yasama yılı içerisinde görüşülen ve yarıda bırakılan pek çok konu, tekrar 
Meclise dahi gelmeyecektir, muhtemeldir ki, by-pass'ların adı dahi unutulacaktır. 
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Bugün burada aynı konuda bir gensoru görüşmesi yapıldı, özürlülerin sorunlarıyla ilgili 
Meclis araştırması komisyonunun raporunun görüşmesi yapıldı ve şu an yine bir genel görüş
meyle oturum devam ediyor. Ancak, bu konular burada, Mecliste görüşülürken dahi, Hükü
metin Sayın bakanlarının ve iktidar kanadına mensup pek çok milletvekillerinin, Cumhurbaş
kanı seçimi kulisiyle ilgili olarak meşgul olduklarını gördüm. Azerbaycan konusuyla ilgili ola
rak burada yaptığımız konuşmaların ilgi odağı olmadığının farkına vardım. 

"Acaba, bu, gündemden düşüşün bir sonucu mudur?" diye düşünürken, Sayın Başbakan 
Süleyman Demirel'in, vaktiyle, Sayın özal'ın Cumhurbaşkanı oluşu sırasında sarf ettiği bazı 
cümleler hatırıma geldi ve aslında, dış politika konusunun şu ortamda dahi gündemden düş
mediğini fark ettim. 

Sayın Demirel, 28.10.1989 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan bir demecinde, 
İstanbul'da yaptığı "Çankaya Milletindir" mitinginde, özal'ı siyasî müflis olarak nitelendir
miş ve "Çankaya müflislerin sığınma yeridir" ifadesini kullanmıştı. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, burada önemli olan nokta şu : Burada, tabiî Hükümetin dış politikası üzerinde 
konuşuyoruz ve bize göre, Hükümet, bu dış politikasında başarısızdır; yani iflas etmiştir, iflas 
edenlere de "müflis" deneceğini hatırlayacak olursak (RP sıralarından alkışlar) vaktiyle Sayın 
Başbakanın söylemiş olduğu sözlerin, bugün hangi anlama geldiğini ve gündemi ne derecede 
hâlâ devam ettirdiğini daha yakinen anlarız. 

Gerçekten 500 gün dolmuş, gerilerde kalmıştır; fakat, diğer konularda olduğu gibi, Hü
kümetin, Türkiye meselelerine ağırlık koyamadığını görüyoruz. Bir başıboşluk ve ortaya ciddî 
politika koyamama, bu Hükümetin asıl zaafıdır ve sorunudur, üyelisine ki, Sayın Başbakan
dan uyarlayarak, bazı ifadelerde bulunacak olursak, "Eğer, Ermenistan Karabağ'ı işgal etmiş
se, etmiş; Kelbecer'e girmişse, girmiş; ateş kesilmişse, kesilmiş" oluyor! Yani, Türkiye'nin bu
rada aktif bir tutumu ve tavrı ortada yoktur. 

"Bosna-Hersek'te Sırp katliamı yapılıyorsa, varsa vardır, durmuşsa durmuştur!.. Çekiç 
Güç, Irak'ı bombalamışsa bombalamıştır, bostan korkuluğu değildir" gibi -her şeyde olduğu 
gibi- bir teslimiyetçilik ve aktif tavır alamama, hükümet olmanın sorumluluğunu yerine getire
meme, şu anki Hükümetin dış politikası olarak gözler önünde bulunuyor. 

Halbuki Türkiye, şu an dış politikada çok aktif olması gereken bir dönemi yaşıyor. Pasif 
politikaların ve teslimiyetçiliğin, Türkiye'ye, ne dış itibarı açısından ne de geleceği açısından 
bir faydası olmayacaktır. 

Hükümet, önemli bir dönemde işbaşına gelmiştir, bir şans yakalamıştır. Her şeyden önce, 
150-200 milyonluk nüfusuyla Orta Asya'ya kadar uzanan Türk dünyasının yeni bağımsızlığına 
kavuştuğu, dünyada yeni dengelerin kurulmak üzere olduğu bir dönemde işbaşına gelmiştir. 

Bu, Hükümet için bir şanstır. 
Aynı zamanda, tslam dünyasının da yeni arayışlar içerisinde olduğu bir dönemde işbaşına 

gelmiştir; bu da Hükümet açısından bir şanstır. 
Fakat, maalesef, aradan geçen süre zarfında, Hükümetin, bu şansını hiç kullanamadığını 

ve asırlar boyu süren bir dönemden sonra ancak ele geçebilecek bu şansı da boşuna harcama 
çabası içerisinde olduğunu gördük. 

Bir kere, Hükümetin birinci yanlışı -sürekli vurguluyoruz ve kendimizi bunun altını tekrar 
ve tekrar çizmek zorunda hissediyoruz- önceliği, Batıyla işbirliğine vermiş olmasıdır, dış poli
tikadaki bütün önceliği Batıyla işbirliğine vermiş olmasıdır. 
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Ancak, bu çizgiyi sürdürürken dahi Batıyla işbirliği içerisinde olmanın aktif bir üyesi ol
ma yerine, pasif ve olaylara kendini kaptırmış bir üyesi olma özelliği vardır. Bunu, her metinde 
ve dış politikayla ilgili olarak Hükümet üyelerinin yapmış oldukları her konuşmada tespit et
memiz ve görmemiz mümkündür. , 

"Dünyayla beraber olmak" Sayın Başbakanın ve diğer Hükümet üyelerinin sık sık dile 
getirdikleri, ifade ettikleri bir husustur. Ancak, bu ifadeler, Türkiye'ye şu ana kadar hiçbir şey 
kazandırmamıştır; fakat sürekli olarak Türkiye, dış politikada kayıplar vermektedir. 

Her şeyden önce, bu teslimiyetçi tavır ve "Dünyayla beraber olma" adı altında, Amerika 
Birleşik Devletlerinin ve Batının çizmiş olduğu politikalara teslim olmak, aslında, şu ana ka
dar Hükümetin yapmış olduğu bütün icraatlarda en vahim şekilde kendini gösteriyor. 

Yeryüzünde Türkiye'yi yakinen ilgilendiren ve aktif olarak devreye girmesi gereken pek 
çok konu bulunmasına rağmen, Türkiye, gündeminde hiç yer almayan bir meseleden dolayı 
hemen Somali'ye asker gönderebiliyor! Halbuki, Somali'de bulunan Amerika Birleşik Devlet
lerinin hesapları vardır, Güney Sudan'a müdahale hesabı vardır, stratejik bir bölge olması ha
sebiyle Sudan'da asker bulundurma ihtiyacı vardır. Buna Türkiye, işbirliği halinde, bir günlük 
bir kararla anında katılabiliyor veya aynı şekilde dünyanın çeşitli bölgelerinde, başta Bosna-
Hersek olmak üzere, Azerbaycan'da en vahim katliamlar yapılırken, hiçbir gerekçe yokken, 
Irak'ın bombardımanında, Türkiye'den (Incirlik'ten) kalkan uçaklar, bu bombardımana eşlik 
edebiliyor!.. Buna benzer politik hatalar ve yanlışlar peşpeşe geliyor... Sadece, Batı istedi diye, 
Fransa Dışişleri Bakanı telefonla Sayın Hikmet Çetin'i aradı ve daha işbaşına gelmeden, Clin-
ton'un Dışişleri Bakanı, Türkiye'yi aradı ve talep etti diye, Ermenistan'a buğday sevkiyatı ya
pılıyor!.. 

Bu buğday sevkiyatının, aslında Türkiye'nin doğrudan doğruya verdiği buğday olmasıy
la, Batı'nın daha sonra göndereceği buğdayların peşin olarak Türkiye tarafından gönderilmesi 
arasında bir fark yoktur. Ermenistan'a yapılacak yardımı hızlandırma gibi bir görev ve rolü 
üstlenmiş durumdadır Türkiye. Böylesine bir görev ve rol bile, Türkiye'nin dış politikada, Ba-
tı'ya önceliği vermek konusunda bile ne derecede bir teslimiyet ve pasif tutum içerisinde oldu
ğunun delilidir. Zaten biz, ilk dış politika icraatlarından beri, bu Hükümetin icraatına bir isim 
verdik... (RP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALÎL ÇELİK (Şanlıurfa) — Taşeronluktur bu. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — Dedik ki; Sizin yaptığınız taşaronluktur. (RP sıra
larından alkışlar) Nitekim, bugünkü konuşmalarda ve Sayın Başbakan Yardımcımızın ifadele
rinde de, "biz, Batı'dan alacağımız buğdayı gönderiyoruz" demek suretiyle bir taşeronluk nu
munesi de burada sergilenmiştir. Zaten, bizim söylediklerimiz de farklı bir anlama gelmiyor. 

Azerbaycan'ın ihtiyaçları dikkate alınmamıştır; en önemli konulardan birisi budur. "Biz
den, Azerbaycan ve Elçibey hiçbir şey istemedi" diye, gensoru görüşmeleri sırasında Başbakan 
Yardımcısı Sayın İnönü ifadede bulundular; fakat Azerbaycan'ın sadece Kelbecer'deki katlia
mı önlemek, orada katliama maruz kalacak insanları kurtarmak düşüncesi ve niyetiyle istediği 
masumane bir helikopter talebi bile reddedilmiştir. 

Şimdi, Dışişleri Bakanına vekâlet eden bir sayın bakanın, burada, "Azarbaycan bizden 
hiçbir şey istememiştir" diye ifadelerde bulunmasını yadırgamamak elde değildir. Bunu ifade 
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ederken de, üstelik, "bir bağımsız ülkenin bizden yardım istemesi onurlu bir davranış değildir; 
bizim ona da yardım etmemiz onurlu bir tavır değildir, onun onurunu kırar" diye burada Meclis 
kürsüsünden yapılan ifadeler dahi, Ermeni saldırganlığını teşvik edici niteliktedir. Bunu bil
memiz gerekiyor. 

MEHMET KERlMOĞLU (Ankara) — tnsaf yani!.. 
ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla) — Bu bakımdan, uluslararası ilişkilerde her zaman 

bir bağımsız devlet, bir başka devletten yardım isteyebilir; bunun onursuz olmakla, onuru çiğ-
neyici bir davranış olmakla ilgisi ve alakası yoktur. 

Deniliyor ki; "Bu meseleleri iç politika konusu haline getirmeyin, iç politikaya yönelik 
olarak kullanmayın". 

Hükümet eleştirildiği zaman bu söyleniyor. Ne zaman dış politika konusunda Hükümetin 
icraatları eleştirilirse, hemen arkasından, "siz bunu iç politika malzemesi yapmak için 
kullanıyorsunuz" deniliyor. 

Fakat, burada bir noktanın altını çizmek gerekir : Sayın Başbakan Yardımcısı, bu gensoru 
münasebetiyle yaptığı konuşmada evet, "Ermenistan'a elektrik vermedik" dediler; bunun ge
rekçesini açıklarken de, daha önce Ermenistan'a elektrik verme konusunda bir anlaşma yap
tıklarını, fakat muhafeletin baskısı ve itirazlarının, konuyu canlı tutması yüzünden elektriği 
vermediklerini ifade ettiler ve "elbette muhalefetin de faydası olacak" dediler. 

Demek ki, burada muhalefetin, Refah Partisinin söylediği sözler, bir iç politika malzeme
si bulmak için değil, sizin yanlışlarınızın önüne set çekmek içindir. (RP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM HALI ÇELİK (Şanlıurfa) — Kıbrıs için söylüyorlar onu; Kıbrıs'a yardım et
memek için! 

ABDÜLLATlF ŞENER (Devamla) — Nitekim, bizim burada söylediğimiz ve dile getirdi
ğimiz konular ve ısrarımız sebebiyle, Ermenistan'la elektrik anlaşması yaptığınız halde, verme
diğinizi itiraf ettiniz. 

Diğer taraftan, SHP sözcüsü Sayın Atilla Mutman'ın, gensoru münasebetiyle yaptığı ko
nuşmada, Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınması konusunda, "Diğer ülkelerin tavırları orta
dadır. Biz, diğer ülkelerin bu tavırlarının sebebini de biliyoruz" dediler. 

Biz, burada da samimi olmak gerektiğine inanıyoruz. Çünkü, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti 
ilan edilmiştir. Fakat, bütün uluslararası görüşmelerde, Türkiye Hükümetinin tezi, bağımsız 
bir Kıbrıs değil, buna karşılık, eşit toplumlu bir federasyon tezi olarak savunuluyor. 

Bir taraftan, bağımsız Kıbrıs Türk Devletini ilah eder, arkasından da bütün uluslararası 
görüşmelerde federasyon tezini savunursanız, böyle bir ortamda bir başka ülkenin hiçbir za
man bu bağımsızlığı tanımasını da beklemeye hakkınız yok demektir. (RP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Diğer taraftan, SHP sözcüsü Sayın Atilla Mutman konuşması sırasında, "Azarbaycan'a 
müdahale edersek, aktif bir şekilde yardımda bulunursak, dünyada Ermeni lobisi güçlüdür, 
karşımıza, alırız" diyerek, Ermeni lobisinden korktuklarını ifade ediyor. 

Ayrıca, bu Ermeni lobisi, dünyayı, Amerika'yı ayağa kaldırır, dolayısıyla, başımıza bü
yük işler açar" diyor. 

Düşünebiliyor musunuz, Ermeni lobisi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden daha aktif 
bir politika izliyor! Bunu, buradan Hükümet kanadına mensup bir milletvekili ifade.ediyor... 
(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Açıkçası, "biz barıştan yanayız, barıştan yana politikaları takip ederiz; bu barışçı politi
kalarımız sebebiyle de başarılıyız" deniliyor. 

Biz, zaten, sizin barışçı politikalar diye kastettiğiniz politikaların, oldukça pasif politika
lar olduğunu biliyoruz. Ancak, bu barışçı politikalar dediğiniz çerçevede dahi, gerekli olanları 
yapmadığınızı da buradan ifade etmeyi sürekli bir borç biliyoruz. Nitekim, kendi ifadeleriniz
le, kendi sözlerinizle, barışçı politikalar çerçevesinde dahi dünya kamuoyunda, Ermeni lobisi 
kadar etkili olamadığınızı itiraf ediyorsunuz. 

Bunun düzeltilmesi lazım. Sürekli, Batı merkezlerinde alınan kararlara daha iyi uyum gös
terme yarışına girmekle elbette etkili olunamaz. Aktif olmak gerekiyor; fakat maalesef, Hü
kümetten bu aktiviteyi beklemek ve görmek mümkün değildir. Kendilerini burada savunurlar
ken de, bu politikanın, bu pasif tutumun, bir barışçı politika olduğunu da söyleyebiliyorlar! 

Diğer taraftan, "Birleşmiş Milletler Yasasının 51 inci maddesi, bize müdahale hakkı 
tanımaz" dediler. • 

Bunun düzeltilmesi lazım. Bu yasaya göre, yardım istemese dahi, bir müdahale, bir yar
dım hakkı vardır. Bunun da ötesinde, Türkiye, Moskova ve Kars anlaşmalarına imza atmış mı
dır? Eğer atmışsa, "Türkiye'nin yapacağı silah yardımı yoktur, askerî yardım yoktur" diye bu
radan konuşulması, üstelik bir Dışişleri Bakanı Vekili tarafından bunun konuşulması, elbette 
yanlıştır, tşte, "Ermenistan'ı, Ermenileri teşvik ediyorsunuz, saldırganlığa özendiriyorsunuz" 
derken de, bunları ifade etmek istiyoruz. (RP sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ders veriyorsun!.. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Devamla) — "Böylesine pasif bir tutum karşısında, Türkiye ne 
elde etmiştir, eline ne geçmiştir; bu tutumuyla Batının gözündeki değeri nedir; belli bir konum 
elde edebilmiş midir?" diye baktığımızda da, maalesef olumlu şeyler söyleyebilme imkânına 
sahip değiliz. 

Bir kere, Kıbrıs meselesinde Amerika'da, hatta Birleşmiş Milletler nezdinde, Türkiye'ye 
empoze edilmeye çalışılan tezin, Yunan tezi olduğunu biliyoruz ve Batı, Kıbrıs meselesinde, 
.yani Türkiye'yi ilgilendiren temel bir meselede Yunan teziyle karşımıza çıkıyorsa, demek ki, 
gerçekten, Türkiye ve DYP-SHP Hükümeti, bir Ermeni lobisi kadar dahi etkili olamamıştır 
demektir. 

Diğer taraftan, Avrupa Parlamentosu sürekli Türkiye aleyhine kararlar alıyor. Bu yıl al
mış olduğu dört karar içerisinde enteresan ifadeler var. Kıbrıs'taki Türk Ordusunu, "işgal 
ordusu" diye tanımlıyor; ayrıca, Ermeni soykırım iddiaları dahi tekrar ediliyor ve her seferin
de, Türkiye'nin AT'a girme isteği, talebi, siyasî ve ekonomik bir baskı unsuru olarak kullanılıyor. 

Bunların tekrar gözden geçirilmesi lazım. Türkiye'nin şu ana kadar izlemiş olduğu dış po
litikada ne gibi kayıplara uğradığının tekrar gözden geçirilmesi ve Türkiye'nin, dış politikasın
da bir değişiklik yapma zorunluluğu vardır. Bu değişiklik yapılmadığı sürece, Türkiye, sürekli 
rahatsız edilecektir, dış politikada aktif olması gereken konularda aktiviteyi gösteremeyecektir. 

Diğer taraftan, bu Batı politikalarına teslimiyetçilik, sonunda gelecektir, Türkiye'nin mil
lî menfaatleriyle ilgili konularda da, Türkiye'nin önüne kart konulmasına sebep olacaktır. 

Bu bakımdan, önceliğin Batı'ya verilmesi ve Türkiye'nin bütün menfaatlerinin bu öncelik 
uğruna feda edilmesinin, bir kere, değiştirilmesi lazımdır. 

İkincisi; Türkiye'nin, bu öncelik çerçevesinde dahi izlediği, oldukça pasif politikanın da 
yeniden gözden geçirilmesi ve konumuna, döneme uygun aktif bir politikaya girmesi gerektiği 
kanaatindeyiz. 

Meclise saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Keşekkür ederim Sayın Şener. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın AH Eser. 
Buyurun Sayın Eser. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ALt ESER (Samsun) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekili ar
kadaşlarım; mesaimizin gerçekten çok uzun olduğu şu sıralarda, çok çok da tekrarlanmış bir 
konuda konuşmak, belki sabrınızı istismar etmek olacak; ama, ben bundan kaçınmak için... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Hayıra vesile olacaksa, sizi sabaha kadar dinle
riz Ali Bey. 

ALt ESER (Devamla) — Her zaman meydanlarda söylüyoruz; ihlas ile çıktık bu yola, 
her zaman hayır düşünmüşüzdür. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Biz şahsımız için bir şey istiyorsak!.. (RP sıra
larından "Namerdiz" sesleri) 

ALİ ESER (Devamla) — Bu mütalaamı da şunun için söylüyorum : Konuşmamı, biraz 
genelinde dünyadaki değişikliklerin şöyle çok kısa bir kronolojik sıralamasını yapmak suretiy
le, hadiselere nasıl geldiğimizi anlatmak istiyorum. 

Burada kürsüde konuşuyoruz; genelde bunu yapıyoruz, tabiî şifahen anlatıyoruz veyahut 
okuyoruz; ama, ben şuna eminim ki, basınımızın pek çoğu ve televizyonlarımızın yine pek ço
ğu, mesela bir "Karabağ" dediğimiz veya "Karadağ" dediğimiz zaman, nedir, nerededir, na
sıldır; bunları okuyucusuna, kamuoyuna ve hatta hatta, kusura bakmayın, burada bulunan, 
belki ilgisini pek o kadar çekmediği için ilgilenmeyen arkadaşlarımıza pek açık bir ifade vermiyor. 

İsterdim ki, bu konuyu, gerçekten sayın değerli arkadaşımın söylediği gibi, biraz vakit ol
sa, biraz da arkadaşlarımız burada olsa, anlatsaydık. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Gelenler için söyleme, gelenler olabiliyor. 
ALİ ESER (Devamla) — Şimdi, burada yapılan konuşmalarda, yani gensoru görüşmesin

de birkaç defa "Karabağ" sözcüğü yerine "Karadağ" sözcüğü dahi telaffuz edildi. 

Karadağ, Sırpistan'da "Montenegro" denilen bir yer, ecnebi ismiyle; Karabağ, Nagorna 
Karabağı da, Azerbaycan'daki bir özerk bölge. Tabiî, -affederseniz bilgiçlik taslamak gibi 
olmasın- biraz da görev verildiği için bir şeyler karıştırmaya çalıştım, onun için bunları zikret
mek ihtiyacını duydum; yoksa bu konu, benim specialist bir konum değil. 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz her zaman söylüyoruz, klasikleşti; gerçekten, özellikle son 
üç yıl zarfında dünya politikalarında çok süratli bir değişime şahit oluyoruz. Bu değişim, eko
nomik hadiselerden başlayıp, siyasî hadiselere kadar ve neticesinde de birbirleriyle tamamen 
bağlı olan askerî ve savunma ilişkilerine kadar, güvenlik meselelerine kadar gündemi meşgul 
etmektedir. Aynı çerçevede takip ediyoruz; artık dünya, bugün kalabalık ordu ve teçhizattan 
ziyade, yüksek teknolojik imkânlara sahip, öz, eğitimi kuvvetli, kabiliyeti yüksek silahlı güç
ler, karışık güçler temini yolunda hareket halinde. Bir taraftan da, değişimin bir bacağı olan 
demokratik ve hukuk devletine saygılı. Yani, AGİK dediğimiz, 1975'lerde Helsinki görüşmele
riyle başlayıp, aşağı yukarı yirmi yıl önce başlayıp, 19-20 Kasım 1990 tarihinde Paris'te yapılan 
anlaşmayla, "Paris Şartı" adını alan görüşmelerin özetindeki, gerçekten çok kısa, öz, insan 
haklarına saygı, uluslararası hukuka saygı, ülkelerin sınırlarının kuvvetle değişmezliğini öngö
ren ve yanı başında da, açıklayıcı bir ifade olarak yeni bir demokrasi, barış ve birlik çağı diye 
tercüme edeceğimiz bir devre kapısını, penceresini açan noktaya geldik. 

— 391 — 



T.B.M.M. B : 95 27 . 4 . 1993 O : 1 

Ayrıca, bu gelişmelere paralel olarak, amaçlan ve dolayısıyla faaliyet alanları birbirleriyle 
çatışan uluslararası kuruluşların etkinliklerini birbiriyle uyumlu bir şekilde yürütmelerine de 
daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. 

Burada demek istediğim şu : Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, AGİK dediğimiz sü
reç, (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı) Batı Avrupa Birliği, NATO, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu, Kuzey Atlantik Konseyi gibi daha bir sürü kurum, dublikasyon içinde olan çalışma 
ve faaliyet sahalarını sadeleştirmeye doğru gitmektedir; ancak, hepimizin de şahit olduğu gibi, 
yeni dünya düzeninin yerleşmesi de kolay olmamaktadır. Ülkeler arasında yüzyıllardır birik
miş olan çeşitli sorunlar, başta etnik sorunlar; din sorunları, ekonomik ilişkiler, savaşlar, bu 
serbestlik kavramı içinde daha da heyecanlı duruma gelmiş, daha da çekici bir duruma gelmiş 
ve bugün dünyanın pek çok yerinde şahit olduğumuz iç çatışmalara, zaman zaman komşular 
arası çatışmalara sebebiyet vermiştir. Tabiî, zor bir dönem. Gerçekten, eski Sovyetler Birliğin
de Glastnost ve Perestroika diye adlandırdığımız; yani şeffaflık ve serbest piyasa ekonomisini 
öngören bu hareket, özellikle doğu blokunda belli güçler altında suni bir birlik gösteren top
lumları; gerek milliyetçi bağlarla ayrılmış, milliyetçilik kavramlarıyla ayrılmış, gerek din kav
ramlarıyla ayrılmış topluluklarda bir dağılma manzarası gösterdi. Şimdi, tabiî bunların bir zap
turapta alınmasını da öngören, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, çeşitli kurumlar var. îş-
te, bu kurumlarda da, dünyadaki gelişen bu fikirlere ve düşüncelere göre bir ayarlama gereği
nin olduğu, herkesçe, özellikle başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve kadrosu tarafından 
kabul edilmiş durumda. Hatta, bundan sonraki Birleşmiş Milletlerin gündemi, barış gündemi, 
"Barış ajandası" şeklinde isimlendirebileceğimiz bir konuya doğru gitmektedir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — İnanıyor musun buna? 
ALİ ESER (Devamla) — Ben canı gönülden inanıyorum. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Buna inanmak safdilliktir. 
ALİ ESER (Devamla) — Sabırla, demokratik sabırla ve uluslararası hukuk kaidelerine 

uymakla, hakkaniyete dayanmakla bu neticelere geleceğimize ben inanıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, yukarıdaki olumlu gelişmeler ve bu ilkenin uluslararası kapsam ka

zanmasına rağmen, 1992 başından itibaren dünya kamuoyu, Ermenistan'ın Azerbaycan top
raklarına, (ki, AGİK tarafından 28 Şubat 1992'de bir karar alınmak suretiyle Karabağ'ın Azer
baycan toprağı olduğu kararlaştırılmıştı malum) bu yönden Ermenistan'ın Karabağ'a yaptığı 
bu saldırı, direkt (doğrudan) Azerbaycan'a yapılmış olmaktadır ve bildiğiniz gibi, yine Hocaa-
li'den başlayıp Şuşa ile, Laçin'le, Kubatlı ile, Zengilan'la devam etmiş ve neticede, geçen ayın 
27'sinde, bir ay önce de Kelbecer mevkiindeki işgal ve pek çok arkadaşımızın ifade ettiği facia-
lı durumlar meydana gelmiştir. 

Şimdi, bu bize göre ve Hükümet politikamıza göre, gerek Türk Milletine göre, apaçık bir 
toprak işgalidir, apaçık bir tecavüzdür ve "Büyük Ermenistan" hayalinin gerçekleşmesine yö
nelik haddini aşmış bir tecavüzdür. 

Bunu bu şekilde tespit ettikten sonra, Türkiye'nin yapacağı davranışlar, izleyeceği yol ga
yet tabiî ki, önce, bütündiplomatik imkânları, olanakları kullanarak, bu işgal olayının sona 
erdirilmesi için; ama demin söylediğim ve konuşan arkadaşlarımızın dediği gibi, pasifistliği, 
pasiflik anlamadan, yani barışseverliği, pasiflik anlamadan, her türlü olayı da gündeme geti
receğiz, her türlü yola başvuracağız. 

Türkiye, kardeş Azerbaycan'a her türlü yardımı yapmıştır ve yapmaya da devam edecek
tir; herkes bundan emin olsun. 
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Diğer yandan, sınırlarımız itibariyle komşu sayıldığımız, komşu olduğumuz, ama ulusla
rarası hukukun öngördüğü bütün caydırıcı yaptırımları uygulamaya karar verdiğimiz Ermenis
tan'ı da aynı barışçı yola getireceğimize, bu diplomasiyle getireceğimize inanıyoruz. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Ermenilere yardım devam edecek mi7 
ALÎ ESER (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, çok teknik olacak, ama bu Karabağ soru

nunun başlangıcından çok kısa bilgi arz etmek istiyorum. 
Karabağ, aslında nüfusunun yüzde 85'ine yakını Ermeni asıllı olan bir özerk bölge. Tabiî, 

bu bölgedeki, eski Sovyetler Birliği idaresinde muhtelif politikalar neticesinde, nüfus dağılımı 
1959'da, dediğim gibi, yüzde 85'lerde olan Ermeni nüfusu, 1980 başlarında, yani 20 yıl sonra 
yüzde 74'e, yüzde 75'e inmiş. Buna makabil, yüzde 13 olan Azeri nüfusu da yüzde 23'lere çık
mıştır. Bunun nedenleri, hangi faktörlere dayanarak bu duruma geldiği tartışma konusudur. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Yani o zaman Ermeniler haklı!.. ' , 
ALİ ESER (Devamla) — Hayır, ben o tarafa gelmek istemiyorum Sayın Alpaslan, bir ta

rihçeyi anlatmak istiyorum, tki cümle önce söylediklerim, benim ne demek istediğimi herhal
de size anlatmıştır; ama, gerçekleri, tarihi de gözden geçirmemiz lazım. Hiçbir art niyete sap
madan, ifadelerini lütfen çok objektif bir görüşle, Türkiye'yi herkesten çok, belki de her grup
tan çok, dışarıda olsun, içeride olsun, her zeminde, müdafaasını yapmaya çalışan bir arkada
şınız olarak kabul etmenizi rica ediyorum ve tekrar affınıza sığınarak, bir hafta önce yurt dı
şında bir vesileyle bulunduğumuz bir toplantıda, gerek NATO üyesi ülkelerin, müttefiklerimi
zin ve gerekse NATO'da şu anda müşahit'pozisyonunda bulunan bütün Doğu Avrupa -Rusya 
Federasyonu dahil, Battık ülkeleri dahil- temsilcilerinin bulunduğu bir toplantıda, rahmetli Cum
hurbaşkanımızın toplantı başında anılmamasının sıkıntısını çekip, o toplantıda protesto eden 
ve o özürü dilettiren bir arkadaşınızım ben. O şekliyle dinlemenizi de istirham ediyorum. 

Şimdi, tarihçeye baktığımız zaman, 1988'lerden başlayan ve Ermenistan'ın, hem Yukarı 
Karabağ ve hem de Nahçivan bölgelerinin kendisine bağlanmasını isteyen bir talebiyle bu olay 
gündeme geliyor. Temmuz 1988'de Yukarı Karabağ Sovyeti (o zamanki özerk bölgenin eri yük
sek parlamentosu mahiyetinde olan heyeti) Yakarı Karabağ'ın, Erivan'a bağlanması konusun
da bir karar alıyor... Gelişmeler üzerine Moskova, Ocak 1989'da, denetimi doğrudan doğruya 
üstleniyor. Bir yıl sonra, yani Ocak 1990 da, Rusya, bildiğiniz gibi, Bakü'ye girdi, hadiseler 
biraz daha alevlendi, 1991 Ağustosunda Gorbâçov'a karşı girişilen darbe teşebbüsü, Rusya'nın 
içindeki karışıklıklar, Ermenistan'ı bu saldırgan tutumunda biraz daha cesaretlendirdi. Neti
cede 2 Eylül 1991'de Yukarı Karabağ, cumhuriyet ilan etti. Aralık 1991 de, Azerbaycan, Kara
bağ'ın özerk statüsünü lağvedip, Bakü'ye bağladı. Aralık 1991 içinde de Karabağ'da referan
dum yapıldı ve Karabağ, Azerbaycandan da bağımsızlığını ilan etti. 

Yani, bu kısa özetten sonra, Karabağ'ın herhalde, bir nebze gelişmesini yahut Karabağ 
hadisesinin gelişimini de anlatmış oluyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüden konuşan arkadaşlarımın aşağı yukarı yüzde 80'i, 90'ı, 
gerek müsbet, gerek menfi yönde, Birleşmiş Milletler şartının 51 inci maddesini çok zikrettiler. 
Sayın Başbakan Yardımcımız değerli tnönü konuyu açtı; ama zannediyorum yine anlaşılma
mış olacak ki, en son olarak konuşan Refah Partisi sözcüsü Sayın Şener, 51 inci maddeyi, "Şartsız 
bir müdahale hakkı doğurur" şeklinde yorumladı. 

İBRAHİM HALÎL ÇELİK (Şanlıurfa) — öyledir. 
ALİ ESER (Devamla) — Yanlış, çok yanlış. Niye yanlış? Benim bilgimin dışında, teknik... 
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İBRAHİM HALtL ÇELİK (Şanlıurfa) — Coğrafî bilgi değil, siyasî bilgi verin. 
ALt ESER (Devamla) — Siyasî bilgi veriyorum. 
Birleşmiş Milletler Yasasının 51 inci maddesinin niteliği ve işleyiş koşulları hakkında, mü

saade ederseniz bu notu okuyayım, zabıtlara da geçsin; arkadaşlarımız da bundan sonra konu
şurken, nasıl tatbik edilebilir; bu konuda herhalde daha dikkatli olurlar. 

" 1 . Birleşmiş Milletler Yasasının 51 inci maddesi, örgüt üyelerine, bir saldırıya uğrama
ları halinde, tek başlarına veya mensubu oldukları ya da olabilecekleri kollektif savunma ku
ruluş veya düzenlemeleri içerisinde..." deniyor. 

işin belkemiği budur işte; bunu, Azerbaycan'ın yahut Ermenistan'ın Karabağ'a yaptığı sal
dırıda Türkiye'nin üçüncü devlet olarak hiçbir kollektif savunma kuruluşunun içinde olduğu
nu iddia eden bir arkadaşım burada çıkamaz. 

İBRAHİM HALİL ÇELtK (Şanlıurfa) — Maddeyi oku, yorumu değil. 
ALt ESER (Devamla) •— Maddeyi okuyorum; devam ediyorum : 
"... kollektif savunma, kuruluş veya düzenlemeler içerisinde meşru savunma hakkı tanı

maktadır. 
2. Herhangi bir Birleşmiş Milletler üyesinin, diğer herhangi bir Birleşmiş Milletler üye

sine, saldırıya uğradığı gerekçesiyle, doğrudan ve resen askerî yardımda bulunma hakkı veya 
yükümlülüğü mevcut değildir. 

Saldırıya uğrayan bir Birleşmiş Milletler üyesine, meşru savunmasında yardım amacıyla 
diğer bir veya daha çok Birleşmiş Milletler üyesi tarafından destek sağlanabilmesi, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinin bu konuda kendilerine yetki, hareket olanağı sağlayacak bir ka
rar alabilmesiyle mümkündür. 

3. Nitekim, Kuveyt, Irak'ın istila ve işgaline uğradığında, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi, kabul ettiği 678 sayılı kararla, diğer Birleşmiş Milletler üyelerini, meşru savunma hakkım 
kullanabilmesi maksadıyla Kuveyt'e yardımla yetkilendirmiş ve Körfez Savaşını yürüten ulus
lararası koalisyon, bu karar uyarınca oluşturulmuştur." 

Devamını okumuyorum, iki tane referans veriyorum : Birisi, saldırıya uğrayan ülkeye yar
dım edilebilmesi için, aynı kollektif savunma kuruluşunun içinde olması lazım. Bu bir... 

İkincisi, müdahale için, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin oraya müdahale edilme 
kararını, yardım isteme şartına bağlamak suretiyle -Kuveyt olayındaki gibi- vermesi lazım. 

Değerli arkadaşlarım, sayfanın devamını okuyup, vaktinizi almak istemiyorum; bu 51 in
ci madde böyledir. Gelelim yardıma... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Zatı âliniz müdahale edenlerin vaktini almıyorsunuz, onlar sizin vaktinizi 

alıyorlar. 

ALt ESER (Devamla) — Yardımın en taze örneğini size anlatmak istiyorum. Dün akşam 
televizyondan, Amerika'nın yoğun bir şekilde Küba'ya yardıma başladığını öğrendik. Ameri
ka, can damarlarına, Küba Körfezinde, füzelerin yerleştirildiği vesaire... 

öte yandan, bugün dünyanın en zengin ülkeleri, (G-7 diye tabir ettiğimiz) Japonya-Tokyo'da 
yaptıkları bir toplantıdan sonra, daha üç dört yıl önce can düşmanı olan o ikinci blok ülkeleri
ne; bu dağılımdan zarar görmüş, toparlanamayan ülkelere, belki beş altı yıllık bir süreç içeri
sinde 43-44 milyar dolarlık bir yardım paketinin verilmesini kararlaştırdı. Niye kararlaştırdı?.. 
Bir misal daha vererek, sözümü bitirmek istiyorum. 
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Körfez Savaşındaki koalisyon kuvvetlerinin, savaşmak suretiyle yaptıkları bir haftalık sarf, 
"Doğu Bloku" dediğimiz eski komünist ülkelere yapılan yardımın bir yıllığına eşit. Bir hafta
lık savaş, bir yıllık sosyal, insancıl, ekonomisini düzeltmek, altyapısını düzeltmek vesaire için 
canla başla uğraştığımız insanlann bir yıllık payına eşit. 

Bu güçlerin, Somali'ye yaptıkları bir aylık masraf da, işte bu Doğu Blokuna yapılan bir 
yıllık yardıma eşti. Onun için, savaşmak iyi değil, yardım daima hizaya getirir. Yardım, ülkele
rin hem ekonomisini düzeltir, hem insanların birbirleriyle savaşmadan, barış içinde yaşaması
na vesile olur. 

İnşallah, bu konuşmalarımız değerli arkadaşlarımıza bir nebze olsun fayda sağlamıştır. 
Bu genel görüşme de, inşallah, bizim, kardeş Azerbaycan Devletine hislerimizi anlatmaya vesi
le olmuştur. 

Bu düşüncelerle, hepinizi, sabrınızdan dolayı da, saygı ve sevgiyle selamlıyorum, teşekkür 
ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Hükümet adına Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Vekili Sayın Erdal İnönü; buyu

run. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sayın Mus
tafa Kalemli ve Sayın Ülkü Güney'in, Ermenistan'ın Azerbaycan'a giriştiği saldırılar; Refah 
Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili Grup Başkanvekili Sayın Şevket Kazan'ın, Hüküme
tin Azerbaycan ve Bosna-Hersek'e yönelik olarak uyguladığı dış politikalar ve Doğru Yol Par
tisi Grubu adına Grup Başkanvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın 
toprak bütünlüğüne saldırıları konusunda, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca, Genel Kurulun 13.4.1993 tarihli 90 inci Birleşiminde açılması kabul edilen ge
nel görüşmeyle ilgili olarak Hükümetin görüşünü sunmak için huzurunuzdayım. Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu genel görüşmenin öngörüşmesi sırasında ve bugün, biraz evvel 
gensorunun görüşülmesi sırasında konuya ilişkin birçok açıklamalar yaptım. Onun için, izin 
verirseniz, şimdi, yalnız son durum hakkında bilgi vermek istiyorum; ancak, ondan da önce, 
burada benden önce söz alan muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin değindikleri bazı 
konulara, yaptıkları bazı yanlışlara işaret etmek istiyorum. 

ANAP sözcüsü Sayın Pehlivanoğlu'nun, aslında söylediği, bizim gayretimiz doğrultusun
daydı. Bizim, şahsiyetli, haysiyetli bir politika uygulamamızı istiyor. Teşekkür ederim, biz de 
bunu yapıyoruz. Ona bir itirazım yok. 

Yalnız tekrar, "Ermenistan'a üzerimizden silah geçti" dediler. Geçmediğini daha evvel de 
söylemiştim; böyle bir şey olmadı, üzerimizden geçen her şeyi kontrol ettik; üzerimizden Er
menistan'a silah geçmedi. 

"Ermenilerin haksız olduğunu anlatalım..." 
İşte, Dışişlerimiz bunu yapmakla meşgul ve bunu en iyi şekilde yapmıştır. Bunun kolay 

bir şey olmadığını biliyorsunuz. Ermenistan, başından beri, Batı dünyasında dostları çok olan 
ve belirli bir yanlış şartlanmayla mücehhez olan bir ülke. Onun yanlış bir şey yaptığını Batı 
dünyasına anlatmak, hiç kolay bir şey değil; ama Dışişlerimiz bunu yapmıştır ve biraz sonra 
bunları söyleyeceğim. 
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CHP Grubu adına konuşan Sayın Algan Hacaloğlu, sanıyorum bir yanlış takdir yaptı.. 
Yaptığı konuşma, gensoru görüşmesi sırasında yapılması gereken bir konuşmaydı. Hükümeti 
açık ve ayrıntılı bir şekilde suçladı; ama dediğim gibi, bu, gensoru görüşmesinde yapılacak 
bir konuşmaydı. Herhalde bir istihbarat hatası yaptı. Bunu, bu genel görüşmede, işte Genel 
Kurulun çoğunluğunun burada olmadığı bir zamanda yaptı. Hükümeti, ta uzaktaki olaylar 
hakkında istihbarat yanlışı yapmakla suçlamak çok kolay; ama, buradaki bir olayı bir saat 
evvelden iyi haber alamamak!., tşte, bu, niye bu kadar zor, anlayamadım! (SHP sıralarından 
alkışlar) 

tzin verirse, bir şey daha söyleyeyim; Uzun konuşması esnasında tabiî, birçok çelişki de 
vardı... Bizi, Ermenistan'daki olayları kontrol edememekle suçlarken, kendisi dedi ki; "hiçbir 
ülkenin, başka bir ülkenin içinde yaptırım gücü olamaz" 

E, daha ne istiyoruz o zaman?! tşte, biz de onun için bütün diplomatik girişimleri yapa
rak, ne mümkünse, o şekilde yaptırım gücü sağlamaya çalışıyoruz. 

Nihayet sonunda Sayın Hacaloğlu, bize, CHP'nin çok dikkatli düşünerek ortaya getirdiği 
önerileri sundu. 

Biz zaten onları yapıyoruz; 5 öneri yaptı, 5'i de bizim yaptığımız şeyler, o bakımdan, bir 
defa daha gördüm ki, değerli CHP ile aramızda hiçbir fikir farkı yok. (SHP sıralarından alkış
lar) Ama, onlar şimdi muhalefette oldukları için bizi eleştiriyorlar... Helal olsun!.. Fikir farkı 
olmadıktan sonra, hiçbir değeri yok. 

Sayın Abdüllatif Şener, -arkadaşlarımız biraz evvelki gensoruda hızını alamamış herhalde-, 
bana gene aynı şekilde suçlamalar yöneltti; ama, ben bunlara cevap verdim. Tekrar söylediler, 
pekala... 

Bu arada çok vahim bir saptırma yaptı. Değerli Refah Partisi sözcüsünden hiç böyle bir 
şey beklemezdim... Ben "Sayın Elçibey bizden hiçbir şey istemedi" demedim. Olur mu öyle şey?! 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Dediniz, tutanaklarda var... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Tu
tanaklara bakarız. Benim anlattığım, başka bir şeydi. Ben, Birleşmiş Milletler Anayasasının, 
Tüzüğünün 51 inci maddesini anlatıyordum. O maddede, saldırıya uğrayan bir ülke, kendisini 
savunmak için başka bir ülkeden "ordunuzla buraya gelin, beni burada savunun" diyebilir ye 
bunu derse, o zaman öbür ülke de -isterse tabiî- o ülkeye ordusuyla gider ve o ülkeyi savunur. 

Sayın Elçibey böyle bir şey istemedi bizden. Ben bunu söyledim ve "onurlu bir millet bu
nu yapmaz" dedim. O da doğrudur. Kim ister, başka bir ülke, ordusuyla gelsin ve burada, 
kendi toprakları üzerinde onu savunsun? Böyle bir şeye gerek yoktur. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kuveyt'e nasıl gittiniz? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ama, 

tabiî, yardım ister ve yardım yapıyoruz. Refah Partisinin değerli sözcüsü, bu konuyu bu kadar 
saptırarak bana böyle bir suçlama yöneltirse, o partinin söylediklerine ben nasıl itibar ederim?! 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Baban sağ olsaydı, sana gereken cevabı verirdi... 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜA (Devamla) — Evet, 
bunları burada kesiyorum. Çünkü, maksadım size bu geç saatte polemik yapmak değil ama, 
yanlışları düzeltmek elbet hakkımızdır, gecenin hangi saatinde olursa olsun. 

Şimdi size son gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum. 
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Dağlık Karabağ Bölgesinde, Dağlık Karabağ civarında, Kelbecer'de ve güneyde Fizuli'de 
şimdi bir ateşkes devam ediyor. 

Bu, aslında oraya AGİK temsilcilerinin gitmesiyle başlayan bir ateşkes; ama, onlar görev
lerini bitirdiler, döndüler; ateşkes fiilen devam ediyor. 

Şimdi, Ermenistan'ın Kelbecer'den koşulsuz olarak geri çekilmesi konusunda, uluslarara
sı alanda bir fikir birliği mevcut görünüyor. Bizim yoğun diplomatik girişimlerimiz sonucun-
da, Kelbecer'den çekilmesi konusunda Ermenistan üzerinde yoğun bir baskı mevcut. 

Türkiye üzerinden, içinden, Ermenistan'a herhangi bir şekilde, herhangi bir yardım, her
hangi bir malzeme gitmiyor. 

En son durum olarak şunu söylemek istiyorum; Prag'ta AGİK Kıdemli Memurlar Komi
tesinin halen devam eden toplantısında, yoğun girişimlerimiz doğrultusunda ve Öncülüğünde, 
Ermenistan'ın; 

1. Kelbecer'den çekilmesini, 
2. Saldırılarına son vermesini, 
3. İhtilafın barışçı yollardan hallini; 
öngören, çözümün Minsk Barış Konferansında hallini öngören bir karar için müzakere

ler halen devam ediyor. 
Son durum budur. Amaç, Kelbecer'den, Laçin'den Ermenilerin çekilmesi, sürekli ateşke

sin sağlanması ve Minsk sürecinde Karabağ ihtilafının çözülmesidir, tslam Konferansında -gene 
aynı konuda- Dışişleri Bakanımızın gayretleri devam ediyor. 

Şimdi, Bosna-Hersek konusundaki son durumu anlatmak istiyorum; çünkü, genel görüşme 
önergesinde Bosna-Hersek de söz konusu edilmişti, gerçi arkadaşlarımız ondan pek bahsetmedi. 

Bizim daha 8 ay önce Londra Konferansında önerdiğimiz davranış şekli, yani "Bosna-
Hersek'te barışın sağlanması, kan akıtılmasınm durdurulması, katliamın durdurulması, etnik 
temizlemenin durdurulması, bütün tecavüzlerin durdurulması, ancak uluslararası etkin bir gü
cün oraya gitmesiyle mümkün olur" yaklaşımı, 8 ay sonra şimdi uluslararası âlemde, Birleş
miş Milletlerde, AGİK'te gündeme gelmiş durumda; ama, henüz daha, gerçekleşmiş de değil. 
Bir yılı aşkın bir süredir savaş, daha doğrusu Bosna-Hersek'in uğradığı tecavüzler devam edi
yor, yıkıntı, çatışma hepsi devam ediyor... Çatışmaların Kosova'ya, Sancak'a, Voyvodına'ya 
sıçraması halinde bir Balkan Savaşına dönüşebileceğini sürekli olarak belirtmiştik. 

Şimdi, bütün bunların ışığında, Güvenlik Konseyinin karar vermesi durumundayız. Açık
ça söylemek istiyorum ki, Güvenlik Konseyinin güvenirliği, şimdi en ciddî bir sınavdan geç
mektedir. Basit kınamalarla, yarım kalmış önlemlerle bu sorunun çözülmeyeceği, Bosna-
Hersek'in barışa kavuşmayacağı, tecavüzlerin durmayacağı anlaşılmıştır. Konsey, şimdi kendi
ne düşen görevi yapmak durumunda. Belgrat'a, Bosna Sırplarına uluslararası toplumun sabrı
nın taştığını açıkça bildirmeli, kuvvetle harekete geçmelidir. Çekingenlik, bundan sonra, açık
ça görülüyor ki, muhtemelen başka saldırganlıkları da teşvik edecektir. Onun için diyoruz ki, 
Konsey artık saldırgana karşı kuvvete başvurulmasına izin vermelidir. 

Türkiye Cumhuriyeti olarak biz, bizden istenen yardımı yapmaya hazır olduğumuzu hep 
söyledik, Büyük Millet Meclisinden bu konuda karar aldık. 

Son durumda, bizden NATO, Güvenlik Konseyinin kararı doğrultusunda 18 F-16 uçağı
mızı göndermemizi istedi, bu uçakları gönderdik. Bu uçaklar şimdi İtalya'da göreve çağrılma
larını bekliyorlar. 
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Bir muhribimiz Adriyatik'te ambargoyu denetleyen deniz filosunda yer almaktadır. 
Gerekirse, kara birliği tahsis edebileceğimizi de söyledik. 
Sayın Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in tslam Konferansında yürüttüğü girişim başarılı 

olmuştur; onu gene son gelişme olarak söylemek istiyorum. 
Halen toplantı halinde olan İslam Konferansı örgütünün içinde, o toplantıda, Türkiye'

nin önderliğinde tslam Konferansı örgütü Temas Grubu üyeliri; (Pakistan, Iran, Mısır, Suudi 
Arabistan, Senegal ve Malezya) tarafından, tslam Konferansı Dışişleri Bakanları Konferansı
nın bu toplantısına sunulan Bosna-Hersek sorununa ilişkin karar tasarısı, 26 Nisan tarihinde, 
yani dün oybirliğiyle kabul edilmiştir, 

Bu toplantıda Konferansın kabul ettiği ilk karar budur, öncelikle bunu kabul etmiştir. 
Söz konusu kararda Sırplar tarafından Bosna-Hersek'te soykırım suçunun işlendiği açık

ça vurgulanarak, tslam Konferansı örgütünün bundan önce yine ülkemizin önderliğinde aldı
ğı bütün kararlar teyit edilmekte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, uluslararası mah
keme kurulması, uçuş yasağının uygulanması, ambargonun sıkılaştırılması ve benzeri kararla
rına kesin bir biçimde uyulması istenilmekte. Birleşmiş Milletler yasasının 7 nci bölümüne at
fen Bosna-Hersek Cumhuriyetinin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması için kuv
vet kullanılması dahil, bütün yöntemlere başvurulması, Bosna-Hersek'in meşru savunma hak
kını kullanabilmesi için ambargodan muaf tutulması istenmektedir. 

Kararda, bütün tslam ülkeleri, Sırbistan-Karadağ ile iktisadî ve ticarî ilişkilerini kesmeye 
davet edilmekte ve bu devletin, Birleşmiş Milletler ve bütün bağlı kuruluşlarından ihracı isten
mektedir. 

Bu karar, dediğim gibi, konferansta ilk kabul edilen karar olmuştur; kurulan ve Türkiye'
nin de yer aldığı üçlü bir komitenin, kararın uygulanmasını, Güvenlik Konseyi Damiî Üyeleri 
nezdinde izlemesi öngörülmektedir. 

Bu suretle Türkiye, kararın uygulanma sürecinde de aktif bir rol üstlenmiştir. 
Bu karar, yaklaşık 50 tslam ülkesi tarafından oybirliğiyle alınmıştır; dolayısıyla, uluslara

rası toplum üzerinde önemli bir baskı unsuru oluşturacaktır. 
Sayın milletvekilleri, bu söylediklerim son gelişmelerdir. 
Bundan sonra da Bosna-Hersek'teki katliamın durdurulması ve Azerbaycan'ın Ermeni sal

dırılarından kurtulması için, bütün girişimlerimizi, sonuç alıncaya kadar, yapmaya devam ede
ceğimizi tekrar bilginize arz eder, hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnönü. 
Söz sırası, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Sayın Bülent 

Ecevit'te. 
Buyurun Sayın Ecevit. (DSP, CHP, RP sıralarından alkışlar) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dış politikada ba
şarının ölçütü, sonuç almaktır. Türkiye'nin son yıllarda izlediği dış politika bu ölçüte vuruldu
ğunda, acaba neler görürüz?.. Bu görüşmenin konusu dışında olduğu için, Ortadoğu politika
sı konusunda, ayrıntılara girmeden sadece şunu söyleyeceğim : Körfez bunalımı başladığından 
itibaren Türkiye'nin izlediği Ortadoğu politikasının, Türkiye açısından olumlu sonuçlar ver
mek şöyle dursun, Türkiye'ye ne kadar ağır zararlar verdiği ve bundan sonra da maalesef ver
meye devam edeceği açıktır. 
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Hükümetin, Azerbaycan konusunda izlediği politikanın sonuçlan nelerdir? 
Hükümetin, bu konuda kendi politikasını savunurken söylediği, ileri sürdüğü başlıca tez 

şudur : "Biz, Azerbaycan'ın uğradığı saldırı karşısında, işte şu kurula başvurduk, bu kuruma 
başvurduk, dünyayı ayağa kaldırdık... 

Dünya ayağa kalkmış değildir; dünya oturduğu yerden, Ermenistan'ın işgal ve soykırım 
eylemini seyretmektedir! Hatta, bu işgal ve soykırımı özendirici, güçlendirici ölçüde ve nitelik
te silah yardımı -ister Türkiye üzerinden olsun, ister başka yollardan olsun- yapmaktadır ve 
Türkiye de, bundan birkaç hafta öncesine kadar -silah yardımı değil elbette ama- Ermenis
tan'a başka yardımları yapmıştır. 

Bu arada Ermenistan'ın Azerbaycan'a açık saldırısı başladıktan sonra, bu Meclis kürsü
süne gelen bazı değerli milletvekilleri, -bu arada ben de-16 Mart 1921 Anlaşmasının, Türkiye'
ye, en azından Nahcivan için, garantörlük işlevi verdiğini hatırlatmıştık. 

Bu konu tartışmalı olabilir. Bazı uzmanlar, o anlaşmanın, Türkiye'ye garantörlük hakkı 
verdiğini kabul ediyorlar, bazı uzmanlar da kabul etmiyorlar; ama, Hükümetin en azından, 
bu kürsüye gelip de, "hayır, bu anlaşmayla asla bize öyle bir garantörlük hakkı verilmiş değildir" 
diye bağırmasının, Ermenistan'ı cüretlendirmekten başka bir sonuç vermesi mümkün değildi. 
En azından, Hükümet bu konuda susabilirdi; fakat, bağıra bağıra, "hayır, böyle bir hakkımız 
yok" demiştir. (CHP, DSP ve RP sıralarından alkışlar) Ve defalarca, Hükümet, bu kürsüden 
veya başka açıklamalarıyla, Türkiye'nin, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı karşısında hiç
bir önlem alamayacağını ilan etmiştir; tabiî, bunun da Ermenistan'ı saldırganlıkta özendirici 
etkileri olmuştur, özellikle Sayın Başbakan, son zamanlarda, gerek azerbaycan konusunda, 
gerek Bosna-Hersek konusunda, gerek Kıbrıs konusunda ve gerek Çekiç Güç konusunda sik 
sık, "dünyayı karşımıza alamayız, dünyayla ters düşemeyiz, dünyadan ayrı hareket edemeyiz" 
demektedir. 

"Dünyayı karşımıza alamayız, dünyadan ayrı hareket edemeyiz" mantığı, eğer her koşul
da geçerli olsaydı, ne Kurtuluş Savaşı verilebilirdi ne de Kıbrıs Barış Harekâtı yapılabilirdi. 

Bu sözlerimden, Türkiye'nin savaşa girmesini istediğim anlamı çıkarılmamalıdır. Hiçbir 
zaman böyle bir öneride bulunmadım; fakat savaşa girmeden yapılabilecek çok şey vardı; bun
ları, fırsat düştükçe, aşama aşama açıkladım; ama, tabiî, Hükümet aldırış etmedi. 

Diyelim ki, 1921 Anlaşması, gerçekten, Hükümetin dediği gibi, Türkiye'ye garantörlük 
hakkı vermiyor. 

Bu böyle olsa bile, yüksek sesle ifade edilmesi gerekmezdi. Ama, diyelim ki vermiyor; bir 
de burada, bazı değerli konuşmacıların ve Sayın Erdal İnönü'nün de belirttikleri gibi, Birleş
miş Milletler Şartının 51 inci maddesi var. Şimdi, bununla ilgili olarak da, "Birleşmiş Milletler 
Şartının 51 inci maddesi bize hiçbir yetki vermiyor" diye Ermenistan'a mesaj yollamanın anla
mını kabul edemiyorum arkadaşlarım. (DSP, ANAP, RP, CHP ve MHP sıralırından alkışlar) 

51 inci madde, açıkça, bir Bireşmiş Milletler üyesinin silahlı saldırıya uğraması karşısında, 
kollektif savunma hakkını tanımaktadır. Bu hak, gene 51 inci maddeye göre, Güvenlik Konse
yi, barış ve güvenlik açısından gerekli önlemleri alıncaya kadar geçerlidir. 

Eğer, Türkiye, kollektif savunma hakkını kullanma niyetini açıklasaydı, daha o niyetini 
uygulamaya geçirmeye gerek kalmadan, büyük Batı'lı devletler de, Güvenlik Konseyi de, Rus
ya da harekete geçme, durumu daha ciddiye alma zorunluluğunu duyarlardı. 

Bu hakkın kullanımını sağlam hukukî temellere dayandırmak için elbette bazı anlaşmalar 
yapmakta yarar vardır; yani Türkiye'nin kollektif savunma çerçevesinde Azerbaycan'a yardıma 
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olabilmesini sağlam hukukî zemine dayandırmak için, elbette bazı anlaşmalarda yarar vardır; 
fakat, bu anlaşmalar, bence bazı bakımlardan da eksik olarak, ancak 1992 sonunda Hükü
metçe Meclise sunulmuştur, yani Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları başladıktan en az bir 
yıl sonra Meclise sunulmuştur ve Meclisin gündemine de daha yeni gelmiştir, hepsi de henüz 
onaylanmış değildir. Böylece, uzun bir süre Türkiye, 51 inci maddenin sağladığı olanaktan ya
rarlanma fırsatını, bu anlaşmaları sürüncemede bırakmak suretiyle kaçırmıştır. 

Ben, Türkiye'nin hiçbir zaman, asker göndererek Azerbaycan'ın savunmasına katkıda bu
lunmasını istemedim ve buna bence gerek de yoktu; fakat Türkiye'nin yapabileceği başka şey
ler vardı. Örneğin, bağımsızlığına yeni kavuşan Azerbaycan, belli ki askerî örgütlenme ve eği
tim bakımından çok yetersizdi. 

Türkiye, eğer isteseydi, kısa bir süre içinde Azerbaycan'ı bu bakımdan çok yeterli bir du
ruma getirebilirdi. 

Öyle tahmin ediyorum ki -tabiî duyumlarımıza göre- Türkiye son aylarda bir miktar eği
tim yardımı yapmıştır, yapmaktadır; ama, bunun son derecede yetersiz ölçülerde kaldığı da 
gözler önündeki sonuçlardan bellidir. 

özellikle Sayın Başbakan Yardımcısı üzerinde durduğu için, tezgahlanmakta olan yeni bir 
oyunu Yüce Meclisin ve Sayın Hükümetin dikkatlerine sunmak istiyorum. Şimdi, ateşkes çer
çevesinde Ermenistan'ın Kelbecer'den çekilebileceğinde!! söz ediliyor; Ermenistan da bu işare
ti veriyor ve Ermenistan'ın son olarak işgal ettiği Kelbecer'den çekilmesi ateşkes için yeterli 
gibi görülüyor. 

Oysa, bildiğim kadarıyla, gerçek şudur : Kelbecer'in, Ermenistan açısından zaten hiçbir 
stratejik önemi yoktur; barınılması da, savunulması da çok zor bir yöredir; üstelik Kelbecer 
Ermenistan'ın hak iddia ettiği yörelerden biri de değildir. Belli ki, Ermenistan, Kelbecer'i, geri 
çekilme yolunda bir adım atmış gibi, bir ödün vermiş gibi görünmek için işgal etmiştir. Hükü
metin bu oyuna gelmeyeceğini umarım. 

Şimdi, kısa zaman süresi içinde Bosna-Hersek sorununa geliyorum. Bosna-Hersek'te Müs
lüman Boşnak kardeşlerimizin uğradığı saldırı karşısında, Türkiye'nin gösterdiği etkisizlik, yürek 
sızlatıcıdır ve onun da ötesinde, ulusal açıdan utanç vericidir. Bütün dünyanın vicdanı sızlıyor, 
Boşnakların uğradığı saldırılar, zulüm ve soykırım karşısında... Dünyadaki böylesi bir kamuo
yu ortamında, Türkiye'nin Boşnaklara silah yardımında bulunmasına hiç kimse kolay kolay 
karşı çıkamazdı; herhangi bir devlet burta karşı çıktığı takdirde, kendi vicdan sahibi halkını 
kendi karşısında bulurdu ve Türkiye eğer silah yardımında bulunsaydı, bu yardım, Boşnakla
rın silahlanması üzerindeki ambargoyu çoktan sona erdirirdi. 

Demin, Sayın Başbakan Yardımcısı, Adriyatik'teki NATO filosunda, değerli bir Türk Ami
ralinin komutanlığından bahsetti ve o filonun ambargo uygulamasını denetlediğini söyledi. Hangi 
ambargoyu denetliyoruz, başında bir Türk amiralinin bulunduğu filoyla? Boşnak Müslüman
ların kendilerini savunmak için silah edinmelerine karşı uygulanan ambargoyu destekliyoruz. 
(DSP, RP ve CHP sıralarından alkışlar) Sayın Başbakan, ikide bir, Adriyatik kıyılarından Çin 
Şeddine kadar yeni bir Türk âleminden o Türk âleminde Türkiye'nin önderliğinden söz ediyor. 

Adriyatik kıyılarında Türkiye ne yapıyor? Boşnakların, savunma için hakları olan silah
ları almamasını gözetiyor! Bu mudur Adriyatik'teki işlevimiz?! 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Türkiye, aman dünyadan ters düşmeyelim vesaire diye Boş
naklara silah yardımı yapmıyor; ama, israil'de resmen açıklanmıştır ki,. İsrail, Boşnaklara 
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silah yardımı yapıyor ve buna dünyadan tepki gelmiyor. İsrail, ayrıca yiyecek yardımı yapıyor 
ve Müslüman göçmenleri kabul ediyor. 

Ne acıdır ki, Boşnaklara yardım konusunda, Türkiye, tsrail kadar bile etkin ve cesaretli 
olamamıştır. • • . . . " 

Bosna-Herseklileri kurtarmak için daha etkin askerî Önlemler alınmasından çekinirken 
Batılılar -başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere- Rusya faktörünü öne sürüyorlardı. 
"Rusya'da bu tepki uyandırır, Yeltsin'i güç durumda bırakırız" diyorlardı. 

tşte, artık Rusya Feredasyonunda referandum yapılmıştır ve Yeltsin istediği sonuçları bü
yük ölçüde elde etmiştir; artık Amerika'nın elinde böyle bir mazeret de kalmayacaktır. 

Umarım ki, bizi utandırma pahasına da olsa, çok gecikerek de olsa, inşallah, Amerika, 
artık bu tedbiri almaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin elini kolunu bağlamaktan 
vazgeçmeye razı olur. 

Aslında, sorun yalnız Bosna-Hersek sorunu değlidir, yalnız Boşnakların uğradığı soykı
rım sorunu değildir; gerçekte Türkiye'ye, Türklere ve Balkanlar'daki Müslümanlara karşı bir 
Ortodoks-Hıristiyan ittifakı oluşturulmaktadır, bir Hıristiyan-Ortodoks cephe oluşturul
maktadır. 

Bunu Türk Hükümeti telaffuz etmekten kaçınıyor; ama, bunu Batılı devletler açıkça te
laffuz ediyorlar; bunu, Avrupa Topluluğundaki yetkililer açıkça telaffuz ediyorlar. Bu oluştu
rulmakta olan Ortodoks ittifakında başı çekenler, Sırbistandır, Yunanistandır ve Kıbrıs Rum 
kesimidir. Ayrıca, biliyorsunuz, bölgemizde Rusya Federasyonu nüfusunun büyük çoğunluğu 
Ortodokstur, Ukrayna'nın, Beyaz Rusya'nın nüfuslarının büyük çoğunluğu, Bulgaristan nü
fusunun büyük çoğunluğu Ortodokstur ve tabiî, Yunanistan'la Kıbrıs Rum kesimi ve Sırbistan 
Ortodokstur. 

. ı - ' ' 
Şimdi, Özellikle Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesimlerinin Bosna-Hersek'le ilgili tutumla

rı çok açıktır ve çok ilginçtir. Bunu kendi düşüncelerim olarak söylemiyorum, Avrupa Toplu
luğunun Brüksel'deki en yüksek düzeyde görevlilerinin en sorumlu İngiliz gazetelerine yansı
yan açıklamalarına dayanarak söylüyorum. Brüksel'deki Avrupa Topluluğu yöneticileri açık
ça, "artık bu Yunanistan-Sırbistan mihveri bizim sabrımızı taşırıyor. Yunanistan ambargoyu 
hiçe sayarak, her gün Sırbistan'a, Bulgaristan üzerinden 2 tren katarı dolusu petrol gönderiyor" 
demektedirler ve Yunanistan'ın bu açık tavrı, umursamazlığı karşısında, Brüksel'de, Avrupa 
Topluluğu yöneticileri arasında, artık "Şu Yunanistan'ı Avrupa Topluluğundan kovma zama
nı geldi" havası yaygınlaşmaktadır. 

Bu arada, Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis, "Biz Sırplarla İkinci Dünya Savaşında 
da birlikte savaşmıştık; iki ülkenin halkı da Ortodoks-Hıristiyan; elbette işbirliği yaparız" de
mektedir açıktan. 

Geçenlerde Sırbistan Başkanı Miloseviç'in, Yunanistan Başbakanı Miçotakisle bir telefon 
konuşması açıklandı... Bu telefon konuşmasında Miloseviç, Miçotakis'e diyor ki: "Neden biz 
iki Ortodoks-Hıristiyan ülke, el ele verip, Makedonya'yı bölüşmüyoruz?" 

Bu açıklama üzerine gazeteciler Miçotakis'e soruyorlar, "böyle bir konuşma oldu mu?" 
diye; Miçotakis konuşmayı yalanlayamıyor. 

Güvenilir ingiliz açık istihbarat organlarından biri olan Economist Dergisinin yayınladığı 
Foreign Report'un, burada kütaphanede de okuyabileceğiniz 11 Mart tarihli nüshasında açık
landığına göre -ki bu yayın organının tarafsızlığı ve doğruluğu dünyada hiçbir zaman tartışma 
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konusu olmamıştır- şu anda Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 10 bini aşkın Sırp işadamı yerleş
miş durumdadır ve Güney Kıbrıs'a yerleşen bu Sırp işadamları, buradan ambargoyu delerek 
her gün Sırbistan'ın her türlü gereksinmesini karşılamaktadırlar. Acaba Türkiye'nin bundan 
haberi mi yok? Haberi yoksa bu bağışlanmaz bir istihbarat eksikliğidir. Çünkü, benim size 
verdiğim bir açık istihbarat, benim özel istihbaratım yok. Fakat, Türkiye bilmiyorsa ayıptır; 
Türk Hükümeti bildiği halde susuyor ve buna tepki göstermekten kaçınıyorsa, o daha da bü
yük bir ayıptır. rf 

Geçen gün Sayın Miçotakis Ankara'daydı; Başbakan kendisiyle görüştü, başka yetkililer 
görüştü ve sonra yapılan açıklamalarda bu görüşmelerin çok dostane, sıcak bir hava içinde 
geçtiği açıklandı. 

Peki, acaba Hükümet bu vesileyle Sırbistan'ın saldırganlığı karşısında Yunanistan'ın ta
kındığı tavrın olumsuzluğunu hiç mi gündeme getirmedi? Gündeme getirdiyse, niye bunu dün
ya kamuoyuna açıklamıyor? 

Eğer Sırbistan konusunda Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum kesiminin yaptıklarına benzer bir 
şeyi başka vesileyle Türkiye yapsaydı, Yunanistan dünyayı ayağa kaldırırdı, Türkiye'ye karşı; 
fakat, nedense, Hükümet, Yunanistan'ın Avrupa Topluluğunda açığa vurulan bu büyük ayıbı
nı dile getirmekten ve Yunanistan'ı bu konuda dünya kamuoyu önünde köşeye sıkıştırmaktan 
bile kaçınıyor. 

Şimdi Türkiye'nin etkisizliğinden ve pasifliğinden cesaret alan Hırvatlar da, Boşnaklara, 
insanlık dışı saldırılarda bulunmaya başladılar. 

Hırvatlar da aslında melek değildir. Günlerdir ingiliz, Amerikan televizyonlarında, Hır
vatların canlı canlı yaktıkları Boşnakların dayanılmaz görüntüleri sergileniyor; dünya buna in
fial içinde; fakat Türkiye'den ses yok, Türkiye'den tepki yok! 

Hükümet kendini Adriyatik'ten Çin Şeddine kadar Türk âlemine önderlik edebiyatıyla 
avutuyor; Ergenekon törenleriyle de, örste demir değil, aslında, havanda su dövüyor! (DSP 
ve RP sıralarından alkışlar) üstelik bu tür boş laflarla ve gösterilerle, Türkiye'yi, Osmanlıca 
veya Panturânist yayılmacılıkla itham etmek isteyenlerin de eline koz verilmiş oluyor. 

Türkiye'ye umut bağlayanlar, Türkiye'den laf değil etkinlik bekliyorlar; ama, Türkiye sa
dece laf üretiyor; lütfen biraz da çözüm üretsin. 

Saygılar sunarım. (DSP, SHP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 
Genel görüşmede şahsı adına son konuşmayı yapmak için Çorum Milletvekili Sayın Mu

harrem Şemsek'e söz veriyorum. Buyurun Sayın Şemsek. (MHP sıralarından alkışlar) 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; son 
zamanlarda iyice yoğunlaşarak jenosit haline dönüşen Ermeni saldırıları ve katliamları konu
sunda açılmış olan bu genel görüşme önergesiyle ilgili görüşlerimi arz etmek üzere söz aldım. 
Hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti olarak, Türk Devleti ve Türk Milleti olarak bugün ciddî bir problemle karşı karşıyayız. 
Çare bulmamız gereken ciddî bir problem, yerine getirmemiz gereken tarihî bir görevle llcarşı 
karşıya bulunuyoruz. Bu da, Birleşmiş Milletler üyesi, bağımsız, kardeş Azerbaycan Cumhuri
yetinin, uluslararası kuruluşlar ve anlaşmalarla tanınmış topraklarının işgal edilmesi. 
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Türk insanlarının kitle halinde öldürülmeleri olayı karşısında, uluslararası hukukun ge
reklerine uygun şekilde, Ermeni ordusunun ve çetelerinin Azerbaycan topraklarından çıkartı
larak, Ermenistan sınırına çekilmesini ve bağımsız Azerbaycan'ın, işgalden, insanlarının da 
ölümden kurtarılması, Türkiye'nin tarihî ve millî görevidir. 

Azerbaycan, Türkiye'de millî birlik ve millî dış politika açısından mühim bir mihenk taşı
dır. Türkiye, bu gibi problemler sayesinde bölgedeki millî çıkarlarının farkına varmakta, böl
gedeki diğer güçlerin ve dış merkezlerin Türkiye'ye bakış açılarını da daha gerçekçi bir şekilde 
görebilmektedir. 

Sovyetler Birliğinin çözülmesiyle, Türkiye'nin bölgedeki konumunun dayanak noktaları 
ciddî şekilde değişime uğramıştır. Bazı merkezlerin, bu bölgedeki pazar kavgası ve doğal kay
nakların kontrolü arzusu, Türkiye'nin bu bölgedeki girişimlerinin başarısız kılınmasını ve kontrol 
altında tutulmasını gerektirmektedir. 

Batı âleminin, özellikle Ermenistan konusunda çok duyarlı olduğu bilinen ABD ve Fran
sa gibi ülkelerin "insanî yardım" adıyla, Ermenistan'a yaptıkları sözde insanî yardımların ve 
Türkiye'den yaptırılan, buğday ve diğer insanî yardımların hepsinin hedefi budur. Yoksa, dün
ya Ermenistan'a buğdayı da, başka yardımı da, Türkiye'den, Türkiye topraklarından değil de, 
başka yerlerden de yapabilirdi. Fakat, ısrarla, bu yardımların Türkiye'den yapılmasının ve Tür
kiye'ye yaptırılıyor olmasının gayesi, Türkiye'nin başta Azerbaycan olmak üzere, kardeş Türk 
cumhuriyetleriyle ilişkilerini bozmak, Türkiye'nin tesir ve güvenirliğini azaltmaktır. 

Aynı şekilde, kardeş Azerbaycan'ın Ermeni işgaline uğraması karşısında, diğer talepleri 
bir yana, insanî yardım maksatlı taleplerinin de yerine getirilemeyişı, aynı istikamete hizmet 
eden bir yanlışımız olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bugün Cumhuriyet Hükümetimizin, Ermenistan'ın Azerbaycan'ı 
işgaliyle ilgili politikasını şu birkaç ana noktada toplamak mümkündür: Hükümetimiz Erme-
nistanla olan ilişkilerini; 

a) Tarihe saplanıp kalmamak, 
b) Türkiye, Kafkasya'yı kendisi için hayat sahası olarak gören bir süper güç, hatta böl

gesel güç olmak konumunda veya niyetinde değildir. 
c) Türkiye, Ermenistan'a karşı tek başına müdahalede bulunmayı makul bir çözüm yolu 

saymamaktadır. Türkiye, ancak, bölgeye sevk edilecek Birleşmiş Milletler gücünün içinde, o . 
da Batı'lılar Türkiye'yi dahil ederlerse, asker bulundurmayı düşünmektedir. 

d) Türkiye, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın heyecanına fazla kapılmayı da 
uygun bulmamaktadır. Zira, halihazır çatışmalar, ibrenin bazen Ermenistan, bazen de Azer
baycan lehine değişmesiyle uzun bir süre devam edebilir. 

Hükümetimizin takip etmeye çalıştığı politikayı, bu ana başlıklarla mütalaa etmek müm
kündür. 

Sayın milletvekilleri, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki bugünkü durum, Karabağ me
selesi olmaktan çıkmıştır. Açıkça, bağımsız ve Birleşmiş Milletler üyesi bir ülke olan Azerbay
can'ın, bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün ihlali haline dönüşmüş açık bir uluslararası hu
kuk ihlali ortaya çıkmıştır. Bu ihlal haliyle, Irak'ın Kuveyt'i işgalindeki hukuk ihlali arasında 
hiçbir fark yoktur. Ermenilerin, Azerbaycan'ı işgali karşısında, Kuveyt'e asker gönderen Batı'-
nın, aynı tepkiyi göstermemesi, Türk kamuoyu tarafından çok iyi bir şekilde tahlil edilmektedir. 
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Bilindiği üzere, Ermeniler, dünya üzerinde sadece Ankara'nın, bizlerin farkına varmadığı, 
belki de beklemediği bir genel saldırıya giriştiler; bilanço korkunç, dehşet verici; uçak, zırhlı 
araçlar, ağır silahlarla Laçin, Kelbecer, Fizuli kentleri başta olmak üzere, Azerbaycan'ın yüzde 
12'si işgal edildi. Üç büyük yerleşim merkezi, 45 belde Ermenilerin eline geçti. 300 bin göçmen 
sığınacak yer arıyor, evlerini barklarını terk etmiş durumdalar; Ermeni kurşunları ve sürgünle-
riyle can verenlerin sayısı da meçhul. 

Söylemek belki bizler için zordur; fakat, gerçeği görmemiz lazımdır. Ermenilerin bu son 
• saldırıları karşısında gafletimiz vardır. Erivan ve onu destekleyen Paris, Washington ve Londra 

ve diğer merkezler, son üç, dört aydır feryat ediyorlar : "Ermeniler açlıktan kırılıyorlar; so
ğuktan ölüyorlar; Karabağ'dakiler Ermeni çeteleridir, Erivan'ın kontrolü dışında milis güçler
dir vesaire..." Bunun neticesi, buğday yardımı, Batı'nın gönderdiği sözde insanî yardımlar ola
rak ülkemizin hava sahasından ve karayollarından onbinlerce ton meçhul malzeme geçmesine 
göz yummak ve netice, açlık ve soğuktan eli ayağı dunmuş Ermenilerin yaptıkları! 

Türkiye, Ermenistan'ın bu saldırısını, istihbar ederek, önleyebilmeliydi. Aslında, Erme
nistan saldırıları açıktan görünerek geldi. Son altı aydır, Fransa'dan Ermenistan'a 130 kurmay 
ve kıta subayı, 300 teknisyen; Rus 16 ncı Kafkas Dağ Tugayından 50 tank, 150 zırh taşıcıyı 
gönderilmiştir. 26 Şubat ile 18 Mart arasında Tahran'dan havalanan 48 nakliye uçağı ile diğer 
ülkelerden gönderilen uçaklarla Ermenistan'a yeterince silah ve Mühimmat gönderilmiştir, bun
ları da sağır sultan bile duymuştur. 

Son işgal olayından sonra, Erivan Radyosu, "Kelbecer Kentinin alınmasıyla, Ermenistan 
ve Karabağ artık bir kordona gerek kalmadan birleşti" anonsunu yapmaktadır. Bu kadar pa
sif, bu kadar saf, bu kadar gelişmelerden habersiz olmaya kendimizi mahkûm etmemeliyiz. 
Ermenistan, bugün, bir devlet sorumluluğundan çok uzak davranmaktadır. Âdeta Ermenis
tan, cinayet ve işgal çetesi olarak çalışmaktadır. 

Ermeniler, gayelerini, yıllar önce "esas gayemiz büyük Ermenistan'ı kurmaktır; Karabağ'dan 
sonra Nahcivan'ı ve ondan sonra da Türkiye'nin doğusunda 7 vilayeti ihtiva eden büyük bir 
sahayı ele geçirerek, denizden denize büyük Ermenistan'ı kuracağız" şeklinde ifade etmişler
dir. Aynı şekilde, bugünkü Ermenistan Parlamentosunda da, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın sı
nırlarıyla ilgili menfi kararlar göz önündedir, işte, Ermenistan çetesinin tahakkuk ettirmek için 
son günlerde hız verdiği saldın, cinayet ve işgallerin amacı budur. Bu tehdit, sadece Azerbay
can'ı değil, Türkiye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü de tehdit etmektedir. Bunu gizle
meye, artık Petrosyan'ın yalanları da yetmez hale gelmiştir. Gelinen bu noktadan sonra, Türk
iye'nin, Ermenistan'ın yayılmacılığı ve Azerbaycan'ın işgali konusunda takip ettiği politikayı 
yeniden gözden geçirerek, gerçekçi, tutarlı, kararlı, netice alıcı, Türkiye'nin büyüklüğüne... (Mik
rofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) . 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Türkiye'nin büyüklüğüne, kardeş devlet olma vas

fına uygun yeni politikaları devreye sokmalıdır. Bu konuda, bugünkü görüşmelerimizin sonunda, 
1. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, bütün siyasî partilerin iştirakiyle, Ermenistan'ın sal

dırılarını ve yayılmacılığını kınadığına dair bir bildiri yayınlamalıdır. 
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi, derhal zaman, şümul ve hududu Hükümetçe tayin edil

mek üzere, gerektiğinde Ermenistan'a askerî müdahale edebilmek üzere, Hükümete izin ver
melidir. ' 
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3. Ermenistan'a Türkiye üzerinden (kara, deniz, hava) her türlü ulaşım, Ermenistan'ın 
kendi sınırlarına çekilinceye kadar durdurulmalı ve bunun o güne kadar sürdürüleceği ısrarla 
ilan edilmelidir. 

Birleşmiş Milletler, AGİK, NATO, İslam Ülkeleri Konferansıve bölge ülkeleri nezdinde 
en üst seviyede girişimlerle Türkiye'nin görüşü iletilerek, Ermenistan'ın yayılmacı politikası, 
dünya ve bölge barışı için oluşturduğu tehdit anlatılmalıdır. 

Türkiye'nin ve bağımsız Türk cumhuriyetlerinin kardeş Azerbaycan'a, istediği her türlü 
yardım yapılmalıdır. 

Azerbaycan ile ikili askerî savunma işbirliği anlaşmaları yapılarak, Türkiye'ye yapılan sal
dırının Azerbaycan'a, Azerbaycan'a yapılan saldırının da Türkiye'ye yapılmış sayılacağının kabul 
ve ilan edilmesi yapılmalıdır. 

Türkiye'nin uluslararası hukuku ve bölge barışını korumadaki yükümlülükleri ile kendi
sine yönelen tehdidi yok etme hakkı karşısında Ermenistan'a müdahale hakkı doğduğu ortaya 
konmalıdır. 

Mevcut fiilî durum Türkiye'nin güvenliğini tehdit etmektedir. Mevcut durum devam eder, 
uluslararası sınıra geri çekilme olmaz... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Açıyorum efendim; sözünüzü tamamlayın lütfen. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Bu durum devam eder, uluslararası sınıra geri çe

kilme olmaz ve Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden olaylar durmaz ise, Türkiye, bunu savaş 
sebebi sayacağını açık ve net olarak ilan etmelidir.. 

Türkiye, bugün kardeş Azerbaycan'ı işgalden kurtarmak, Azerbaycan'a ve Türk kamuo
yuna karşı sorumluluğunu yerine getirmek, ihlal edilen uluslararası hukuku ve bölge barışını 
korumak, Türkiye'ye yönelen tehdidi bertaraf etmek istiyorsa, kuvvet unsuru ile desteklenmiş 
politikalardan çekinmeyeceğini açık, net ve kararlı bir şekilde ortaya koyarak gereğini yapma
lıdır. Zira," yarın Türkiye için çok geç olabilir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, kardeş Azerbaycan'a yapılan Ermeni işgalini ve Bosna-Hersek'teki 
Sırp vahşetini kınıyor, işgallerin bir an önce son bulmasını diliyor, Yüce Meclise saygılar sunu
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Şemsek, Sayın Şahin, Sayın Müftüoğlu, Sayın Sevimli, Sayın 

Şekercioğlu ve Sayın Erarıcı arkadaşlarımızın imzasını havi bir önerge, Başkanlığımıza gelmiştir. 
önergede, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları konusunda Türkiye Büyük Millet Mec

lisinin hissiyatını ve tepkilerini ve alakasını ifade eden bir açıklama yapılması istenmektedir. 
Şüphesiz, düşünce ve duygu itibariyle, tereddütsüz, tartışmasız şayanı kabul gördüğümüz 

bu tavrın ve bu teklifin, ne yazık ki, İçtüzük ve teamüllerimiz muvacehesinde yerine getirilmesi 
imkânı bulunmamaktadır. Ancak, değerli arkadaşlarımız bu önerilerini, bundan önce benzer 
konularda yaptığımız gibi, bu kere de Mecliste grubu bulunan siyasî partilerin tümünün muta
bakatını temin ederek, ortak bir görüş, ortak bir öneri, ortak bir ifade şeklinde sunacak olur
larsa, maalmemnuniyye yerine getirmekten, bir görevi ifa etmiş olmanın hazzını duyacağımız 
tabiidir. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Katılmayan siyasî parti yoktur Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Burada bulunan Doğru Yol Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Anavatan 

Partisi, Refah Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi grupları da bu açıklamaya katıldıklarını be
yan ederlerse; yani, tüm gruplar bunu beyan ederse işleme koyabilirim. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Benim imzam vardır efendim orada. 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Katılıyoruz Sayın Başkan. v 
BAŞKAN — Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi grup başkanvekilleri katıldıklarını be- • 

yan ediyorlar. 
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ALİ OĞUZ (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Refah Partisi adına Sayın Oğuz da katıldıklarını beyan ediyorlar. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, içeriğini tam anlayamadık. 
BAŞKAN — Efendim, içeriğini çerçevesiyle arz ettim. Zaten hepsi iki satır bir şey. Oku

duğumuz zaman, metni okumuş ve işlem yapmış olmak durumuna giriyoruz. Olay, Ermenis
tan'ın Azerbaycan'a saldırısı, masum insanların öldürülmesi, yurdundan yuvasından edilmesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konudaki tepkisi, alakası... l 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Cumhuriyet Halk Partisi katılıyor efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SABRI YAVUZ (Kırşehir) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sosyal demokrat Halkçı Parti de katıldığını beyan etmek suretiyle, Türkiye 

Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan bütün siyasî partilerin grup temsilcileri bu öneriye 
katıldıklarını ifade etmişlerdir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2.— Bazı milletvekillerince verilen ve siyasî parti gruplarının da katıldıkları grup temsil

cilerince ifade edilen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a karşı sal
dırgan ve yayılmacı tutumunu kınamasını ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Azerbaycan'a 
her türlü yardımı yapmasını öneren önergeleri (4/158) 

BAŞKAN — Bu İtibarla, daha önceki açıklamam doğrultusunda arkadaşlarımızın gön
derdiği metni okuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekteki metnin, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıklaması ve tavsiyesi olarak kamuoyuna 

duyurulmasını saygılarımızla arz ederiz. 27.4.1993 
Muharrem Şemsek Seyfi Şahin 

Çorum Kayseri 
Seyit osman Sevimli Rıza Müftüoğlu 

Karaman Erzurum 
Tuncay Şekercioğlu Musa Erarıcı 

Elazığ Konya 
Şimdi, bu değerli isimlere, bu imza sahiplerine ilaveten, Doğru Yol Partisi Grup Başkan

vekili Sayın Bekir Sami Daçe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Sabri Yavuz, 
Anavatan Partisi Grub Başkanvekili Sayın Ülkü Güney, Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali 
Oğuz ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Algan Hâcaloğlu önergeye katıldıklarını 
ifade etmişlerdir. 

Metni arz ediyorum : 
"Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ederek binlerce Azerbaycan Türkünü öl

dürmesi, evlerini yıkması, yerlerinden sürmesi olayları, uluslararası hukukun açık ihlali, bölge 
barışına indirilen ağır bir darbe, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren yayılmacı bir politikadır. 

Tüükiye Büyük Millet Meclisimiz, Ermenistan'ın bu saldırgan ve yayılmacı tutumunu kı
nar, kardeş Azerbaycan'a her türlü yardımın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince yapılmasını 
tavsiye eder." 

Değerli arkadaşlarım, Başkanlıkça gereği yapılacaktır. 
Bu suretle, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları konusundaki genel görüşme tamam

lanmış bulunmaktadır. 
Sözlü sorularla kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 28 Nisan 1993 Çarşamba günü 

saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 21.50 

— 406 — 



T.B.M.M. B : 95 27 .4 .1993 0 : 1 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Hâkimler ve Savalar Yüksek Kurulunun, 

yargının özlük hakları için Hükümeti uyardığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet 
Bakanı M. SeyJİ Oktay'ın yazılı cevabı (7/861) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki, sorumun Başbakan Sayın Süleyman Demirel, tarafından yazılı olarak cevap

landırılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yargı'nın özlük haklan için Hükümetinizi uyarmak 
zorunda kalmış ve Adalet*in tıkanma noktasına geldiğini aldığı bir kararla sizlere bildirmiştir. 

Hatırlayacağınız gibi geçen yılda Hâkim ve Savalar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 
olarak Hükümetinizin yargı üzerindeki politik oyunları protesto etmişti. 

Bütün bunları dikkate alarak, bu uyarılar karşısında ne gibi tedbirler almayı düşündüğü
nüzü açıklar mısınız? 

TC. 
Adalet Bakanlığı 27.4.1993 

Bakan : 463 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 18.2.1993 tarih ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/861-3792/17410 sayılı yazı. 
Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve kendilerince tarafımdan cevaplandırılması tensip kılı

nan İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın yazılı soru önergesine verilen cevap iki nüsha ha
linde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Seyfı Oktay 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Bülent Akarcalı . . 
tstanbul Milletvekili 
Sayın Başbakanımıza yönelttiğiniz ve kendilerince tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen 

yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
Bilindiği üzere, adalet hizmetinin öğelerinden en önemlisini hâkim-savcılar ile diğer ada

let personeli teşkil etmektedir. Bugün, Ülkemizde hâkim-savcı açığı büyük boyutlara ulaşmış 
bulunmaktadır. Yeni kurulan ilçeler hariç 2803 hâkim-savcı kadrosu henüz doldurulamamıştır. 

Bu açığın kapatılamaması adalet hizmetinin gecikmesine, yavaş ve kötü işlemesine neden 
olmaktadır. 

Adalet hizmetinin çağın gereklerine uygun bir şekilde yürütülebilmesi, boş olan hâkim-
savcı kadrolarının doldurulması ile mümkün olabilir. Hâkim-savcı açığının kapatılması ve boş 
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kadroların doldurulabilmesi ise, onların mali ve sosyal haklarının günün koşullarına göre dü
zeltilerek mesleğin cazip hale getirilmesi ile orantılıdır. 

Meslek cazip bir hale getirildikten sonra; hem hâkim-savcı açığının kapatılması, hem de 
iyi yetişmiş hukukçuların mesleğe kazandırılabilmesi imkân dahiline girecektir. Bu suretle de 
adalet hizmeti, aksamadan amaca uygun bir şekilde yürüyebilme ortamına kavuşmuş olacaktır. 

İşte bu amaçla Bakanlığımca hazırlanan "Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" 29.12.1992 tarihli yazımızla Başbakanlı
ğa sunulmuş bulunmaktadır. 

Bu Tasarı ile; 
— Hâkim ve savcıların, ek gösterge rakamları ile hâkim ödeneği oranları yükseltilmektedir. 
— Adalet müfettişlerine ödenen özel hizmet tazminatı oranı artırılmaktadır, 
— Hâkim adaylarının ek ödemeleri yükseltilmektedir. 
— Hâkim ve savcılarla, diğer adalet personeline maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi 

öngörülmektedir. 
— Yüksek mahkamelerin başkan ve üyeleri ile Bakanlığım Merkez Teşkilatındaki üst düzey 

yöneticilerine temsil ödeneği verilmesi kabul edilmektedir. 
— Adalet komisyonlarının yapısı, daha demokratik bir yapıya kavuşturulmaktadır. 
— Yüksek hâkimlik tazminatının gösterge rakamları artırılmaktadır. 
— Hâkim ve savcılarla diğer adalet personeline, hizmetin özelliği ve niteliği dikkate alı

narak fiilî hizmet zammı verilmesi öngörülmektedir. 
— Hâkim ve savcı dışındaki diğer adalet personeli için Devlet Memurları Kanununda 

"Adalet Hizmetleri Sınıfı" ihdas edilmekte ve bunlara ödenen bu tazminatın oranı yükseltil
mektedir. 

— Getirilen iyileştirmelerden Sayıştay mensupları ile askerî hâkim ve savcıların da ya
rarlanması öngörülmektedir. 

Yargı kuruluşlarındaki hâkim ve savcı açığının kapatılması amacıyla, Bakanlığımca hazır
lanan ve iki yıl olan hâkim adaylığı süresinin bir yıla indirilebilmesi için Adalet Bakanına yetki 
veren Kanun Tasarısı, 12.2.1993 tarihli yazımızla Başbakanlığa sunulmuş ve Başbakanlıkça da 
Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Yazılı soru önergenizde iddia edildiğinin aksine, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 
alınan 21.1.1993 tarih ve 5 sayılı karar; Hükümeti protesto amacıyla alınmış olmayıp, bilakis 
hâkim ve savcılar ile diğer adalet personelinin malî ve sosyal haklarının günün koşullarına gö
re iyileştirilmesi ve mesleğin cazip hale getirilmesi için Bakanlığımca hazırlanıp, Başbakanlığa 
sunulan ve Bakanlar Kurulunun gündeminde bulunan Kanun Tasarısının desteklenmesi ama
cıyla alınmış bulunmaktadır. , 

Bakanlığım, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile tam bir uyum içerisinde çalışmakta 
olup, Bakanlık ve Kurul çalışmalarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. . , „ „. ^ , 
M. Seyfı Oktay 
Adalet Bakanı 

2. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı* mn, belediyelerin doğalgaz fiyatlarını sürekli 
artırarak vatandaşı mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Ersin Faraly alı'nın yazılı cevabi (7/890) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

İstanbul, Ankara ve Bursa Belediyeleri Doğalgazı vatandaşa değişik ve çok fahiş fiyatta 
satmaktadırlar, özellikle ısınmak için on milyonlarca lira masraf yapan vatandaş kalorifer te
sisat ve kazanını tekrar değiştiremeyeceği için Belediye'ye esir olmakta ve Belediyelerin insafsız 
ve keyfî bir şekilde sürekli yaptıkları zamlar karşısında gerçekten perişan olmaktadırlar. Oysa 
TEKEL.'ci durumdan yararlanarak fahiş fiyat uygulaması da Kanunlanmızca yasaktır. 

Kömürle ısınan bir daire ayda 500,000.- 600 000.- TL. harcarken benzer durum ve konum
da olan doğalgazla ısınan bir apartman dairesi 1 ila 1.5 milyon TL. aylık ödemektedir. 

Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki sorular ortaya çıkmaktadır. 
1. Vatandaşı son derece mağdur eden cebindeki parayı adeta zorbalıkla alan bu durumu 

önleyerek herhangi bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? 
2. Fahiş fiyatla mal satmak suç olduğuna göre Bakanlığınıza bağlı birimleri bu zorbalığı 

önlemek için harekete geçirecek misiniz? 
3. Keyfi kararlarla vatandaşa son derece lazım bir malın fahiş fiyatla satılmasını önleye

cek herhangi bir yasal önlem düşünüyor musunuz? 
4. Her Belediye kendi keyfine göre değişik fiyat uygularken memur, işçi gibi dargelirli-

nin ikamet ettikleri şehirlere göre değişik ücret maaş almadıklanna bakarak bu adaletsizliği 
nasıl gidereceksiniz? 

5. Akaryakıtta, tüp gazda uygulanan istikrarlı fiyat politikasını sözkonusu SHP'li ve 
:, DYP'li Belediyelere de uygulatmayı düşünür müsünüz? 

6. özellikle Ankara'da uygulanan aşırı fahiş fiyat politikası Hükümetinizin politikası, 
koalisyon protokolü ile bağdaşıyor mu? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ', 26.4.1993 
Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-589-4886 

Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: Devlet Bakanlığının 3.3.1993 gün ve B.02.0.006/0674 sayılı yazısı eki 7/890-3783 so
ru önergesi. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Sayın Başbakanımız tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istediği soru önergesi ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ersin Faralyalı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın Yazılı 
Soru önergesi Cevabı ile İlgili Bilgiler 

— Şehirlerde kullanılan doğal gaz ile ilgili olarak 19 Şubat 1993 tarihinde Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığında BOTAŞ'ın da katılımıyla bir komisyon kurularak çalışmalara baş
lanılmıştır. 

— Bu komisyon, mevcut ve ileride kurulacak Dağıtım Şirketlerinin halka uygulayacak
ları doğal gaz satış fiyat esaslarının tespiti hususunda çalışmalara başlamış olup, halen çalış
malar devam etmektedir. 

— 1992 yılı içerisinde BOTAŞ'ın EGO'ya uyguladığı fiyat 734,89 TL/mJ ile 1 085,09 
TL/m3 arasında değişmiş olup, 1992 yılı ortalama fiyatı 895,96 TL/mJ olmuştur. EGO'nun 
1992 yılı satış fiyatı ile yıl bazında 1 600 TL/m' olarak sabit kalmıştır. BOTAŞ'ın 1993 yılı 
ilk üç ayı için geçerli olmak üzere EGO'ya 1 Ocak 1993 tarihinde uyguladığı fiyat 139,95 $/l 
000 m3 (1 236,04 TL/m3) tür. 

EGO'nun 1993 ayı içinde BOTAŞ'tan aldığı 87 861 387 mJ gaz için ödediği fatura tutan 
108 600 048 209 TL. din EGO'nun uyguladığı satış fiyatı ise 2 400 TL/m5 tür. 

3. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bitlis İli CevizlidalKöyünde meydana gelen olay
larda mağdur olan vatandaşa Devletin yardım etmediği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/896) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Terör olayları neticesinde : 
1. 48 kişinin hayatını yitirdiği Bitlis ili Cevizlidal köyünün hayatta kalan sakat, yaralı, 

çocuk ve yaşlıları devlet el uzatacak diye Siirt ilinde akrabalarının yanında, 15-20 kişi bir evde 
perişan vaziyette, yaşamlarını devam ettirmeleri hem kendilerini hem de akrabalarını ciddî bir 
sıkıntı içinde bırakmıştır. Devletin sadece bir kaç yüzbin lira sosyal yardımdan başka bir yar
dım yapmadığı da tarafımızdan tespit edilmiştir. Bu nedenle; 

a) Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü devlet, can ve mal güvenliğini 
sağlayamadığı için 48 kişiyi kaybeden bu köy halkından geriye kalanların bu acıklı hallerine 
seyirci mi kalacak? 

b) Seyirci kalmayacaksa, bunlara iskân imkânı ne zaman sağlanacak. Yasalardaki yeter
sizlik gerekçe gösteriliyorsa yasa değişikliği hükümetin elinde değil mi? 

c) Gözü yaşlı bu insanlar daha fazla sürüncemede kalmadan bunlara maaş bağlamak veya 
çalışabileceklere iş temin etmek mümkün değil mi? Devlet bunu sağlamaktan aciz mi? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 21.4.1993 

tiler İdaresi Genel Müdürlüğü 
Şube : B050tLt0070001.303.2/2111 

Konu : Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 1 Mart 1993 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GMS.0.10.00.02-7/896-3862/17671 sa
yılı yazınız. 
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Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in ilgi yazınız ekinde alınan; "Bitlis tli Cevizdalı Köyünde 
meydana gelen olaylarda mağdur olan vatandaşa Devletin yardım etmediği" iddiasına ilişkin 
Yazılı Soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1.10.1992 tarihinde Cevizdalı Köyüne yasadışı terör örgütünce yapılan baskından zarar gö
renlere : 

1. Bitlis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca acilen gıda, giyecek ve mutfak mal
zemeleri için toplam 23 000 000 Lira, 

2. Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinden, evleri yıkılan vatandaşların iskânı için gönderi
len ve kişi başına 2 459 000 lira olmak üzere toplam 150 000 000 Lira, 

3. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu tarafından gönderilen 
ve kişi başına 1 666 667 lira olmak üzere toplam 100 000 000 Lira, 

Nakdî yardım yapılmıştır. 
Ayrıca; Olağanüstü Hal Bölge Valisi, Siirt ve Bitlis Valilerinin hazır bulunduğu toplantıda 

mağdur Vatandaşlarımıza; 
Siirt ÎIi veya Şirvan İlçesine yerleşmek istemeleri halinde, iş, eğitim, kreş ve ev eşyası yar--

dimi verileceği, köylerine dönmeye karar verdikleri takdirde, hasar gören binalarının yerine ye
nilerini yapmaları için gerekli yardımda bulunulacağı söylenmiştir. 

Ancak; bu şahıslar, Manisa ve istanbul'daki akrabalarının yanına gideceklerini ifade ede
rek, paranın kendilerine nakit olarak verilmesini istemişlerdir. 

Hayatta kalan fakat fiilen görev yapmayan Geçici Köy Korucularına maaşları her ay öden
mektedir. j , 

Cevizdalı köylülerinin mağduriyetlerinin önlenmesi için her türlü yardım yapılmış olup 
bundan sonrada yapılacaktır. 

Arz ederim. 
ismet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

4. —İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, Türkiye Elektrik Kurumu tarafın
dan usulsüz ihaleler yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Er
sin Faralyalı'mn yazılı cevabı (7/930) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması hususunda gereğini arz ederim. 
Kadir Ramazan Coşkun 

İstanbul 
. Son zamanlarda basında yer alan haberlerden Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) dan yapı

lan ihalelerde usulsüzlükler olduğu ve kurumdan ayrılanlara usulsüz ihale verildiği, yetkisiz 
kuruluşlardan mütalaa alındığı gözlenmektedir. 

Sorular : 
1. Atatürk Barajı hidro elektrik santralının millî şebekeye bağlanması ile ilgili ihale be

delinin 83 milyon 450 bin Mark olarak belirlenmesine rağmen aynı gün tarafınızdan yapılan 
bir operasyonla 87 milyon 450 bin Marka yükseltilmesinin sebepleri nedir? Bu düzenleme ile 
kim korunmak istenmiştir? Hangi değişen şartlar bu .kararı almanızı sağlamıştır? 
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2. İhale bedelinde yapılan .4 milyon marklık artış ihaleyi alan müteahhide çıkar sağla
mak ve yolsuzluk yapmak değil midir? 

3. thalesi tamamlanmış bir işin müteahhidi belli olduktan ve usulî işlemleri tamamlan
dıktan sonra 4 milyon marklık bir bedeKartişının tarafınızdan gerçekleştirilmesini nasıl izah 
ediyorsunuz? Bu para kimin cebine gidecektir? 

4. TEK Yönetim Kurulu üyeliğine atandıktan bir süre sonra bu görevinden istifa eden 
DYP kurucusu ve GİK Üyesi Hacı Doğan Develioğlu'nun önceden TEK Müdeahhidi olması
na rağmen bu göreve nasıl atanmıştır? Yaptığı işler dolayısıyla "tanımıyo'rduk" veya 
"bilmiyorduk" diyebilir misiniz? 

5. TEK Yönetim Kurulu Üyeliği sıfatını taşıyan bu zatı (Hacı Doğan Develioğlu'nu) ihaleye 
nasıl kabul ettiniz? Bir kuruluştan ayrılan bir kimsenin üç yıl süreyle, ayrıldığı kuruluştan iş 
alamıyacağı yolundaki Kanun hükümlerine rağmen hangi çıkar ve menfaat düşüncesiyle bu 
zata 780 milyon liralık ihale yapılmıştır? 

6. Kendisine 780 milyon liralık ihale ile iş verilen Hacı Doğan Develioğlu'nun bilahare 
istifası üzerine 2531 Sayılı Kanunun açık hükmüne rağmen ihaleye katılıp katılamayacağı yo
lundaki mütaleayı hangi zihniyetin ürünü olarak Devlet Personel Başkanlığından istediniz? Dev
letin ihale işlerine kimlerin katılabileceği veya katılamayacağı hususunun Başbakanlık Devlet 
Personel Başkanlığı ile ilişkisi nedir? 

7. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı aslî görevi olan personel rejimiyle ilgili çalış
malarını bir yana bırakıp Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ihale danışmanlığını yapan 
bir kuruluş haline mi dönüştürülmüştür? 

8. Görevleri gereği bu tür konulara bakamayacağı halde, aslî görevini bir yana iterek Hacı 
Doğan Develioğlu'nun TEK Yönetim Kurulu Üyeliğinin kısa olması ve usulsüz kazanması için 
yeterli bir süre olmadığına karar veren ve dolayısıyla görevleri dışına çıkan Devlet Personel Baş
kanı hakkında bir soruşturma açtırmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 26.4.1993 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-588 
Konu : Soru önergesi ( 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 Mart 1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/930-3919/17847 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Kadir Ramazan Coşkun'un tarafımdan yazılı olarak cevaplan

dırılmasını istediği soru önergesi ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. . 

Ersin Faralyalı 
• ' Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

İstanbul Milletvekili Sayın Kadir Ramazan Coşkun'un 
Yazılı Soru önergesi ile İlgili Bilgiler 

Son zamanlarda basında yer alan haberlerden Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) dan yapı
lan ihalelerde usulsüzlükler olduğu ve Kurumdan ayrılanlara usulsüz ihale verildiği, yetkisiz 
kuruluşlardan mütalaa alındığı gözlenmektedir. 
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Soru : 
Atatürk Barajı hidro elektrik santralının millî şebekeye bağlanması ile ilgili ihale bedeli

nin 83 milyon 450 bin Mark olarak belirlenmesine rağmen aynı gün tarafınızdan yapılan bir 
operasyonla 87 milyon 450 bin Marka yükseltilmesinin sebepleri nedir? Bu düzenleme ile kim 
korunmak istenmiştir? Hangi değişen şartlar bu kararı olmanızı sağlamıştır? 

C e v a p : ' • • - . 

Atatürk Santralı ile ilgili Enerji İletim Hatlarının en acil bölümünü oluşturan 646 km'lik 
Atatürk-Elbistan-Ankara II İletim Hatları için % 100 kredili olarak uluslararası ihaleye çıkıl
mış ve teklifler 23.1.1989 tarihinde alınmıştır. 

Bazı konsorsiyumların projenin bütünlüğü ve kredi koşulları gereği "Salt ve Kapasitör" 
Merkezleri için de teklif verdikleri görülmüştür. Ancak merkezlerle ilgili projelendirme ve fi
nansman temini çalışmalarının devam etmesi nedenleri ile bu ihalede yalnızca İletim Hatları 
değerlendirilmiştir. 

Bir kısım firmalar zaman içerisinde Salt ve Seri Kapasitör Merkezleri için verdikleri tek
lifleri geri çekmişlerdir. Anılan Salt ve Seri Kapasitör Merkezleri için yalnızca CEGELEC fir
ması liderliğinde Türk-Fransız konsorsiyumunun teklifi kalmıştır. 

Atatürk Santralı İletim Hatlan üzerinde olan 380 kv'luk Temelli, Yeşilhisar salt merkezle
ri ile Göksün, Ağaçören ve Dokurcun Seri Kapasitör Merkezlerinin % 100 finansman temini 
ve anahtar teslimi esası ile tesisi için CEGELEC-STFA ELTA-ETİTAŞ konsorsiyumu 5.10.1990 
tarihinde tekliflerini Kuruma tekrar vermiştir. 

Verilen Teklif üzerinde karşılıklı görüşmeler ve'elde edilen indirimler sonucunda 87 450 
000 -DM bedelle % 100 kredili anahtar teslimi esasına göre ve daha önceki Hükümet zama
nında 12 Nisan 1991 tarihinde alınan Bakan Olur'una istinaden, 87 450 000. -DM toplam be
delle, sözleşme ve finansman hükümlerinin ilgili Türk ve Fransız Makamlarının onayına bağlı 
olarak geçerli olması kaydı ile 15 Mayıs 1991 tarihinde Ön Anlaşma Protokolü imzalanmıştır. 

Soru : 
İhale bedelinde yapılan 4 milyon marklık artış ihaleyi alan müteahhide çıkar sağlamak 

ve yolsuzluk yapmak değil midir? 

Cevap : , 
Anılan Salt ve Seri Kapasitör Merkezleri için 210 000 000. -FF tutarındaki Mali Protokol, 

Hükümetler arasında 19.9.1991 tarihinde imzalanmış ve bu anlaşma Bakanlar Kurulunca onay
lanıp 12 Ocak 1992 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

87 450 000. -DM toplam bedeli olan Salt ve Kapasitör Merkezlerinin ihale yapılmadan 
siparişi konusunda,Yüksek Planlama Kurulundan gerekli yetki alınması hususunda karar is
tihsali için Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 6.3.1992 tarihinde başvurulmuş ve konuyla 
ilgili olarak Yüksek Planlama Kurulunun 23.6.1992 tarihli kararı istihsal edilmiştir. 

İşin bedeli başlangıçtan itibaren (daha önceki Hükümet zamanından itibaren) 87 450 000 
DM olarak belirlenmiş bütün işlemler buna göre tekemmül ettirilmiştir. 

Soru : 
İhalesi tamamlanmış bir işin müteahhidi belli olduktan ve usulî işlemleri tamamlandıktan 

sonra 4 milyon marklık bir bedel artışının tarafınızdan gerçekleştirilmesini nasıl izah ediyorsu
nuz? Bu para kimin cebine gidecektir? 
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Cevap : 
Sözleşme çalışmaları yapılması sırasında, basında çıkan konuyla ilgili yazılar karşısında 

Satınalma ve thale Komisyonu; şartları tamamen farklı ve kredisiz olarak yapılan bir işle mu
kayeseye dayalı ve bir takım kabullerle bulunan değerlere dayanarak belirlenen rakamla, işin 
toplam bedeli olan 87 450 000. ^DM'ı karşılaştırmış, bu varsayımlar neticesinde % 4.39 indi
rim yapılması gereği gündeme getirilmiştir. Ancak, bu indirim sübjektif kabuller ile ortaya çık
mıştır. Nitekim Ağustos 1991 ayında yeniden tespitler yapılmış ve 87 450 000. -DM'lık toplam 
bedelin % 1.5 ucuz olduğu belirlenmiştir. Bu durum raporda da açıkça belirtilmiştir. 

Komisyonun mütalaasında kredi koşulları ve diğer şartlar dikkate alınarak değerlendirme 
yapılmamıştır. Halbuki sağlanan kredi koşulları ile birlikte işin ucuz olduğu ortaya çıkmıştır. 

Soru : -
TEK Yönetim Kurulu üyeliğine atandıktan bir süre sonra bu görevinden istifa eden DYP 

kurucusu ve GtK Üyesi Hacı Doğan Develioğlu'nun önceden TEK Müdeahhidi olmasına rağ
men bu göreve nasıl atanmıştır? Yaptığı işler dolayısıyla "tanımıyorduk" veya "bilmiyorduk" 
diyebilir misiniz? 

Cevap: 
TEK Yönetim Kuruluna yapılan atamada sehven yanlışlık yapılmıştır. Buna rağmen aşa

ğıda da belirtildiği gibi Hacı Doğan Develioğlu üzerindeki işlerin tasviye ve devri yoluna gitmiştir. 
TEK Yönetim Kuruluna atanan Hacı Doğan Develioğlu'nun daha önce almış olduğu "Niğ

de Ata Sanayii" işi % 95 seviyesinde tamamlanmış olduğundan bu haliyle tasfiye edilerek Ku
rum Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Mehmet Emin Kayın'a devredilmiş olup 14.8.1992 
tarihinde tasfiye kesin hesabı yapılmıştın 

Yine Hacı Doğan Develioğlu uhdesinde bulunan ye % 35'i tamamlanmış olan Divriği (Si
vas) tesisi ile ilgili olarak da yüklenicinin müracaatı üzerine TEK Yönetim Kurulunca Cevat 
Efendi Doğan'a devir kararı alınmıştır. 

Soru '; 
TEK Yönetim Kurulu Üyeliği sıfatını taşıyan bu zatı (Hacı Doğan Develioğlu'nun) ihale

ye nasıl kabul ettiniz? Bir kuruluştan ayrılan bir kimsenin üç yıl süreyle, ayrıldığı kuruluştan 
iş alamayacağı yolundaki Kanun hükümlerine rağmen hangi çıkar ve menfaat düşüncesiyle bu 
zata 780 milyon liralık ihale yapılmıştır? 

Cevap : 
Hacı Doğan Develioğlu, 19.8.1992 günü TEK Genel Müdürlüğü kayıtlarına giren dilekçe

sinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrıldığını ve fiilî çalışma sürecinin onyedi gün oldu
ğunu belirterek Kurumun ihalelerine katılması için başvuruda bulunmuştur. 

İlgilinin isteği TEK Hukuk Müşavirliğince incelenerek uygun bulunmuş ve Bakanlık Hu
kuk Müşavirliğine iletilmiştir. Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği kanalıyla da konu ile ilgili ola
rak Başbakanlıktan görüş istenilmiştir. Başbakanlıktan gelen cevapta TEK Yönetim Kurulu Üye
liğine atanan ve 17 günlük görev süresi sonunda istifaeh bu görevden ayrılan Hacı Doğan De
velioğlu hakkında TEK Hukuk Müşavirliği görüşünün uygun olduğu mütalaası verilmiştir. 

Bütün bu gelişmelerden sonra Hacı Doğan Develioğlu firması, Kurumun Ankara Elektrik 
Dağıtım Müessesesince 14.10.1992 tarihinde yapılan 780 Milyon TL.lık bir ihalede en yüksek 
tenzilatı vererek ihaleyi kazanmıştır. Bu ihalenin sözleşmesi 4.1.1993 tarihinde imzalanmıştır. 
Batman işinin ihalesi 18.11.1992 tarihinde yapılmış olup 2 128 260 000 TL. ihale bedeli üzerin
den 7.1.1993 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 
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Soru : 
Kendisine 780 milyon liralık ihale ile iş verilen Hacı Doğan Develioğlu'nun bilahare istifa

sı üzerine 2531 Sayılı Kanunun açık hükmüne rağmen ihaleye İcatılıp katılamayacağı yolundaki 
mütaleayı hangi zihniyetin ürünü olarak Devlet Personel Başkanlığından istediniz? Devletin 
ihale işlerine kimlerin katılabileceği veya katılamayacağı hususunun Başbakanlık Devlet Per
sonel Başkanlığı ile ilişkisi nedir? 

Cevap : 
TEK Hukuk Müşavirliği konuyu, 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapama

yacakları işler hakkındaki Kanun'un 2. maddesi hükmü, gerekçesi ve yasanın yorumu ile Da
nıştay Üçüncü Dairesinin benzer durumda verdiği Karar çerçevesinde incelemiştir. Yasa koyu
cunun esas amacı "manevî etkinliğin" önlenmesine yönelik olduğuna göre, yasa ile getirilen 
yasaklamanın saptanmasında, yasak kapsamı yönünden ilgilinin, eski görev ve çalışma alanı 
ile görev unvanı, atanma yöntemi, görev süresi ve kişiliğinin önem kazandığı ve bunun doğal 
sonucu olarak da her olayın kendi özellikleri içerisinde değerlendirilerek sonuca ulaşılması ge
reği ortaya çıkmıştır. Bunun,sonunda ilgilinin önceki çalışma alanı, atanma yöntemi ve görev 
süresi dikkate alınarak isteminin 2531 sayılı Yasa ile öngörülen yasaklama kapsamında değer-
lindirilemeyeceği görüşüne varılmıştır. Ancak, yine de 247 sayılı Devlet Personel Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. ve 10. madde hükümleri
ne dayanılarak Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı görüşüne ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Başbakanlık Hukuk Müşavirliğinin 24.9.1992 tarih 478/04514 sayılı ve Devlet Personel Baş
kanlığının 24.9.1992 tarih ve 436/09082 sayılı yazılarında TEK Hukuk Müşavirliği görüşünün . 
uygun olduğu mütalaası verilmiştir. 

Her iki ihale tarihi de bu mütalaalardan sonra olup sözleşmeler Ocak 1993 te imzalanmıştır. 

Soru : 
Görevleri gereği bu tür konulara bakamayacağı halde, asıl görevini bir yana iterek Hacı 

Doğan Develioğlu'nun TEK Yönetim Kurulu Üyeliğinin kısa olması ve usulsüz kazanması için 
yeterli bir süre olmadığına karar veren ve dolayısıyla görevleri dışına çıkan Devlet Personel Baş
kanı hakkında bir soruşturma açtırmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap : 
Yasal görevi gereği taleb edilen görüşe cevap veren bir kamu görevlisinin görevini yaptığı 

için cezalandırılması düşüncesi; kişilerin hukuk bilgisi, görev anlayışı ve yasalara vukufiyet de
recesine göre değişik şekilde yorumlanabilir. 

5. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, ağırlama giderlerine ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Gökberk Ergenekon'un yazılı cevabı (7/945) ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Gökberk Ergenekon tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. . • „ _ ,• , . 
Işın Çelebi 

İzmir 
Sorular : 
1. Hükümete geldiğiniz günden bugüne kadar, adınıza kaç kişiye, Kurum ve kuruluşlara 

çiçek veya çelenk gönderil mistir? 

— 415 — 



T.B.M.M. B : 95 27 .4 .1993 0 : 1 

2. Kaç defa yerli veya yabancı konuklara yemek vb. ikramlarda bulunulmuştur? 
3. Çiçek-çelenk paralan ile yemek vb. ağırlama giderlerinin tutarları ne kadardır? Han

gi Kurumun bütçesinden karşılanmıştır? 

, , T.C. 
Devlet Bakanlığı 22.4.1993 

Sayı : B.02.0.008-38 ' l" • 
Konu : Yazılı Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 4 Mart 1993 tarihli ve 945-3940/17930 sayılı yazıları 
b) 15 Nisan 1993 tarihli ve 945/3940/17930 sayılı yazıları 
tzmir Milletvekili Sn. Işın Çelebi*nin Bakanlığıma tevcih ettiği yazılı soru önergesi aşağı

da cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

, Gökberk Ergenekon 
Devlet Bakanı 

Bakalığıma, bağlı kuruluş olarak Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Ba
kanlığımın ilgili kuruluşu olarak Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü görev yapmaktadır. Bugü
ne kadar, Deylet hizmetleri kapsamında, ya da dışında, gerek çiçek-çelenk, gerekse de yemek-
ağırlama gideri olarak mezkur Genel Müdürlükler tarafından ödenmiş herhangi bir harcama 
mevcut bulunmamaktadır. 

6. — İstanbul Milletvekili Bülent Akar cali*nın, Niğde Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 
yapılan imtihana ilişkin sorusu ve /çişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1026) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Niğde Millî Eğitim Müdürlüğünde 12.10.1992 ve 17.10.1992 tarihlerinde yapılan imtihan
ların sonuçlarında partizanlık yapıldığı iddiasında kimi vatandaşlar Niğde Valisi Muammer 
Güler'e başvurmuşlardır. Vali'nin hak aramaya çalışan vatandaşlara başvuru dilekçelerini yır
tarak suratlarına attığı belirtilmektedir. 

Bu olay doğru mudur? Vali'nin açıklaması nedir? Bu sınav sonuçları hakkında Vali ne 
gibi soruşturma yaptırmıştır? 

) T.C. 
İçişleri Bakanlığı 26.4.1993 

Sayı : B050PGM0710001/Ş-4224 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18.3.1993 tarih ve 7/1026-4069/18193 sayılı yazınız. • 
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İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını is
tediği sorulara ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. ismet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

Niğde Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 12.10.1992 -17.10.1992 tarihlerinde yapılan me
murluk sınavı sonuçlarında partizanlık'yapıldığı konusunda gerekli inceleme yaptırılmış olup, 
sınav sonuçlarında herhangi bir usulsüzlüğe rastlanılmadığı ve konu ile ilgili olarak ilgili Vali
liğe hiç bir vatandaş tarafından gerek sözlü, gerek yazılı olarak herhangi bir müracatta bulu
nulmadığı ve ileri sürülen iddiaların varit olmadığı anlaşılmıştır. 

7. — Kahramanmarş Milletvekili Hasan Dikici'nin, üst düzey yönetim kadrolarında gö
revden alman kişilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın yazılı cevabı 
(7/1032) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Hükümetinizin göreve geldiği tarihten bugüne kadar Başbakanlık ve bağlı kuruluşlar ile 

diğer Bakanlıklarda ve bağlı Kamu Kurumu ve KİT'lerde yapılan üçlü kararname ve üçlü ka
rarname dışı tayinle görevden alınan personelin ad ve soyadları ile eski ve yeni görev unvanları 
nedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 154 
Konu : Yazılı Soru 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
.ligi : 18.3.1993 tarih ve 1032-4078/18220 sayılı yazınız. 
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici tarafından Başbakanımız Sayın Süleyman De-

mirel'e tevcih edilen ve cevaplandırma görevi tarafıma verilmiş bulunan yazılı soru önergesin
de yer alan hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur. 

Hükümetimizin göreve geldiği tarihten bugüne kadar Başbakanlık ve bağlı kuruluşlar ile 
diğer bakanlıklarda ve bağlı kamu kurumu ve KİT'lerde üçlü kararname ile tayin edilen kamu 
görevlilerinin sayıları ve hiyeraşik kademelere göre dağılımları ekteki listede gösterilmiştir. 

Üçlü kararname dışında yapılan atamalar kamu kurumlarının yetkilileri tarafından ilgili 
mevzuatı çerçevesinde yapılmakta olup bu şekilde yapılan atamaların merkezi bir kaydı tutul
mamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. Şerif Ercan 
Devlet Bakanı 

20.11.1991 - 31.3.1993 Tarihleri Arasında Çıkan Kararlar 
Karar Görevden Tâyin Müst. Gn. Md. Gn. Md. Bak. . Bak. Diğer 
Sayısı Alınma Sayısı Müst. Yrd. Dai. Bşk. Yrd. Müş. Müf. Tayin İade 

2 424 1044 3 435 18 48 208 221 219 216 2.505 89 
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8. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı zorunlu harcamaların hangi kuruluş ta
rafından ödendiğine İlişkin sorusu ve Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın yazılı cevabı (7/1050) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına >• 
Aşağıda sıraladığım sorularımın Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla, 

Yüksel Yalova 
Aydın 

Bilindiği gibi devlet bakanlıklarımızın ayrı bir bütçesi bulunmamaktadır. Buna mukabil 
devlet bakanlarımızın devlet ve hükümet görevlerinin ifasında tabiî va zarurî harcamalar, bir 
deyişle görevin-gereğidir. 

1. Sıfatınız ve mevzuatımız gereği ikametinize ayrılmış tahsisli konut var ise, olması ge
rekli ve zaruri tefriş giderleri, bakanlığınıza bağlı hangi kuruluş tarafından ödenmiştir? Mik
tarı nedir? Değilse hukuki dayanağı nedir? 

2. Göreviniz gereği bu güne kadar yapılmış bulunan devlet hizmetlerine ilişkin seyahat, 
otel, yemek, kutlama, temsi. v.b. giderler, hangi kurum veya kuruluş tarafından ödenmiştir, 
miktar ve adet içeren bir döküm verilebilir mi? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 21.4.1993 

Sayı : 153 
Konu : Yazılı Soru 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1.4.1993 tarih ve 1050-4137/19458 sayılı yazınız. 
Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova tarafından verilen ve ilgi yazınız ekinde gönderilen 

yazılı soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili olarak : 
Tarafıma tahsis edilmiş Başbakanlığa ait bir lojmanın gerekli zaruri giderlerinin Kamu 

Konutları Kanunu ve yönetmeliği hükümleri çerçevesinde başbakanlık bütçesinden karşılandığını, 
Görevim gereği olarak yapılmış bulunan seyahatlere ilişkin yol giderleri ve gündeliklerin 

Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde Başbakanlık bütçesinden ve bu seyahatlere ilişkin 
yemek, kutlama, temsil vs gibi her türlü diğer giderlerin ise tarafımdan karşılanmakta olduğu
nu, bu amaçla herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna ödeme yaptırılmamış bulunduğunu, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Şerif Ercan 

Devlet Bakanı 
9. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı zorunlu harcamaların hangi kuruluş ta

rafından ödendiğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın yazılı cevabı (7/1053) 

Türkiye Büyük Mijlet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sıraladığım sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Kahraman tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla, 

Yüksel Yalova 
Aydın 
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Bilindiği gibi devlet bakanlıklarımızın ayrı bir bütçesi bulunmamaktadır. Buna mukabil 
devlet bakanlarımızın devlet ve hükümet görevlerinin ifasında tabiî va zarurî harcamalar, bir 
deyişle görevin gereğidir. 

1. Sıfatınız ve mevzuatımız gereği ikametinize ayrılmış tahsisli konut var ise, olması ge
rekli ve zaruri tefriş giderleri, bakanlığınıza bağlı hangi kuruluş tarafından ödenmiştir? Mik
tarı nedir? Değilse hukuki dayanağı nedir? 

2. Göreviniz gereği bu güne kadar yapılmış bulunan devlet hizmetlerine ilişkin seyahat, 
otel, yemek, kutlama, temsi. v.b. giderler, hangi kurum veya kuruluş tarafından ödenmiştir, 
miktar ve adet içeren bir döküm verilebilir mi? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 26.4.1993 

Sayı : B.02.0.010/00268 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İ lgi : 1.4.İ993 gün ve A. Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1053-4140/19461 sayılı yazınız eki Aydın 

Milletvekili Yüksel Yalova'nın Devlet Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi. 
ilgi yazınızla; Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova tarafından verilen yazılı soru öner

gesine cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Kahraman 
Devlet Bakanı 

Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın 
Bakanlığıma Tevcih Ettiği 1.4.1993 Gün 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1053-4140/19461 Sayılı 
önergede Yer Alan Yazılı Soruların Yanıtlarıdır : 

Soru 1. Sıfatınız ve mevzuatımız gereği ikametinize ayrılmış tahsisli konut var ise, olma
sı gerekli ve zaruri tefriş giderleri, Bakanlığınıza bağlı hangi kuruluş tarafından ödenmiştir? 

N Miktarı nedir? Değilse hukuki dayanağı nedir? 

Yanıt 1. Sıfatım ve mevzuat gereği ikametime ayrılmış herhangi bir konut yoktur. Ha
len, TBMM Milletvekili Lojmanlarında ikamet etmekteyim. Bakan olduktan sonra da hiç bir 
tefriş gideri yapılmamıştır. 

Soru 2. Göreviniz gereği bu güne kadar yapılmış bulunan devlet hizmetlerine ilişkin se
yahat, otel, yemek, kutlama, temsi. v.b. giderler, hangi kurum veya kuruluş tarafından öden
miştir, miktar ve adet içeren bir döküm verilebilir mi? 

Yanıt 2. Görevim gereği yaptığım seyahatlarda, 6245 sayılı Harcırah Kanununa uygun 
olarak tarafıma Başbakanlıkça ödeme yapılmaktadır. Otel, yemek v.b. giderler ise tarafımdan 
karşılanmaktadır. Hiç bir kurum ve kuruluşun bu tip ödemelerle ilgili bir harcaması olmamıştır. 

Mehmet Kahraman 
Devlet Bakanı 

10. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, bazı hayali ihracat soruşturmalarının 
zaman aşımına uğradığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Orhan Kiler-
cioğlu'nun yazılı cevabı (7/1070) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
• Saygılarımla. Hasan Korkmazcan 

- ' . Denizli 
Basın organlarında Başbakanlık ile Hayali ihracatı Araştırma Komisyonu arasındaki ya

zışmalar ve dosya nakilleri dolayısiyle bazı soruşturmaların zamanaşımına uğradığı iddiaları 
yer almaktadır. 

1. Bu haberler kaç soruşturma dosyası ve kaç yolsuzluk olayına ilişkin dir? 
2. Bu dosayalardaki yolsuzluk iddialarının zamanaşımına uğraması ne miktarda hazine 

alacağının kaybına yo'l açacak tır? 
3. Adı geçen dosyalardaki kişi, kuruluş, firma ve görevliler kimlerdir? 
4. Yolsuzlukların takipsiz kalmaması, toplum düzeninin ve demokratik rejimin yolsuz

luklardan zarar görmemesi için "Milletvekili ve bakanların zamanaşımı, af ve meclis kararı 
gibi defilerden yararlanmamaları" yolundaki Anayasa değişikliği önerimize destek verecek 
misiniz? 

T.C. ' 
Devlet Bakanlığı 26.4.1993 

Sayı : B.02.0.009/2.01-1909-7/1070-4184 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ( 

tlgi: Devlet Bakanlığı (Sn. Akın Gönen)'nin 12.4.1993 tarih ve B.02.0.006/0068 no.Iu yazısı. 
Devlet Bakanlığının ilgi yazısı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen Denizli Milletvekili 

Sn. Hasan Korkmazcan'a ait yazılı soru önergesine cevabımız aşağıda arz edilmiştir. 
1. Hayali ihracatla ilgili inceleme ve soruşturmalar, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlı

ğı tarafından yürütülürken, TBMM'nin 15.1.1992 tarih ve 26. birleşiminde kurulan 10/8,5 sa
yılı Araştırma Komisyonu, Başkanlığına muhatap 19.3.1992 tarih ve A.OI.I.GEÇ.10/8,5-7 sa
yılı yazı ile, Teftiş Kurulunca yapılan çalışmaların durdurularak Başbakanlığa intikal ettirilmiş 
her türlü bilgi ve belgelerin Komisyonlarına devrini talep etmiş, bu talep üzerine Başbakanlık 
Makamından alınan 26.3.1992 tarih ve M: 301 sayılı "01ur"la o tarihe kadar yapılan çalışma
ların sonuçlan Araştırma Komisyonuna devredilmiştir. 

Daha sonra, adıgeçen Araştırma Komisyonu Başkanlığı 22.7.1992 tarih ve 
A.01.1.GEÇ.10/8-5/90 sayılı yazısı ile inceleme ve soruşturmalara Başbakanlık Teftiş Kurulu'-
nca yeniden devam edilmesini istemiş, bunun üzerine Başbakanlık Makamı'ndan alınan 3.8.1992 
tarih ve M: 328 sayılı onay ile çalışmalara süratle başlanmış ve incelemeler 15.1.1993 tarihinde 
bitirilmiştir. 

özellikle, bu konudaki inceleme ye soruşturmaların geçmiş dönemde zamanında yapıl
maması ve Kamu Görevlilerinin suçları açısından zamanaşımının başladığı ve devam ettiği dö
nemde incelemenin başlatılması sebebiyle, gerek incelemelere başlamadan önce gerekse incele
meler sırasında bir kısım Kamu Görevlileri hakkındaki suç iddiaları zamanaşımına uğramıştır. 

Genellikle aynı Kamu Görevlilerinin aynı konuda farklı işlemlerde benzer suçları işledik
leri müşahade edilmiştir. 
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Bu nedenle; genel olarak aynı Kamu Görevlileri bir suç iddiasından zamanaşımı sebebiyle 
kurtulmuş olsalar dahi, Öte yandan zamanaşımına uğramayan suç iddialarından yargılanma
ları sağlanmıştır. 

Ayrıca, oluşan Devlet zararının ilgili firmalardan tahsil edilmemesi durumunda, sorumlu 
Kamu Görevlilerine müteselsilen tazmini her bir işlemde, ayrı ayrı tespit edilmiştir. Yani Kamu 
Görevlileri cezai sorumluluktan zamanaşımı sebebiyle kurtulmuş olsalar dahi hukuksal yön
den sorumluluktan kurtulamamışlardır. 

2. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığında yapılan inceleme ve soruşturmalar, sorumlu 
Kamu Görevlilerinin hukuksal ve cezai sorumluluklarının tespiti ile sınırlı kalmıştır. 

Bu çerçevede yapılan incelemelerin ve Başbakanlık ile TBMM Hayali İhracatı Araştırma 
Komisyonu arasındaki bilgi alış verişinin Hazine alacağının kaybına yol açmadığı düşünül
mektedir. 

3. Devletten Haksız Yere Hayali İhracat yoluyla teşvik primi alan firmalardan Danış
tay'ın zamanaşımım kaldıran kararı gereğince, her zaman haksız paraların tahsili mümkündür. 

Konu Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca takip edilmektedir. 
4. Bu konuda yetkili merci, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Anayasa değişikliği öneri

si, Meclise intikal ettiği takdirde, Yüce Meclis tarafından değerlendirilerek gereğinin yapılaca
ğı kuşkusuzdur. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Orhan Kilercioğlu 

. Devlet Bakanı 
11. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Erte/cin 'in, Bakanlar Kurulu üyelerinin yurt dışı seya

hatlerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/1071) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına dela

letlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla, 

Rauf Ertekin 
Kütahya-

1. Sayın Başbakan ve hükümet üyeleri 1993 yılbaşından buyana hangi ülkelere seyahat 
yapmışlar dır? 

2. Sayın Başbakan ve hükümet üyelerinin yurtdışı gezilerinin tarihleri ve kaç gün yurtdı
şında kaldıkları konusunda ayrıntılı bilgi verir misiniz? 

3. Sayın Başbakan ve hükümet üyelerine, hükümetin kurulduğu günden buyana yurtdı
şı gezileri için ne kadar harcırah öden mistir? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 13.4.1993 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-184-318 

Konu : Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 1 Nisan 1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1071-4205/19659 sayılı yazıları. 
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Kütahya Millevtekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in Bakanlığımıza yöneltmiş bulunduğu 
yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 
Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in 

Yazılı Soru Önergesine Yanıt 
Sayın Başbakanımız ile diğer Hükümet üyelerinin 1 Ocak - 15 Nisan 19.93 tarihleri arasın

da, yurtdışına yaptıkları resmî ziyaretlerin listesi ilişikte sunulmuştur. 
Görüleceği üzere, ilişik listedeki etkinlikleri davet üzerine greçekleştirilen ikili ziyaretler 

ile Türkiye'nin katılması gereken uluslararası toplantılar oluşturmaktadır. Seyahatlerin bir bö
lümü, ülkemizi yakından ilgilendiren uluslararası sorunlara etkinlikle katıldığımız çözüm ara
yışlarının sonucudur. Diğer bir kısmı ise, dış politika alanlarındaki ilişkileri önceki yıllarla kı
yaslanamayacak ölçüde çeşitlenmiş ve yoğunlaşmış olan ülkemize dünyanın gösterdiği ilginin 
göstergesidir. 

Sayın Başbakanımız ve diğer Hükümet üyelerine, yurtdışı seyahatlerinde, 10 Şubat 1954 
tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde, 25 Ocak 1992 tarih ve 21/122 sayılı Resmî 
Gazete'de yayınlanmış listeye uygun yasal yevmiyeleri ödenmiştir. Bu işlem Sayıştay, dolayısıy
la, Yüce Meclis denetimine tabidir. 

Sayın Başbakan'ın 1 Ocak - 15 Nisan 1993 Tarihleri Arasında 
Yurtdışına Yaptıkları Ziyaretler 

19-20 Ocak 1993 : Suriye'yi ziyaret. 
25-29 Ocak 1993 : Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni 

ziyaret. 
. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Erdal İnönü'nün 
1 Ocak - 15 Nisan 1993 Tarihleri Arasında Yurtdışına Yaptıkları Ziyaretler 

17-18 Şubat 1993 : Somali'yi ziyaret. 
23 Şubat -
7 M,art 1993 : İtalya, Vatikan, Almanya, Belçika, Fransa ve Hollanda'yı ziyaret. 

Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin'in 1 Ocak -15 Nisan 
1993 Tarihleri Arasında Yurtdışına Yaptıkları Ziyaretler ile 

Katıldıkları Uluslararası Toplantılar 
13-15 Ocak 1993 : Fransa'yı ziyaret. 
19-20 Ocak 1993 : Suriye'yi ziyaret. 

(Sayın Başbakan'a refakat) 
25-29 Ocak 1993 : Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni 

ziyaret. 
(Sayın Başbakan'a refakat) 

3-9 Şubat 1993 : Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) Bakanlar Konseyi toplantısı, 
Pakistan. 

10 Şubat 1993 : Suriye'yi ziyaret. 
11-12 Şubat 1993 : Romanya'yı ziyaret. 
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16-21 Şubat 1993 
26 Şubat 1993 
1 Mart 1993 
6 Mart 1993 
9-12 Mart 1993 
30 Mart -
3 Nisan 1993 
4-15 Nisan 1993 

13-15 Ocak 1993 

16-20 Ocak 1993 
19-20 Ocak 1993 

19-21 Ocak 1993 

21-26 Ocak 1993 
23-27 Ocak 1993 

25-29 Ocak 1993 

4-10 Şubat 1993 

6-9 Şubat 1993 
6-10 Şubat 1993 

7-13 Şubat 1993 
9-13 Şubat 1993 

11-16 Şubat 1993 
13-16 Şubat 1993 

15-18 Şubat 1993 

15-20 Şubat 1993 

Endonezya'yı ziyaret. 
Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı, Brüksel. 
Rusya Federasyonu'nu ziyaret. 
Azerbaycan'ı ziyaret. 
Macaristan ve Polonya'yı ziyaret. 

Cezayir ve Tunus'u ziyaret. 
Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Azerbay
can'ı ziyaret. 
(Sayın Cumhurbaşkanı*na refakat.) 

Diğer Hükümet Üyelerinin 1 Ocak -15 Nisan 1993 Tarihleri 
Arasında, Bakanlığımızın Bilgisi Dahilinde Yaptıkları 

Yurtdışı Ziyaretler ile Katıldıkları Uluslararası Toplantılar 
Bayındırlık ve İskân Bakam Sayın Onur Kumbaracıbaşı'nın Be
yaz Rusya'yı ziyareti. 
İçişleri Bakanı Sayın tsmet Sezgin'in Tunus'u ziyareti. 
Devlet Bakanları Sayın Cavit Çağlar ve Sayın Mehmet Batallı ile 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri'nin Suriye'yi • 
ziyareti. 
(Sayın Başbakan'a refakat) 
Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun'un tslâm îşleri Yüksek Kon
seyi V.,Toplantısı'ria katılmak üzere Kahire'yi ziyareti. 
Turizm Bakanı Sayın Abdülkadir Ateş'in Almanya'yı ziyareti. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı'nın Mı
sır'ı ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar ile Tarım ve Köyişleri Bakam 
Sayın Necmettin Cevheri'nin Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve 
Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti. 
(Sayın Başbakan'a refakat) 
Devlet Bakanı Sayın Türkan Akyol'un Yunanistan'ı ziyareti. 

Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller'in Almanya'yı ziyareti. 
Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan'ın Tunus'u ziyareti. 

Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz'ın Pakistan'ı ziyareti. 
Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu'nun Bulgaristan'ı ziyareti. 

Devlet Bakanı Sayın Ömer Barutçu'nun Pakistan'ı ziyareti. 
Turizm Bakanı Sayın Abdülkadir Ateş'in, Avrupa Turizm Bakan
ları seminerine katılmak üzere Macaristan'ı ziyareti. 

Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar'ın Avusturya'yı ziyareti. 

Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan'ın, Bulgaristan, Makedonya, Ar
navutluk ve Hırvatistan'ı ziyareti. 
(Sayın Cumhurbaşkanı'na refakat) 
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17-18 Şubat 1993 

18-22 Şubat 1993 
1-5 Mart 1993 
5-8 Mart 1993 
9-11 Mart 1993 
10-12 Mart 1993 
10-12 Mart 1993 

11-13 Mart 1993 

17-22 Mart 1993 

20-28 Mart 1993 

23-26 Mart 1993 

23-26 Mart 1993 

28-30 Mart 1993 
28-31 Mart 1993 
29 Mart -
2 Nisan.,1993 
6-7 Nisan 1993 

10-12 Nisan 1993 

Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz'ın Somali'yi ziyareti. 
(Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı'na refakat) 
Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu'nun KKTC'ni ziyareti. ' 
Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek'in Azerbaycan'ı ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin'in KKTC'ni ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Mehmet Kahraman'ın Hollanda'yı ziyareti. 
İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin'in Avusturya'yı ziyareti. 
Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz'ın Bulgaristan'ı zi
yareti. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı'nın İtal
ya'yı ziyareti. 
Devlet Bakanı Sayın Türkan Akyol'un Birleşmiş Milletler Kadı
nın Statüsü Komisyonu 37. dönem toplantısına katılmak üzere 
Viyana'yı ziyareti. 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri'nin Kanada'-
yı ziyareti 
Sağlık Bakanı Sayın Yıldırım Aktuna'nın Avrupa NüfusKonfe-
ransı'na katılmak üzere Cenevre'yi ziyareti. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay'ın 
İtalya'yı ziyareti. 
Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz'ın Brüksel'i ziyareti. 
Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan'ın Katar'ı ziyareti. • 

Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek'in Almanya'yı ziyareti. 
Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek'in "Karadeniz Çevre Ko
runması Bakanlar TopIantısı"na katılmak üzere Ukrayna'nın 
Odessa kentini ziyareti. 
Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan'ın KKTC'ni ziyareti. 

12. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve fonla
rın yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tansu 
Çiller'in yazılı cevabı (7/1081) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ve teklif ederim. ' EVÜD Asık 

Trabzon 
Soru : Bazı malların ithalinde alınacak vergi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakan

lar Kurulu Kararına "Matbaa mürekkebinin" Bilginiz dışında eklendiği doğrumu? 
— Söz konusu iddia doğru ise neden ve kim tarafından yapıldığını araştırdınız mı? 

TC. 
i Başbakanlık \ 21.4.1993 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Sayı : İTH/VI/I/20.420.1-48602 
Konu : Matbaa mürekkepleri hk. ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 5.4.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0,10.00.02-7/1081-4196/19632 sayılı yazınız. 
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tthalat Rejimi Kararı ve Yönetmeliği 17.1.1990 tarih ve 20405 mükerrer sayılı Resmî Gaze-
te'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti, 

Bilindiği üzere, bu tarihten itibaren, zaman zaman anılan Karar eki Listelerde yer alan 
malların gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu oranlarında indirim ve yükseltmeler yapılmıştır. 

15.2.1992 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Karar ile de bazı maddelerde, dünya ve ül
kemiz Fiyatları, sanayimizin yapısı gözönünde tutularak yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Söz konusu incelemeler; Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığımı;: tarafından, T. Odalar Birli
ği, ilgili meslek kuruluşları ve firmaların talepleri sonucunda yapılmakta ve tthalat-îhracat ra
kamları, sınai ve ticari maliyet ile ithal maliyetleri, sektörün rekabet gücü ve damping konulan 
dikkate alınarak, sonuçlandırılmaktadır. 

Matbaa mürekkebi konusu da diğer maddelerle birlikte aynı doğrultuda incelenmiş ve 
% 5'lik yükseltme talebi uygun görülerek Bakanlar Kuruluna sevkedilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 
13. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, görevinden alınan Bursa Gençlik Spor 

îl Müdürüne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz*m yazılı cevabı (7/1097) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Spordan sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılması için gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Kemalettin Göktaş 

Trabzon 
1. Bursa'da 8 yıldır başarı ile görev yapan Gençlik Spor İl Müdürü Erdoğan Üstünsoy-

lu'yu bu görevindeki hangi başarısızlığını gördüğünüzden görevden aldınız? 
2. Yine atadığınız tekstilci Erdoğan Ağırbaş hayatında hiç devlet memurluğu yapmış 

mıdır? . . 
3. Bu şahsın Spor Müdürlüğünü basan ile yapacak kabiliyette olduğunu nasıl tespit ettiniz? 
4. Bu tayin aşın partizanca bir tayin değil midir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 26.4.1993 

Sayı : B.02.0.012-08/0511 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5.4.1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.1Ö.00.02-7/1097-4251/19788 sayılı yazınız. 
İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Trabzon Milletvekili Kemalettin GÖktaş'a ait 

soru önergesine verilen cevaplar ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Ali Yılmaz 
' . • Devlet Bakanı 

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm Verdiği 
Yazılı Soru önergesine Verilen Cevaplar 

Soru 1. Bursa'da 8 yıldır başarı ile görev yapan Gençlik Spor İl Müdürü Erdoğan Üs-
tünsoylu'yu bu görevindeki hangi başarısızlığını gördüğünüzden görevden aldınız? 
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Cevap 1. Bursa'da 8 yıldır başarı ile görev yapan Erdoğan Üstünsoylu başarısızlığı nede
niyle görevinden alınmamıştır. Erdoğan Üstünsoylu aynı zamanda Kayak Federasyonu Baş
kanlığı görevini de yürütmektedir. 

Bursa sporun en yoğun olduğu tilerimizden biridir. Kayak Sporu ise Ülkemizde hızla ya
pılmakta olan kayak tesisleri, kayak merkezleri ile hem turizme ve hemde kayak sporunun ge
lişmesine ve uluslararası bir düzeye ulaşması için özel ilgi isteyen bir spor dalı haline gelmiştir. 
Bu nedenle her iki hizmetin bir arada yürütülmesi Oldukça güçleşmiştir. Kayak sporunda bü
yük bir tecrübesi ve deneyimi olan Erdoğan Üstünsoylu'nun Kayak Federasyonu Başkanı ola
rak daha çok faydalı olacağı mülahazası ile yalnız kayak sporuna hizmet vermesi uygun görül
müştür. 

Soru 2. Yine atadığınız tekstilci Erdoğan Ağırbaş hayatında hiç devlet memurluğu yap
mış mıdır? 

Cevap 2. Erdoğan Ağırbaşlı Gençlik ve Spor ti Müdürülüğüne atanmadan önce Bâşba-
kanhk'ta Basın ve Halkla ilişkiler Müşaviri olarak görev yapıyordu. 

Soru 3. Bu şahsın Spor Müdürlüğünü başarı ile yapacak kabiliyette olduğunu nasıl te
spit ettiniz? . 

Cevap 3. Kamu hizmetinde kamu yararı esastır Erdoğan Ağırbaşlı'nıri yürüttüğü kamu 
hizmeti sırasında bu yararın elde edilemeyeceği kanaatine tarafımdan varıldığı takdirde bu gö
revden alınacağı tabiidir. 

Soru 4. Bu tayin aşırı partizanca bir tayin değil midir? 
Cevap 4. Partizanca bir atama yapılmamıştır. 
14. — Trabzon Milletvekili Kemalettin GöktaşUn, Muğla-Dalaman Spor Tesisinin ihalesi

ne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'm yazılı cevabı (7/1099) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Spordan sorumlu Devlet Bakanı tarafından yazılı cevaplandırılması 
için gereğinin yapılmasını arz ederim. , . 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Bakanlığınıza bağlı Muğla Dalaman Spor tesisinin İhalesi Valilikçe yapılacakken, ihaleyi 
Ankara'ya aldırdınız. 

Ankara'da DYP Muğla Milletvekili'hin eşinin ortak olduğu, İkizler İnşaat Limited Şirke
tine % 11 indirimle ihaleyi verdiniz. 

1. thaleyi Ankara'ya neden aldınız? 
2. Bir Milletvekili'nin eşinin ortak olduğu firmaya ihalenin verilmesi raslantı mıdır? 
3. Bakanlığınız döneminde yapılan ihaleler kaç adettir ve nelerdir? Tutarı ne kadardır? 

Kimlere hangi iskonto ile verilmiştir? 
4. Trabzon tli Of İlçesine Kapalı Spor Salonu vaadiniz vardı, bü vaadinizi ne zaman ger

çekleştireceksiniz? 
TC. 

Devlet Bakanlığı 26.4.1993 
Sayı : B.02.0.012-08/0480 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8.4.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1099-4253/19790 sayılı yazınız. 
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tlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'a ait 
soru Önergesine verilen cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Ali Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın Verdiği 

"Yazılı Soru önergesine Verilen Cevaplar 
Soru 1. Bakanlığınıza bağlı Muğla Dalaman Spor Tesisinin ihalesi Valilikçe yapılacak

ken, ihaleyi Ankara'ya aldırdınız. Ankara'da DYP Muğla Milletvekili'nin eşinin ortak olduğu, 
İkizler İnşaat Limited Şirketine % 11 indirimle ihaleyi verdiniz. İhaleyi Ankara'ya neden aldınız? 

Cevap 1. Muğla ili, Dalaman ilçesinde yapımına başlanılan spor salonunun ihalesine İhale 
Yönetmeliği gereğince, Genel Müdürlük Merkezinden başka bir birimde yapılması hiçbir za
man düşünülmedi. 1 500 seyirci kapasiteli spor salonunun keşfi 12 000 000 000. - TL. olup, 
bugüne kadar bu tür ihalelerin hepsi Ankara'da Merkezden yapılmıştır. Muğla Dalaman Spor 
Salonu ihalesi içinde herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir. 

Soru 2. Bir Milletvekili'nin eşinin ortak olduğu firmaya ihalenin verilmesi raslantı mıdır? 
Cevap 2. İkizler İnşaat Ticaret Limited Şirketinin tanıtım dosyası 1992 senesinden önce 

Genel Müdürlüğümüzde bulunmakta olup, karnesi, malî durumu, makina parkı ve iş bitirme 
belgeleri almış olduğu işin keşif bedelinin çok üstündeki ihalelere iştirakine yeterlidir. 

Adı geçen firma kapalı teklif alma usulü ile yapılan bu ihaleyede iştirak etmiş olup, işti
rakçi firmalar arasında en yüksek tenzilat olan 9b 11, 10 tenzilat ile söz konusu işi almıştır. 

Soru 3. Bakanlığınız döneminde yapılan ihaleler kaç adettir ve nelerdir? Tutarı ne ka
dardır? Kimlere hangi iskonto ile verilmiştir? 

Cevap 3. Bakanlığım döneminde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 90 adedi İkmal 
İnşaatı olmak üzere toplam 115 adet ihale yapılmış olup, bu ihalelerdeki ihale indirimi ortala
ması °/o 10.50 civarındadır. 

Soru 4. Trabzon İli Of İlçesine Kapalı Spor Salonu vaadiniz vardı, bu vaadinizi ne za
man gerçekleştireceksiniz? 

Cevap 4. Trabzon'un Of ilçesine Antrenman Salonu yapımı 1993 yılı yatırım programı 
ile Devlet Planlama Teşkilatına teklif edilmiştir. 1993 yılı yatırım programı incelemesi halen 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında sürdürülmektedir. 

15. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İstanbul'da özel otosu ile işçi servisi yapan 
bir kişinin, polis olduklarını söyleyen bir grup tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakam İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1102) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak yanıtlanması

nı saygılarımla arz ederim. „ „ , 
Ercan Karakaş 

İstanbul. 
1 Mart 1993 Pazartesi günü sabah saat 08.45-09.30 sularında Halkalı'dan gelen ve E-5 yolu

nu Xem'e bağlayan karayolu üzerinde özel otosu ile işçi servisi yaparken önündeki arabayı sollamak 
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isteyen Tolga Încel isimli vatandaşa, ardından hızla yaklaşmakta olan bir başka sivil oto sellek-
tör yaparak yol istemiştir. Trafik sıkışıklığı nedeniyle ancak solladığı aracı geçtikten sonra yol 
veren Tolga tncel'in otosunun hizasına gelince arkadaki araç sahipleri pencereden silahlarını 
çıkartarak tehdite yönelmişlerdir. Teröristlerin saldırısı ile karşı karşıya kaldığı korkusuna ka
pılan ve bu nedenle aracını hızlandıran Tolga tncel'in önünü kesen silahlı 5-6 kişi toplu halde 
kendisini tabanca kabzalarıyla dömüş, özellikle başına ve yüzüne ağır darbeler vurarak ciddi 
biçimde yaralanmasına yol açmışlardır. Yaralı halde iken başına silah dayayarak ellerinde ki 
tutanağı gösteren bu kişiler, "Biz Polisiz, bunu imzala" diyerek tehdit etmiş, korku ve baskı 
sonucu bu kağıdı imzalatmış ve hızla olay yerinden uzaklaşmışlardır. 

1. Son derece kirli ve koyu siyah renault marka ve 34 N Yedibinle başlayan bir plakası 
olan, arka tamponu ile sol sinyal lamba camları kırık olduğu saptanan araç Emniyetemi aittir? 
Aracın içindekiler, güvenlik görevlisi midir? 

2. Tolga tncel'in ve yakınlarının Valiliğine ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yaptığı baş
vuru işleme konulmuş mudur? Saldırganlar saptanmış mıdır? Saptandıysa haklarında ne gibi 
işlem yapılmıştır? 

TC. . 
İçişleri Bakanlığı 16.4.1993 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01/109293 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 
İlgi: TBMM Başkanlığının 8 Nisan 1993 gün ve KAN.KAR.Md.A.01.0.GNS.0.10.00.02--

7/1102-4262/19872 sayılı yazısı. 

İstanbul MiIIetevekili Ercan Karakaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1.3.1993 günü Küçükçekmece-Halkalı E-5 yolunu TEM karayoluna bağlayan yolda özel 
otosuyla seyir halinde iken, arkasından gelen siyah renkli 34 N4630 plakalı Renault marka oto 
içerisinde bulunan dört sivil polisin kendilerine yol vermeme meselesi yüzünden durdurularak 
dövüldüğü belirtilen Tolga Încel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne 
bizzat çağrılarak olayla ilgili ifadesi alınmıştır. 

Adı geçen şahsın kendisini darp eden polislerden ikisini teşhis etmesi üzerine ilgili polis 
memurları hakkında gerekli soruşturmaya başlanılmıştır. 

Ayrıca mağdur Tolga Încel, darp edilme olayından dolayı Küçükçekmece ve Bakırköy Cum
huriyet Başsavcılıklarına dilekçe ile müracaat ederek sözkonusu Polis memurları hakkında ad
li yönden de şikayetçi olmuştur. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

16. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Gebze'de faaliyet gösteren İnanç Vakfına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakam Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/1116) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ekrem Ceyhun tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasına delâletinizi saygılarımla arz ve talep ederim, 
Şevket Kazan 

Kocaeli Soru : 
1. Gebze Muallim köyünde üstün zekalılar okulu inşasına başılyan İnanç Vakfı ne za

man kurulmuştur? 
2. Vakfın kurucuları kimlerdir? 
3. Vakfın vakıf senedindeki nakit ve mal varlığı ne kadardır? 
4. Vakıf senedindeki nakit, vakfedenler tarafından vakfa tahsis edilmiş midir? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 27.4.1993 

Sayı : B.02.1.VGM.0.61.00.00/410 (34) 14/719 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 

İlgi : 8.4.1993 gün ve A.01.D.GNS-0.10.00.02-7/1116-4300/19972 sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan tarafından Bakanlığıma yöneltilen ve bir örneği ilgi yazı 

ekinde gönderilen soru önergesinde cevaplandırılması istenilen hususlar aşağıda açıklanmıştır. 
Türk Medeni Kanununa göre İstanbul'da kurulan İnanç Vakfı 1990 yılında Mehmet Sezai 

Türkeş ve Tomris Taşkent (Türkeş) tarafından Kadıköy 1. Noterliğince düzenlenen 9.2.1990 gün 
ve 11062 yevmiye numaralı vakıf senedi ile kurulmuş ve Kadıköy 5. Asliye Hukuk Makemesi-
nin 1990/156 E, 1990/123 K. sayılı ve 7.3.1990 günlü kararıyla tescil edilerek tüzel kişilik ka
zanmıştır. Vakıf 30.3.1990 gün ve 20477 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Vakfın, vakıf senedinde gösterilen mal varlığı, Temel İnşaat Taahhüt İmalat Sanayi ve Ti
caret Anonim Şirketinin beheri, 10 000 TL. nominal değerindeki hamiline yazılı 510 000 adet 
hisse senedinden ibaret olup, bedeli tamamen ödenmiştir. Bunun dışında vakfa 1991 yılında 
mal varlığına ilâve edilmek üzere 1 127 999 532 TL. bağışlanmıştır. Daha sonra adı geçen şir
ketin sermaye arttırımına gitmesi ile vakfın elindeki hisse seneüerinin değerinin 27 200 000 000. 
TL'ye yükseldiği, ayrıca vakfa bağışlanan 1 127 999 532 TL'lık naktinde Yönetim Kurulu kara
rıyla vakıf mal varlığına katılmasıyla vakfın mal varlığının 31.12.1991 tarihinde 28 327 999 532 
TL'ye ulaştığı adı geçen vakıfça Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilmiş ve bu durum vakfın 
teftişi esnasında, anılan Genel Müdürlük Müfettişincede tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

17. — Sakarya Melletvekili Ersin Taranoğlu'nun, görevinden uzaklaştırılan Hassa Beledi
ye Başkanı hakkındaki yürütmeyi durdurma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1149) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılması için gereğini arz ederim. 
Ersin Taranoğlu 

Sakarya 
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Hatay-Hassa Belediye Başkanına, hakkında açtığınız soruşturma sebebiyle görevden el çek
tirmeniz üzerine adıgeçen Belediye Başkanının idare Mahkemesinden aldığı yürütmeyi dur
durma kararını uygulamadığınız anlaşılmaktadır. Kaldı ki, sözkonusu karara vaki itirazınız da 
reddedilmiş bulunmaktadır. 

Sorular : ' \ • . 
1. Hatay-Hassa Belediye Başkanının, hakkında tesir ettiğiniz haksız, kanunsuz ve siya

set ağırlıklı tasarruftan dolayı açtığı dava sonucunda aldığı yürütmeyi durdurma kararını; iti
razınızın da reddedilmiş olmasına rağmen hangi gerekçelerle uygulamıyor sunuz? 

, 2. Kendi yetkilerinizi, Türk Milleti adına karar veren bağımsız Türk Mahkemelerinin üze
rinde mi görüyor sunuz? 

3. Mahkeme ilamlarının uygulanması konusunda, idarelere tanınan süreyi kullanmak ni
yetiyle sözkonusu kararın uygulanmasını geciktiriyorsanız, bu durumda da objektif ve siyasi 
olmayan hukuki sebepleriniz nelerdir? 

4. Hiç bir makul sebebiniz ve hukuki ve hatta idari zorluklarınız olmaksızın Hassa Be
lediye Başkanı Cafer Söylemez'in idare mahkemesinden aldığı tehiri icra kararını uygulama
manız bir hakkın suistimali değil midir? 

5. Hukuka uymayan bu tutum ve davranışınızla, Hassa Belediye Başkanı Cafer Söyle-
mez'i icraat yapmamış, belde halkına hizmet edememiş ve sözünde durmamış, boş vaatlerle 
vatandaşı kandırmış bir baba durumuna mı düşürmek istiyor sunuz? 

6. Bu uygulamanızı devam ettirerek seçilmiş insanları, seçmeni karşısında başarısız gös
terip siyasi çıkar sağlamayı mı hedefliyor sunuz? 

• • • • ' ' • ' • • " • • • • . • • • • ' . . . . • ' . ' . . ) 

T.C. , . ' . 
içişleri Bakanlığı 22.4.1993 

Sayı : B050MAH0060001/521.92.31.66/4932 
Konu : Yazılı Soru önergesi. . * • • ' - . . 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı : 
ilgi : 15.4.1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1149-4404/20283 sayılı yazınız. 
Sakarya Milletvekili Sayın Ersin Taranoğlu tarafından verilen ilgi yazınız eki yazılı soru. 

önergesi incelendi. 

1, Söz konusu soru önergesinde bahsedilen Hassa Belediye Başkanı hakkında Bakanlı
ğımızca görevden uzaklaştırma yolunda yapılan bir işlem söz konusu değildir. 

2. Yazıda adı geçen Belediye Başkanı Cafer Söylemez Hatay ili Hassa ilçesine bağlı Ak-
tepe Belediye Başkanı olup, hakkında yapılan işlemler aşağıda belirtildiği şekildedir :. 

a) Aktepe Belediye Başkanı Cafer Söylemez Anayasanın 127/4, 1580 sayılı Kanunun 3394 
sayılı Kanunla değişik 93/3 maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar Ba
kanlık Makamının 14.10.1992 tarihli olur'u ile görevinden uzaklaştırılmıştır. 
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b) Adı geçen Belediye Başkanı Vekili Av. Hamdi Gökdemir ve M. Emin Bulut tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan dava üzerine Adana 2. İdare Mahkemesince 12.1.1993 gün ve E 
: 1992/874 sayılı karar ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesi üzerine Bakanlığımızca 
söz konusu kararın kaldırılması talebinde buluhulmuş ise de bu isteğimizin de reddi üzerine 
söz konusu Belediye Başkanı 29.3.1993 tarihli olur'umuzla görevine iade edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
tsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 
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Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 23 arkadaşının, Ermenistan'a karşı izlediği yanlış dış poli
tika nedeniyle Azerbaycan'a yapılan son Ermeni saldırısı ve işgalinde dolaylı sorumlukları bu
lunduğu iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri baklanda Anaya
sanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyannca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 

(11/21) ne verilen oyların sonucu : 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
327 
125 
200 

2 
121 

2 

Reddedilmiştir. 

ADANA 
İbrahim Özdiş 
AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür , 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
t. Melih Gökçek 
H.Uluç Gürkan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
ANTALYA . 
Faik Altun 
Hasan Çakır 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüskel Yalova 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 

(Kabul Edenler) 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioglu 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Hınç 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Şinasi Yavuz * 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymeıı 
Resim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İÇEL 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
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İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Cengiz Bulut 
tsmet Kaya Erdem 
tlhan Kaya 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
Zeki Ünal 

KARS 
Atilla Hun 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 

ADANA 
UğurAksöz 
Bekir Sami Daçe 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütcan 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Mustafa Ünaldı 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 

MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 

MANİSA 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Nevşat özer 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
ORDU 
Nabi Poyraz 

(Reddedenler) 

AFYON 
tsmet Atilla 
Baki' Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 

AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 

Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLRJRFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TOKAT 
Ahmet Feyzi Inceöz 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mahmut Orhon 

AMASYA 
Cemalettin,Gürbüzs 

Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Bilâl Güngör 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
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Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Tunç Bilget 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfı Coşkun 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BİLECİK 
Bahattin Şeker . 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 

İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Rahmi Özer 
Nevfal Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Cemal Şahin 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 

ERZURUM 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 

Mustafa Yılmaz 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 

Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İÇEL • ' V 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Durmuş Fikri Sağlar 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Nabi Çağan 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy 
Mehmet Moğultay 

İZMİR 
Yıldırım Avcı 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabiri Güner 
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KASTAMONU 
Münif İslamoğlu 
Nurhari Tekinel 
KAYSERİ 
Seyfi Şahin 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 

MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 

İSTANBUL 
Gürol Soylu 

Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Mehmet Gülcegün 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 

SAKARYA 
1 Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 

(Geçersiz Oylar) 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Nevmettin Cevheri 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdülrezak > Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Hali Başol 
Muhtar Mahramh 
Hasan Peker 

TOKAT 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Koray Aydın 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
Mehmet Ali Yılmaz 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoglu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

İZMİR 
Işılay Saygın 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
M. Halit Dağlı 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Ahmet Sanal 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 

Gaffar Yakın 
AMASYA 
Haydar Oymak 

ANKARA 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Hasan Namal 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
BALIKESİR 

Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Papuççuoğlu 

BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Mehmet Seven 

BURSA 
BeytuIIah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Hüsametin örüç 
Feridun Pehlivan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 

DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Erdal Kesebir 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 

GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 

GİRESUN 
Ergun özdemir 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 

İÇEL 
Asım Kaleli 
Ali Su 
M. İstemihan Talay 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 

Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Engin Güner 
Fevzi tşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Zîyaeddin Selçuk Maruflu (İz) 
İbrahim özdemir 
Güneş Taner . 
Tunca Toskay 

İZMİR 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
Mehmet Özkan 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 

KARS 
Mehmet Alp 
Zeki Nacitarhan 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 

KIRIKKALE 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Hilmi Yükselen 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Servet Turgut 
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KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Yusuf Bozkurt özal 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

MUĞLA 
Irfettin Akar 

MUŞ 
Muzaffer Demir (tz.) 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 

NİĞDE 
ibrahim Arısoy 

Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Cemal Alişan. 
İrfan Demiralp 
Nafiz Kurt (İ.A.) 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 

ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Fethiye özver 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
İbrahim Kumaş 
TRABZON 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Lutfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Bülent Ecevit 

(Açık Üyelikler) 

BURSA İSTANBUL 

•j&Bbz 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
95 İNCİ BİRLEŞİM 27 . 4. 1993 Salı Saat : 15.00 

.1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

• : • ; 2 ' • ' • •• ' ; . 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 23 arkadaşının, Ermenistan'a karşı izlediği yanlış 
dış politika nedeniyle Azerbaycan'a yapılan son Ermeni saldırısı ve işgalinde dolaylı sorumlu
lukları bulunduğu iddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (11/21) . 

2. —Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 Arkadaşının, ülkemizdeki özürlülerin 
problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/3) (S. 
Sayısı : 292) ' " . ' ' . 

3. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup BaşkanvekiIIcri Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli 
ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Ermenistan'ın Azerbaycan'a giriştiği saldırılar; Refah Partisi 
Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Hükümetin Azerbaycan ve Bosna-
Hcrsck'c yönelik olarak uyguladığı dış politikalar ve Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanveki
li Güneş Müftüoğlu'nun, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saldırılan konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca Genel Kurulun 13.4.1993 tarihli 90 inci 
Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme (8/25, 26, 27) " _ • ~ 

4. — Konyja Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 49 arkadaşının suiistimaller ve yolsuzluklara 
göz yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uya
rınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/17)' 

• 3 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

_ _ _ _ _ _ _ _ H 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

• 1, _ Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re
zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çöküntünün 
boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 
sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız ödeme
ler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/16) 

5. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

6. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) , 

9. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

10. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını tes
pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) • 

12. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 
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13. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

14. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

15. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16.— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

17. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üretimi, 
ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

18. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha 
adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

19. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

20. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve İ4 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 

21. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

22. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci,* İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

23. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişin önergesi (10/35) 
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25. —Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

27. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
politikaları ye problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

29. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22, arkadaşının, yaşlıların ekono
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

30. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 
1 31. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ye 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
te$ptt etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

32. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ye 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

33. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

34. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğudurumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclîs araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

35. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Sımak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) -
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37. _ Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

38. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

39. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaşye 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını,tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

41. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

42. —r İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

43. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan vê  parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

46. —İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992*de 
Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

47. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 
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48.— Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

49. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

50. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 10.1 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

51. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) . . . 

52. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikast konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

53. —- Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-, 
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının.tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

54. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

56. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 
ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

58. — KırşehirMilletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için oldukça 
zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak haksız-kazanç 
sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi( 10/80) 

59. —• Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadışının, Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 
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60. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası ka
rayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edil
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

- 6 1 . — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 döneminde
ki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/85) 

62. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini 
ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/86) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışında bu
lunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problemlerin çö
zümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

64. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası ve 
İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/91) • 

65. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugoslav
ya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen-pilot adayları hakkında ileri sürülen iddi
aları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

66. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Belediye
since yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskılan araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

67. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla
nan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

68. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal Böl
gesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak 
öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

69. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uygulanan, 
teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kullanılıp kul
lanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü için alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

71. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha dü
zenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azaltıl
ması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tesbiti amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/98) • '•. . 
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72. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Barajında 
üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddialarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 1Ö3 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/̂ 99) 

73. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir İlinin kentsel ve 
yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

74. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm milletvekil
lerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnadların araştırılarak açıklığa ka
vuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 
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1. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu asfalt 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

2. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller aras'ma alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

3. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir - Ay
rana - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlanna 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

4. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman -
Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

*5. — Kütahya Milletvekili Mehmet ftauf Erteldn'in, Eskişehir Cezavinin boşaltılması
nın sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

*6. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/268) 

*7. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün^PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'le-
rin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 

•9. —Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen vergi 
muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/299) 

* 10. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

*11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) > 

*12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru Önergesi (6/304) 

* 13. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

* 14. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

* 15. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) | 

*16. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

( #) IctÜZÜ&Ün 97 nci maddesi uv/ırınrn nnrıiemaci AıV A»f* **»*!<, 
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* 17. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) ' . . . - . . • 

18. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin, kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

19. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili Simav ilçesi imam Hatip 
Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/323) 

*20. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

*21. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man işletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

*22. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

25.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın -
Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

• 26. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin ilçe
sinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) 

28. •— Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

*29. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoglu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

30. -—' Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

*31. —Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik işbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

*32. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

*34. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon?un, AGtK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/364) 
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*35. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/365) . 

*36.— tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

*37. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

*38. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

*39. — tstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Ban
kası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/369) 

*40. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

*41. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

042. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

*43. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 

*44. — tstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

*45. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) 

*46. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

*47. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

*48.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta tüne yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

49. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta tüne yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

*50. — tstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İsparta tüne yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 
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*51. •— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

•52. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta îline yapılan yatırımlarda par- * 
tizanhk yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

•53. __ Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

*54. _ Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

*55. __ Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

56. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

•57. _ Sımak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKt Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

58 — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükelleflere 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

59. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav ilçesinde orman tapu-
lanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

60. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A. Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara, ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 

*61. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

62. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VtP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

63. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) , . 

•64. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

65. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

66. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

•67. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, istanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

•68. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 
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*69. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) 

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

*72. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

*73. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

*74. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

•75. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

*76. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

*77. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

*78. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'Iı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

*79. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'Iı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

*80. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

*81. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

*82. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tanm ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

•83. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/441) 

84. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) 

85. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihinde 
düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/443) 

86. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

*87. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

*88. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

89. — tstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

90. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

91. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, llhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) ' . • . 

92. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

93. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

•94. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, .enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

*95. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

96. —İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, tstanbul Küçükarmutlu gecekon
du bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/450) 

97. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği id
diasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesinin 
nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

98. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
< Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi dur

durma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/452) 

*99. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan tstanbul Cemil Re
şit Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

100. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/454) 

*101. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

*102. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

*103. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

104. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 
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105. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

106. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

107. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi
to uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

108. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

109. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

110. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

111.— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

112. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

113. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

114. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

115. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

•̂ l 16. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapı
lan atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

117. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP istanbul II 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

118. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

•l 19.'— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

120. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP'Aydın 
eski il Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

121. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

*122. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'in, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

123. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları iha
lelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/480) 
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124. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçfc 
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

*125. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

126. — tstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani 
İlçelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) 

*127. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana ge
len hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/486) 

128. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

129. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) * 

*130. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da 
yapılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedeni
ne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

131. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

132. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

133. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

134. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakin'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur ini'tihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

•135. — Trabzon Milletvekili Ali Kemaî Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka*-
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

136. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kap
samına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

^ (6/494) 
* 137. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli 

iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 
138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete

de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

139. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/497) 

—M -;,v •""'.: .' . ,, ;. . 
(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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140. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

141. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

142. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

143. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

144. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502). 

* 145. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihale
lerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/579) (1) 

146. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

147. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

148. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

149. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı^ 
sından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

150. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

* 151. —Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ı, müşterek kararname ile atanan 
bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

152. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 

153. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

154. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin-Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

155. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

156. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önercesi (6/512) 
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157. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi ipek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

158. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TekePe ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

159. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

160. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

161. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) 

162. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

163. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

164. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı've Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru. önergesi (6/520) 

165. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

166. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

167. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

168i — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

169. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

170. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

171. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergttdeı 'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586) (1) 

172. ~ Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

173. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/587) (1) 

174. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 
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175. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

176. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/537) 

177. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı girişuygu-
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

178. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

179. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölge
sine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

180. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İncöz'ün, Amasya İline entegre et tesisi ku
rulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/589) (1) 

181. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

182. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, İkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

183. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

184. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

185. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

186. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıl-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

187. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

188. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
' Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın

dan sözlü soru önergesi (6/555) 
189. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile 

Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) 

190. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

191. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

192. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan iha
lelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

193. —Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/559) 

194. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.Mİ bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) 

195. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafın
dan otoyollar üzerinde yapılan istimlâklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715)(l) 

196. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 

197. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile içinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

198. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

199. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebicari'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

200. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, dış borçlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/716) (1) 

201.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1992 yılında yapılan iç ve dış borçlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/717) (1) 

202. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, Sürt İli Eruh İlçesine bağlı Dikboğaz ve 
Bozatlı köyünden bazı vatandaşların gözaltına alınarak işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/718) (1) 

203. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

204. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) " 

205. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredilerle 
Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzünlenen ra
porlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

206. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

207. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

208. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözjü soru önergesi (6/573) 

209. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına ve 
kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/719) (1) 
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210. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman işletme Şef
liğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/574) 

211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri açık
lamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/720) (1) 

212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

213. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca davet 
usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

214. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

215. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

216. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

217. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde 
Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

218. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

219. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

220. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli açığı
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

221. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

222. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim kurum
larında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru "önergesi (6/724) (1) 

223. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından me
zun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

224. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

225. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde tah
rip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/592) 

226. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde Dev
lete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/726) (1) 

227. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği halde 
lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/727) (1) 

228. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dempa A.Ş.'ye yapılan duralit satışına 
dair bir dergide çıkan iddialara ilişkin. Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (\) 

229. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, işçilere dağıtılmak üzere İzmir'de bazı 
ilçe belediyelerine gönderilen ödeneklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/729) (1) 
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230. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

231. — Bolu Milletvekili Âvni AkyoPun, son üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan kad
rolara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (İ) 

232. — Bolu Milletvekili Avni AkyoPun, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden öğ
retmen olmadığı için görevden alındığı iddia edilen kişilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/732) (1) 

233. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'in, vergi borçlarını ödemeyenler arasında hü
kümetin bazı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

234. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'in, vergi borcu bulunan bir holdinge ait oto
ların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (I) 

235. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

236. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlıkların 
ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) 

237. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî 
İşler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/596) 

238. -—Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikasının 
ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/597) 

239. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

240. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır İli, Kulp İlçesi, Ağıl-
lı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bombalan
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

241. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu Scor-
borduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

242. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

243; — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) -

244. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) 

245. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

246. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet 
tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

247. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

248. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/605) 
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249. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, Atatürk Üniversitesinde bundan ön
ceki rektör döneminde hukuka aykırı işlemlerde bulunan kişilerin hâlâ görevlerinde tu
tuldukları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) (1) 

250. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Şırnak olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

251. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyelerinin 
konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/607) 

252. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/608) 

253. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

254. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İ. Ü. Botanik Ana Bilim Dalına 
ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

255. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir yazarın ölümle tehdit edildi
ği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

256. —- İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgi
sini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/612) 

257. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

258. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Harem - Tuzla arasın
daki E5 - Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 

259. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı
na devredilen ortaöğretim kurumlarındaki Millî Emlâka ait kantinlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/615) 

260. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca sa
tın alınan makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 

261. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapı
lan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

262. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

263. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

264. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

v 265. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son veri
le» bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

266. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marutlu'nun, yeni Harman Sigarası
nın üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 
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267. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun. Sarp Sınır Kapısında yakalan
dığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

268. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

269. —Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle ilgi
li açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

270. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki he-
. yelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/626) 
271. — İstanbul Milletvekili Sabrı Öztürk'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve di

ğer ilçe belediyeleri hakkındaki ti İdare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme kararı olup 
olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

272. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul Atatürk Kül
tür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/628) 

273. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçesinde 
yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) 

274. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

275. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hakim ve Savcı Evine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/631) 

276. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî mah
kûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

277. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaraya'nın cezaevlerindeki uygulamalara 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

278. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, adalet komisyonlarında yapılan 
değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

279. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

280. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde bir 
hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/636) 

281. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'daki derslik ihtiya
cına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

282.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan 
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

283. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine Ek 
Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/639) 

284. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hastane
sine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

285. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hükü
met binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 
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286. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/642) 

287. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

288. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak
kında basında çıkan haberlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

289. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) 

290. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile ilgili 
yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/646) 

291. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Dumlupınar Üniversitesi için 
ayrılan ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

292. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğret
menlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

293. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

294. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, "Anadolu Halk Cephesi" adlı bir 
örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

295. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT haber 
ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

296. —Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

297. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, satın aldığı çay bedelini ödemediği için Çay 
- Kur tarafından mahkemeye verilen bir alıcıya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/653) 

298. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

299. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün bankalara 
ve piyasaya olan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/655) 

300. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azaltan 
yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru Önergesi (6/656) 

301. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) 

302. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/658) 

303. —Atvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten tedbir , 
ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 
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304. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, kumarhanelere ilişkin Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/660) 

305. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölgelerin
de çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/661) 

306. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdürlü
ğünce 1992'den bu yana alman işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi , 
(6/662) 

307. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

308. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Radyo 
verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/664) 

309. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez tlçe ve Köy
lerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/665) 

310. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet İlçesi örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav İlçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

31L — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğünün 
Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/667) 

312. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya tli maden haritasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

313.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.Î. Seyitömer ve Tunçbi-
lek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/669) 

314. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 6 ncı 
ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

315. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e alı
nan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/671) 

316. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez tlçe elektrik 
hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

317. —r Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/673) 

318. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

319. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecüer'in, bir yakınının KKTC vatandaşlığına 
geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

26 
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320. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi ta
rafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/676) ' • • 

321. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Şimale eski Valisine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

322. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam-hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

323. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakan'ın bir yakınına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, P.K.K.'nın üniversitelere sızdığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Başbakanın bir yakını hakkında 
soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

326. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınının sahte evrakla kredi 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

327. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, bir Devlet Bakanının eşinin ABD'de 
üniversite açtığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

328. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, "görev verme sözleşmesi" 
imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) - -

329. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Üzsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

330. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) • 

331. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) 

332. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet Ta
bibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/688) 

333. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın.İstanbuI'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

334. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi bor
cu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

335. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

336. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

337. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu hasta
nelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/693) 

338. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü-' 
güne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 

339. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Banka
sı Genel Müdürünün görevden alınış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/695) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s _ 
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340. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda bu
lunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/696) 

341. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edildi
ği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

342. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) . 

343. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sahip
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

344. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başbaka-
dan sözlü soru önergesi (6/700) 

345.— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmelerin
de etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

346. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddiası
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

347. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Belgeleri
ne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

348. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank tara
fından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

349. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına karşı 
yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

350. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) * 

351. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu II Tarım Teşkilatında yapılan ata
malara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) 

352. — Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamalarında 
partizanlık yapıldığı iddiasınp ilişkin Devlet.Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

353.—Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihda
mına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

354. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emlak Bankası Ataşehir Konut 
İkmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/710) . 

355. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere olan 
borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

356. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'm, Mardin'in, Kızıltepe İlçesinde güven
lik güçlerince gözaltına alındıktan sonra ölen bir şahsa ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) . 

357. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden ya
rarlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

28 
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1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 
16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. —• Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle 
Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/166, 
1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

9. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İs
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa 
Komisyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Ra
poru (2/542) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993, 9.4.1993) 

X 10. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbir
liği ve Dayanışma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 4.3.1993) 
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XII. — Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 

ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/493) (S. Sayı
sı : 313) (Dağılma iarihi : 8.3.1993) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/444) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) 

13. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 22 Pe 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 7.12.1992; 15.3.1993) 

14. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

15. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

16. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 17. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

18. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisypnu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

19. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in özel Dedektiflik Kanunu teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

20. — Uşak Milletvekili Ural Köklü ve 4 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ma
nisa Milletvekili Tevfik Diker'in Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/534, 2/597) (S. Sayısı : 308) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

21. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlıkla
rın Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı 
: 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

22. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi : 
30.6.1992) 

23. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

24. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı ; 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Kül
tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı: 159) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 
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X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı :"168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 29. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 30. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S; Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

36. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

X 37. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 38. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis : 

yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 
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X 39. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağılma tarihi : 3.2.1993) 

X 40. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(GMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Üe Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı^: 
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Kom
şuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 46. — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ye Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/277) (S. Sayısı :. 310) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

, X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/450) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı•: 316) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara-
sında.Türkistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi, Türk-Kazak Üniversitesi Ku
rulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/486) (S. Sayısı: 317) (Dağıtma Ta
rihi : 8.3.1993) 

50. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) , 

X 51. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 
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52. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

53. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

54. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

55. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) 
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

56. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 57. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
.(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

58. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarilıi: 14.5.1992) 

59. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 60. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının.Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı * 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

61. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

62. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

63. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

64. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 
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65. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

66. — İzmir Milletvekili Işılay Saygındın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

67. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) , 

68. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

69. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

70. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) , 

71. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ye Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

72. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiIIeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

' 73. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

74. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik-Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

75. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi ; 
1.6.1992) 

34 
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76. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 13*1) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

78. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

79. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

80. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

81. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

82. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı tcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kahun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

83. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri-Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

85. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

86. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

87. —• Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

88. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporlar! (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 
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89. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (Si Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

90. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı KatMüI-
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı':-183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

91. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

92. — Gülhane Askerî Tıp, Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

93. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

94. — içel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı.: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

95. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

96. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

97. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Ha
lil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi,: 6.11.1992) 

98. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir Adamı 
Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekinıoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

100. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

101. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunim Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 
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102. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) < 

103. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

104, — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 105. —Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları, Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 
1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 
3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

106. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

107. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

108. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/468) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

109. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

110. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

111. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

112. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ye Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi ; 26.1.1993) 
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113. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka-
' nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tari

hi : 26.1.1993) ^ 
114. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka

nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 

115. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa İki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağılma tarihi : 16.2.1993) ' 

116. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

117. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De-

, ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) 

118. — 926 Sayılı TüVk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Ge
çici Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497) (S. Sayısı: 302) (Dağıtma tarihi: 24.2.1993) 

119. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

120. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve-% 20 İlaç Bedeli 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

121. —Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — Muğla Milletvekili Nevşat Üzer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı İmar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine ilişkin Kanun ile Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) 

124. —- Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa'Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı i 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

125. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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126. — İki ti ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

127. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Öz
bek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 
Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627» 2/585) (S. Sayısı : 

. 319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
128. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik

lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2. 1993 Tarihli 
ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasının 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi vC Anayasa Komisyonu Raporu (1/518, 
3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

129. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46,3/47,3/48,3/132,3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 
3/647, 3/648, 3/49) (S, Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) . 

130. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) 
(S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

131. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik.Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/433, 2/395) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

132. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

133. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
* Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayı
sı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

134. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

135. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/514) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 5.4.1993) 

136. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân Ka
nununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma 
tarihi : 6.4.1993) 

137. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun On-
dokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 328) (Da
ğıtma tarihi : 6.4.1993) 
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138. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağılma tarihi : 6.4.1993) 

X 139. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 140. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ye Bertarafının Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
9.4.1993) . , 

X 141. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/366) 
(S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

142. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

yi 143. —Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1993) 

X 144. — Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip 
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/466) (S. Sayı
şı : 331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

145. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

146. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci maddesine güre doğrudan doğruya gündeme. 
alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 292) 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 Arkadaşının, Ül- i 
kemizdeki Özürlülerin Problemleri ile Bu Konuda Alınacak 
Tedbirleri ve Uygulamaya Konulacak Yeni Politikaları Tespit 
Etmek Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına 

İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu 
Raporu (10/3) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"Türkiye'de özürlülerin problemleri, alınacak tedbirler ve uygulamaya konulacak yeni 

politikalar" konusunda Anayasanın 98 inci maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 102-nci maddesi 
gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Konya Milletvekili 
Necmettin Erbakan ve 30 

Arkadaşı 

GEREKÇE 
Sakatlık ve diğer deyimle özürlülük, tarihin her döneminde miletlerin çok ciddî bir prob

lemi olmaya devam etmiştir. Her toplumun sakatlara ilgisi değişik tarzlarda ortaya çıkmıştır. 
özellikle ceddimizin sakatlara bakış açısı bizim için gurur kaynağı olmuştur. 
Avrupa zihinsel özürlüleri pranga mahkumları gibi zincirlere bağlarken Osmanlı Devle

tinde kurulan şifahanelerde zihinsel özürlüler müzik sesi, su sesi ve kuş sesi ile tedavi edilmek
te idiler. 

Ancak asrımızda sakatlar konusunda batı toplumu uyanmaya başlamış ye ciddî atılımlar 
yapmıştır. 

Buna karşı Türkiye, sakatlar konusunda çok gerilerde kalmıştır. Bugün Türkiye'de devle
tin en ihmal ettiği konuların başında sakatlık meselesi gelmektedir. 

Bugün dünya standartlarına göre Türkiye'de yaklaşık 6 milyon sakat bulunmaktadır. Bu 
sakatlıkları ağır zihinsel özürlüler, eğitilebilir zihinsel özürlüler, işitme özürlüler, görme özür
lüler, ortopedik özürlüler gibi değişik özür gruplarında toplamak mümkündür. 

Gene hastalıklar dolayısıyla yatağa bağımlı hale gelen ve devamlı rutin bakım isteyen ya
talak yaşlılarımızı da bir diğer özürlü grubu olarak kabul etmekteyiz. 

Bu insanlara hizmet veren devlet kuruluşları yok denecek kadar azdır. Devletin ilgisizliği, 
çaresiz kalan sakat velilerini özel kuruluşlar kurmaya, kurulan dernek ve vakıflar vasıtasıyla 
hizmet üretimine mecbur bırakmıştır. 

Bugün Türkiye'de bu dernek vakıf veya özel kuruluşların kurduğu müesseselerden fayda
lananlar ise maalesef °/o 90 müesseseyi kuran velilerin sakat çocuklarıdır. 'Bu aileler de genel
likle hali vakti yerinde olan ailelerdir. 
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Dar gelirli vatandaşlarımızın sakat çocukları ise gerekli ilgiyi rehabilitasyon ve eğitimi gö
rememektedirler. 

Bugüne kadar basın ve televizyon da bu konulara gerekli ağırlığı vermemiştir. 
Sakatlık meselesinin önemi maalesef toplum tarafından tam olarak algılanamamaktadır. 

Ancak sakat çocuğu olan aileler hadisenin önemini kavramaktadır. Fakat bu ailelerin gayretle
ri bireysel olduğundan ve devlet desteğinden mahrum olduklarından göstermelik kampanyalar 
neticeyi çözmekten çok uzaktadır. 

Bu konudaki yetersiz ve dağınık çalışmaların acilen toplanması gerekmektedir. 
tşte bütün bu sebeplerden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuya acilen eğil

mesi, sakatların rehabilitasyonu, sakatların eğitimi, sakatların üretici hale getirilmesi, sakatla
rın hayat şartlarının iyileştirilmesi, sakatların istihdamı konularında alınacak acil tedbirlerin 
tespiti ve bu konularda yapılacak hukukî düzenlemelerin hazırlanması ile kalıcı bir devlet poli
tikasının oluşması için Meclis Araştırması açılması zarureti vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirlerine sunarız. 
Necmettin Erbakan 

Konya 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
İsmail Coşar 

Çankırı 
Şaban Bayrak 

Kayseri 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 
Musa Demirci 

Sivas 
Şinasi Yavuz 

Erzurum 
Ahmet Arıkan 

Sivas 
Kâzım Ataoğlu 

Bingöl 
Abdulillah Fırat 

Erzurum 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
Hüsamettin Korkutata 

Bingöl 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Hasan Mezarcı 

İstanbul 
İbrahim Kumaş 

Tokat 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Lütfı Doğan 
Gümüşhane 

AbdullatifŞener 
Sivas 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

/ Melih Gökçek 
Ankara 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Ahmet Cemil Hınç 
Elazığ 

Fethullah Erbaş 
Van 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Mustafa. Ünaldı 
Konya 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Ahmet Fevzi tnceöz 
Tokat 

(S. Sayısı : 292) 
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Özürlülerin Problemlerini Araştırma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
özürlülerin Problemlerini Araştırma Komisyonu 

Esas No. : A. 01. 1. GEÇ/45-79 4.2.1993 
Karar No. : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemizdeki Özürlülerin problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya ko
nulacak yeni politikaları tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonumuz, ça
lışmalarını tamamlamış ve hazırladığımız rapor ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir Milletvekili 

Komisyon Başkanı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 Arkadaşının, Ülkemizdeki özürlülerin prob
lemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikaları tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerine, Genel Kurulun 11.2.1992 tarihli 34 üncü Birle
şiminde kurulan, Meclis Araştırması Komisyonu, 13.2.1992 tarihinde toplanarak görev bölü
mü yapmış, Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek Başkan, Ankara Milletvekili Meh
met Kerimoğlu Başkanvekili, Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi Sözcü ve Uşak Milletvekili Ender 
Karagül Kâtip üye seçilmişlerdir. 

Komisyonumuz 25.2.1992 tarihinde yaptığı ikinci toplantıda, araştırmanın yöntemini 
tespit etmiş ve ilk önce söz konusu önergede araştırılması istenen konular ile ilgili bulunan, 
Sağlık Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve Hacettepe Üniversitesinin görüş 
ve bilgileri istenmiştir. 4.2.1993 tarihinde yapılan 9 uncu Komisyon tpplantısında Kâtip Üyeli
ğinden ayrılmış bulunan Uşak Milletvekili Ender Karagül'ün yerine Bilecik Milletvekili Bahat-
tin Şeker Kâtip Üye olarak seçilmiş olup, Bakanlıklardan gelen bilgiler incelenmiş olup, aşağı
daki hususlar belirlenmiştir. 

Ülkemizde özürlülüğün toplumsal bir sorun olarak kabulü ile birlikte bu insanları toplu
mumuza kazandırmak, tüketici durumdan kurtarıp üretken bir hale getirmek ve özürlüleri ko
rumak, haklarını belirlemek, fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Devletimiz hemen hemen tüm 
yasal dayanakları hazırlamıştır. 

1. Özürlülerle ilgili temel haklar 
1982 yılında yürürlüğe konulan Anayasamızda özürlülerin üç temel hakkı ayrı ayrı belir

lenerek, Devlet bu hakların yerine getirilmesi konusunda görevlendirilmiştir. 
T.C. Anayasasının "Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevini" düzenleyen (Madde 42) bölü

münde, özel eğitime ihtiyacı bulunanların eğitimi konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını. Dev
lete görev olarak vermiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 292) 
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"Çalışma şartları ve dinlenme hakkını" düzenleyen (Madde 50) bölümünde ise bedeni 
ve ruhî yetersizliği olanların çalışma hayatında özel olarak korunması da Devlet görevi olarak 
belirlenmiştir. 

"Sosyal Güvenlik" bölümünde (Madde 61) Devlet, özürlülerin korunması ve toplum ha
yatına intibakını sağlayıcı tedbirleri alır hükmü ile Devlete geniş bir görev alanı tespit etmiştir. 

özürlülerin temel haklan olan; 
Eğitim hakkı 
Çalışma hakkı 
Topluma uyum ve koruma hakkı 
Sosyal güvenlik hakkı 
Bu alandaki hedefler kalkınma planları ve yıllık programlarda alınması gereken tedbirler 

ve ilkeler olarak belirlenmektedir. 
VI ncı Beş Yıllık Kalkınma Plamnda-Eğitim-Spor-Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım ko

nularında Özürlülere yönelik olarak alınacak tedbirler uygulanacak programlar belirtilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanarak yürürlüğe konulan kalkınma planlarının 

bağlayıcılığı ve uygulama zorunluluğu dikkate alındığında; öngörülen programlar sakatlara yö
nelik hizmetlerin esas kaynağını teşkil etmektedir. 

özürlüler konusu; sorunlarının giderek kamuoyuna yansıması Hükümetlerin programla
rında alacakları tedbirlerin uygulayacakları programların tespitinde önemli bir rol oynamıştır. 

II. — Sakatlarla ilgili Olarak Yapılan Yasal Düzenlemeler : 
özürlülerle ilgili "eğitim, istihdam, sosyal hizmet, sosyal güvenlik, sosyal yardım, vergi 

kanunları gibi bir çok kanun'da yasal düzenleme yapılmıştır. 
Ayrıca alınan bir dizi idarî kararlar ile özürlülerin topluma kazandırılmaları ve yaşam se

viyelerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. 
Bu Kanunları özetle belirlemek gerekir ise; 
a) İş Kanunu 
İş Kanununda 1983 yılında yapılan yasa değişikliği ile elli ve elliden fazla işçi çalıştıran 

işverenlere, işyerlerinde °/o 2 oranında sakat kimseyi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. 
Ayrıca, sakatların istihdamı konusundaki yöntemi disipline etmek ve uygulamayı denetle

mek üzere konu Türk İstihdam Kurumu olan (tş ve tşçi Bulma Kurumu)'na verilmiştir. 
b) Kamu Görevinde istihdam imkanı 
Kamu görevinde çalışanların özlük haklarını düzenleyen Kanunda (657 sayılı Devlet Me

murları Kanunu) yapılan yasal düzenleme ile özürlülerin kamu görevine alınmalarında özel 
bir sistem geliştirilmiştir. 

Konu ile ilgili Yönetmelik, ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak Temmuz/1983 ayında ya
yınlanmıştır. * 

c) özel Eğitim Kanunu 
Kasım/1983 tarihinde yürürlüğe konulan "Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu ile özür

lü olup, özel eğitime muhtaç çocuklara verilecek eğitim ve öğretim sistemi yasal olarak düzen
lenmiştir. 

özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğretim konusu da Millî Eğitim Bakanlığına 
verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 292) 
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d) Sosyal Hizmetler Kanunu 
Mayıs/1983 tarihinde yürürlüğe konulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu 

ile muhtaç özürlülerin korunması ve topluma kazandırılması görevi verilmiştir. 

e) Sosyal Yardım Kanunları 
1977 yılında yürürlüğe konulan Sosyal Yardım Kanunu ile (65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, 

Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun) muhtaç ve güç
süz aynı zamanda hiç bir sosyal güvencesi olmayan özürlülere Devlet sürekli aylık gelir bağlan
masını öngörmüştür/ 

f) Vergi Kanunları 
Gelir Vergisi Kanununda yapılan yasal düzenleme ile gelirlerden alınan vergi hesaplanma

sında sakatlar için özel indirim sistemi öngörülmüştür. 
Bu konuda yapılan düzenlemede, 
Çalışma gücünün % 80'inden fazlasını kaybeden I inci derece özürlü olarak tanımlanmıştır. 
Çalışma gücünün % 60 - % 80'ini kaybedenler II nci derece özürlü olarak tanımlanmıştır. 
Çalışma gücünün °7p 40 - % 60'ını kaybedenler III üncü derece özürlü olarak tanımlanmıştır. 
Vergi muafiyetine ait oranlarda özürlü kimsenin derecesine göre ayrı ayrı tespit edilmiştir. 

g) Sosyal Güvenlik Kanunları 
Sosyal Güvenlik Kanunlarında düzenlenen îş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortalı olarak 

çalışırken özürlenen sigortalılara, sağlık yardımı ve gelir ödenmesi sistemi öngörülmüştür. 
Ayrıca °/o 40 ve daha yüksek derecede özürlü olup çalışma gücü bulunmayan sigortalılara 

özel emeklilik sistemi geliştirilmiştir. 
Kamu görevinde çalışan özürlüler ise 15 yıllık hizmetine karşılık emeklilik hakkını kazan

mış olmaktadırlar. 
tşçi statüsünde çalışan özürlüler 15 yıllık sigortalılık süresi içinde 3 600 gün malûllük, yaşlılık 

ve ölüm primi ödemeleri halinde emeklilik hakkını kazanmış olurlar. 

Değerlendirme : 
özürlülere gerek T.C. Anayasasında, gerekse sosyal içerikli ve ekonomik yapılı Kanunlar

da yapılan değişikliklerle eğitim, istihdamı sosyal güvenlik bakımından önemli yasal düzenle
meler çıkarılmıştır. Toplumsal hayatta fırsat eşitliği temin edilmiştir. 

Ayrıca malî kanunlarda yapılan yasal değişikliklerle özürlülerin korunması sağlanmıştır. 
; KOORDİNASYON 

Sakatlara ait Hizmetlerin Koordinasyonu 
Türk mevzuatında yer alan özürlülere yönelik hizmetlerde koordinasyonu sağlamak üze

re, Birleşmiş Milletlerin önerileri dikkate alınarak 1981 yılında idarî kararla Sakatları Koruma 
Millî Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. 

Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulunun Başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanıdır. 

Kurul, özürlülere hizmet veren kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, Üniversite temsilcileri 
ve sakatlarca kurulmuş olan gönüllü kuruluş temsilcilerinden oluşmuştur. 

Kurul 1983 yılında yasa ile kurulan "Sürekli Kurul" şekline dönüşmüş ve hizmetinde sü
reklilik sağlanmıştır. 

Kurulun Görevleri Şunlardır : 
1. özürlülüğü önleyici ve tedavi edici tedbirlerin alınmasını sağlamak, 
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2. Özürlülerin sosyal, tıbbî ve meslekî rehabilitasyonu, eğitim ve ülkenin sosyal ekono
mik ve kültürel kaynaklarından yeteri ölçüde faydalanmalarını ve istihdam imkânlarına ka
vuşmalarını sağlamak, 

3. özürlülere hizmet götüren bütün resmî ve özel millî ve milletlerarası kurum ve kuru
luşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmaktır. 

Kurul Türkiye'de özürlülere yönelik hizmetlerin koordinasyonu ile ilgili önemli bir görevi 
üstlenmiştir. 

SAĞLANAN HİZMETLER 

Eğitim 

özel eğitime muhtaç çocukların eğitilmesi sorumluluğu Millî Eğitim Bakanlığına aittir. 
özel eğitime muhtaç çocukların eğitim ve öğretim hizmetlerini yasal bir sisteme kavuştur

mak üzere 1983 yılında Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu yürürlüğe konulmuştur. 
Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel eğitim hizmetini koordine etmek üzere "özel 

Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 
Mevcut özel eğitim okullarının fizikî alt yapısı ile öğretmen kadrolarının yetiştirilmesine 

de ayrıca önem verilmiştir. 
Eğitimde genel bir politika benimsenerek özel eğitime muhtaç çocukların toplumdan ko

parılmadan kendi akranları arasında kaynaşmalarını temin edici bir sistem uygulamaya konul
muştur. (entegrasyon-kaynaştırma-normalleştirme) 

Eğitime öncelik ve hız kazandırmak için, normal öğretmen kadrosunda bulunanlar per-
yodik olarak açılan hizmetiçi eğitim kursları sonucu eğitilerek, özel eğitim sistemine aktarıl
maktadırlar. Belirtilen kursların yıllar içinde devamı sağlanarak modern eğitim sistemindeki 
gelişmelerin öğretmenlere aktarılması amaçlanmıştır. 

Yapılan bu çalışmalar dahilinde ülke çapında eğitim veren özel Eğitim Kuruluşları şu şe
kildedir. 

1991-1992 öğretim yılı itibariyle; 

Özel Eğitim Okulları 
•ı . ' 

9 adet görme engelliler okulu. 
38 adet işitme engelliler okulu. 
21 Adet Eğitilebilir zihinsel engelliler iş okulu. 
13 adet öğretilebilir zihin engelliler okulu. 
2 adet ortopedik özürlüler okulu. 
Ayrıca 851 adet alt özel sınıflar ile de sakatların normal okullar içinde kaynaştırma siste

mi içinde eğitilmeleri sağlanmaktadır. 
özet Eğitim Sınıfları 

733 adet eğitilebilir zihin engelliler alt-özel sınıfı. 
57 adet işitme engelliler özel eğitim sınıfı. 
83 adet rehberlik ve araştırma merkezi. -
2 adet eğitilebilir zihin engelliler için iş eğitim merkezi. 
özellikle geleceğe yönelik özel eğitim öğretmenlerinin yetiştirilmesi için bazı üniversite

lerde özel eğitim bölümleri açılmıştır. (Anadolu ve Gazi Üniversiteleri gibi.) 
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Özel eğitim alanının bilimsel olarak geliştirilmesi içinde üniversiteler bünyesinde özel eği
tim sistemleri uygulaması yapılmakta olup, Türkiye bünyesine uygun yeni eğitim metotlarının 
inceleme ve araştırmaları yapılmaktadır, 

2. İstihdam 
özürlülerin istihdamı ile ilgili olarak Devlet adına tş ve tşçi Bulma Kurumu görevlendiril

miştir. 
tş ve tşçi Bulma Kurumuna iş isteği ile 1984 yılında 11 309 özürlü vatandaş başvurarak 

kayıt yaptırmıştır. 1988 yılına kadar başvurular 8 000 dolayında olmuş iken 1989 yılında bu 
sayı 10 822'ye, 1990 yılında 12 576'ya yükselerek-bir önceki yıla göre % 16'hk bir artış olmuştur. 

1984 yılında ise işe yerleştirilen sakat sayısı 4 904 iken 1985 ve 1986 yıllarında 3 000'ler, 
1987 ve 1988 yıllarında 4 OOO'civarında seyretmiştir. 1989 yılında ise bir önceki yıla göre % 
63'lük bir artışla 7 626'ya ulaşmıştır. 1990 yılında ise işe yerleştirilen sakat vatandaş sayısı 6 
407 olarak gerçekleşmiştir. 

Özürlü işçi çalıştırılmasında son yıllarrda görülen ciddî sayısal artışın nedenleri, 
—: Gerçekleştirilen meslekî rehabilitasyon projelerin sonuçlarının olumlu şekilde alınması. 
— Para cezalarında yasal olarak yapılan artışların işverenler yönünden sağladığı caydırıcı 

niteliğini belirtebiliriz. 

özürlülerin meslekî rehabilitasyonu konusunda gerçekleştirilen bir projede Birleşmiş Mil
letler Kalkınma Programı işbirliği ile yapılmaya başlanmıştır. Ankara'da gerçekleştirilecek olan 
bu projenin uygulanmasına Ocak/1991 ayında başlanmış olup, 2,5 yıl sürecektir. 

Proje ile iki yıllık bir sürede altışar aylık dönemler halinde dört kurs düzenlenerek ve beş 
ayrı meslekten 300 özürlü vatandaşa meslekî eğitim verilmesi programlanmıştır. 

1988 yılında yürürlüğe konulan istihdam Garanti Meslekî Eğitim Sistemi ile de tş ve tşçi 
Bulma Kurumu gerek kamu kuruluşları, gerekse Özel kuruluşlarla ortaklaşa düzenlenen mes
lek ve beceri kursları ile bir çok özürlü vatandaşa meslek kazandırılarak, istihdam olanağı sağ
lanmıştır. 

Devletin istihdam konusundaki projelerinin tam prensibi özürlülere meslekî eğitim sağla
yarak onların istihdam piyasasında rahat iş imkânı bulmasını temin etmektir. 

Ayrıca Özürlülere eğitim veren okullarda meslekî eğitim pogramlarına ağırlıklı olarak işle
nerek mezun olan özürlülerin kültürel eğitimleri yanında, meslekî eğitimlerinin de temin edil
mesi amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilen bu eğitim sistemi ile sakatların daha kolay istihdam 
olanağına kavuşmaları yanında üretici olmaları temin edilmektedir. 

3. Gönüllü Kuruluşların Organizasyonu 

özürlülere hizmet veren gönüllü kuruluşlar yakın bir zamana kadar dağınık ve bilinçsiz 
bir şekilde hizmet vermeye çalışıyorlardı. 

Gönüllü kuruluşları bir sistem içinde organize edebilmek yönünden 1983 yılında Dernek
ler Kanununda yasal bir düzenleme yapılmıştır. Bu yasaya göre; 

özürlülere hizmet veren "Dernek" statüsündeki gönüllü kuruluşlar dört ayrı federasyon 
altında toplanmıştır. 

— Görme Özürlü Dernekler Federasyonu. 
— tşitme ve Konuşma Özürlü Dernekler Federasyonu. 
— Ortopedik özürlü Dernekler Federasyonu. 
— Zihinsel özürlü Dernekler Federasyonu. s 
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Dört ayrı Özürlü gruba hizmet veren federasyonların bir çatı altında toplanması sonucu 
"Türkiye Sakatlar Konfederasyonu" kurulmuştur.' 

Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulunun yoğun çalışmaları sonucu gerçekleştiri
len gönüllü kuruluşlarının tek çatı altında toplanması ile özürlülere hizmet veren kuruluşların 
tek bir kuvvet hâlinde sorunlarına sahip çıkmaları temin edilmiştir. 

Dernekler yanında vakıf şeklinde kurulan gönüllü kuruluşlarda özürlülere hizmet konu
sunda önemli görevler üstlenmektedir. 

Devlet olarak gönüllü kuruluşların hizmetleri ve projeleri desteklenerek, yönlendirilmek
te bu yöntem ile kamu kaynakları yanında oluşan millî kaynaklarında özürlülere hizmet ala
nında görev alması temin edilmektedir. 

Gönüllü kuruluşlar.belirtüen sistem içinde, bir çok özel eğitim okullarını kurarak işleti
mini yapmaktadırlar. 

Sosyal yardım ve sosyal hizmet konularında da gönüllü kuruluşlar kendilerine düşen hiz
metleri gerçekleştirmektedirler. 

Bu hizmetlere ek olarak yüksek okullarda okuyan özel eğitime muhtaç özürlü öğrencilere 
aylık karşılıksız burs veren gönüllü kuruluşlar, ayrıca görme özürlü vatandaşlara kaset ile gün
lük gazete dağıtımı yapan gönüllü kuruluşlar, araç, gereç yardımı yapan gönüllü kuruluşlar 
özürlülere hizmet alanında önemli bir görevi üstlenmişlerdir. 

4. Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım 
özürlülere yönelik sosyal hizmet görevi, bir Devlet Kurumu olan Sosyal Hizmetler ve Ço

cuk Esirgeme-Kurumuna verilmiiştir. özürlülerin ve özürlü ailelerin sosyal yönden eğitilmeleri 
için Kurumca danışmanlık ve meslekî rehberlik hizmetleri yapılmaktadır. 

özellikle zihinsel engelli çocukların rehabilite edilmelerini temin bakımından Rehabilitas
yon Merkezlerinin açılması ve yaygınlaştırılmasına hız verilmektedir. 

Korumaya muhtaç özürlü çocukların korunması ve topluma kazandırılması amacıyla Ku
rum bu çocukları korumaya alarak, eğiterek bir meslek sahibi olmalarını temin etmektedir. 

Her il ve ilçede kurulu bulunan Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları ile de ayrıca 
muhtaç durumda olan özürlülerin sağlık, sosyal araç ve gereç ihtiyaçları karşılıksız olarak te
min edilmeye çalışılmaktadır. 

Devlet ayrıca, özürlü çocuğu olup da özel eğitim alan kamu görevlilerine malî kaynak (ay
lık ek ödeme şeklinde) sağlamaktadır. Devletçe yapılan bu yardım türü ile özel eğitim kurum
larını desteklemektedir. 

5. Spor ve Beden Eğitimi 
özürlülere yönelik spor çalışmalarını yürütmek üzere özürlüler Spor Federasyonu kurul

muştur. Federasyon çatısı altında özürlüler spora teşvik edilmekte ve spor müsabakaları orga
nize edilmektedir. . 

Mayıs 1992'de İstanbul'da Özel Olimpiyat Oyunları gerçekleştirilmiştir. 
Federasyon ayrıca özürlülerin sportif faaliyetlerini düzenlemek amacıyla, her özürlü grup 

için geliştirilen spor dallarında antrenör yetiştirmek üzere uluslararası kuruluşlarla temaslarını 
sürdürmektedir. 

Türkiye içinde yapılması öngörülen spor müsabakaları özetle şu şekilde planlanmıştır. 
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— Deplasmanlı futbol oyunu (işitme engelliler) 
— Güreş-serbest ve grekoromen (işitme engelliler) 
— Yüzme, masa tenisi, atletizm (işitme engelliler) 
— Basketbol, atletizm, masa tenisi (bedensel engelliler) 
— Yüzme, Goelball, güreş (görme engelliler) 
— Okullar arası spor yarışmaları (tüm engelliler grubu) 
Ayrıca federasyon özürlü sporculara uluslararası nitelikte organize edilen özürlülere yö

nelik sportif faaliyetlere de iştirak ettirilmesi temin edilmektedir. Bu arada Türkiye'de İşitme 
Özürlüler Dünya Güreş Şampiyonası da organize edilmesi de kararlaştırılmıştır. 

Özürlülerin spor tesislerinden yararlanabilmesi için gerekli girişimler başlanmış ve bura
ların öncelikle mimari engellerin ortadan kaldırılması için çalışmalar başlatılmıştır. 

6. Kültürel Çalışmalar 
Özürlülere kültürel faaliyetleri Devletçe ve gönüllü kuruluşların desteklenmesi ile başarılı 

faaliyetlerin sergilenmesi gerçekleştirilmiştir. 
Konuşan Kitaplık Kütüphaneleri ile özellikle görme özürlülere kültürel bakımından önemli 

bir imkân temin edilmiştir. Bu hizmetlerin yapılmasında Kültür Bakanlığı malî olanakların ya
nında vatandaşlardan da büyük destek sağlanmaktadır. 

Günlük gazeteler kasetlere okunarak Devletçe sağlanan dağıtım kolaylığı ile bir gönüllü 
kuruluşça bu sistemden faydalanmak isteyen görme özürlülere günlük aktüel haberlerden ra
hatça bilgi sahibi olmaları temin edilmektedir. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu haftada bir kez işitme özürlüler için özel haber bülteni 
yayınlanarak işitme özürlülerin haftalık haberlerden ve dünyadaki gelişmelerden haberdar ol
maları sağlanmaktadır. . 

Özürlülerin tiyatro, müzik, folklor çalışmaları da okullar ve gönüllü kuruluşlar bünyesin
de gerçekleştirilerek özürlülerin bu alanlardaki becerileri kamu oyuna sergilenmektedir, tşitme 
özürlüler Tiyatro Grubu 1988 yılında bu alanda yapılan Dünya Yarışmasında birincilik ödülü 
almıştır. 

7. Toplumsal Yaşama Uyum 
özürlülerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları zorlukları aşmak amacı ile geniş bir çalış

ma başlatılmıştır. 
Görme özürlülerin kağıt paraların değerlerini rahatça tanımaları için kağıt paralara özel 

kabartma nokta işaretleri konulması uygulanmasına başlanmıştır. 
Resmî ve toplumsal binalara giriş ve çıkışları kolaylaştırmak amacıyla düz rampaların ya

pılması ve bazı mimarî tedbirlerin alınması kampanyası sürdürülmektedir. Bu amaçla bir 
"Standart" çalışması son aşamaya gelmiştir. 

Kaldırımların asansörlerin v.b. toplumsal amaçların özürlülerce rahatça kullanmalarına 
elverişli hale getirilmesi için de çalışmalar yapılmaktadır. 

özürlülerin özellikle yurt dışından getirecekleri veya getirtecekleri araç ve gereçler için özel 
gümrük muafiyetleri getirilmiştir. 

Türk Sanayicilerini, özürlülere yönelik araç ve gereç imali konusunda ise sanayiciler ayrı
ca teşvik edilmekte bu alanda millî bir sanayi oluşmasına çalışılmaktadır. 
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8. özürlüler Konusunun Topluma Anlatılması 
özürlüler konusunda önemli bir nokta da, özürlülük nedenlerini ve özürlülerin sorunla

rını kamu oyunda devamlı canlı tutmaktır. 
Bu amaçla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında Sakatlar Haftası olarak kutlanmaktadır. 
Sakatlar Haftası içinde özürlülerin günü ayrı tarihlere yaygınlaştırılarak değerlendiril

mektedir. 
10 Mayıs Sakatlar Haftası Açılış Günü . * •. 
11 Mayıs Görme Özürlüleri Günü 
12 Mayıs İşitme ve Konuşma özürlüleri Günü 
13 Mayıs Ortopedik Özürlüler Günü 
14 Mayıs Zihinsel ve Ruhsal özürlüler Günü I 
15 Mayıs Yaşlı Sakatlar Günü 
16 Mayıs Sakatlar Haftası Kapanış Günü 
Belirtilen programlar dahilinde özürlülük nedenleri, özürlülerin sorunları, radyo, televiz

yon ve basın aracılığı ile kamu oyuna duyurulmakta, haber oturum ve ilimlerle sakatlar konu
su işlenmektedir. 

Ayrıca sergiler, sempozyumlar, paneller ve toplantılar ile özürlülerin becerileri, konuları 
kamu oyuna aktarılmaktadır. 

Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulunca organize edilen Sakatlar Haftasına gö
nüllü kuruluşlar özellikle ağırlıklı hizmet üstlenmektedir. 

TÜRKİYE'DE SOSYAL REFAH HİZMETLERİNİN GENEL 
DEĞERLENDİRİLMESİ (1992) 

Koruyucu ve önleyici sosyal hizmet programları VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile önem 
kazanmıştır. Sosyal değişme ve hızlı kentleşme nedeniyle ailenin koruyucu ve geliştirici yakla
şımının yanısıra, yeni sosyal hizmet kurumlarının yardımıyla da bu değişikliklere uyum sağla
yabilmesini temin etmek için desteklenmesi gerekmektedir. Böylece, aile, hem sosyal hizmetle
rin kendisi için temin edildiği, hem de bu sosyal hizmetleri sağlamak için gerekli araç alma 
gibi garip bir durumdan kurtulacaktır. Bu yüzden aile, sadece sosyal ve ekonomik gelişmelerin 
bağımlısı olarak değil, aynı zamanda kalkınmaya bir bütün olarak katkıda bulunan unsur şek
linde kabul edilmektedir. Yukarıdaki ifadenin ışığında, sosyal hizmet ve yardımların genişle
mesi için VI. Beş Yıllık Kalkınma Planında şu ifade vurgulanmaktadır : "Aile temel birim ola
rak ye kurumsal bakım yerine mümkün olan en geniş ölçüde aile içinde akım sağlama hedefiy
le hizmetlerin organizasyonu politikasının aracı olarak kabul edilmektedir." 

Sosyal hizmetler ve yardıma ihtiyaç duyan nüfus gruplarına ilişkjn veriler, Türkiye'de ye
terli düzeyde değildir. Riskli grupların hakkındaki enformasyon eksikliği de, kaynak tahsisin
de ortaya çıkan sorunların yanı sıra, sosyal hizmetlerin hem planlamasında hem de icrasında 
zorluklara sebep olmaktadır. , 

Programların başarısı için, program ölçütleri ve standartları belirlenip geliştirilmeli ve hiz
metlerin yürütülmesinde görev alan sosyal hizmet kurumları arasındaki koordinasyon sürdü
rülmelidir. 

Ekonomik koşullar çerçevesinde yaşlı ve emekli aylıklarının yeniden düzenlenmesi başta 
olmak üzere, sosyal yardım temini için gerekli hazırlıkları gerçekleştirmek, VI. Beş Yıllık Kal
kınma Planında vurgulanan politikalardan birisidir. 
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Gönüllü kuruluşların katkıları, karmaşık idarî işlemlere ihtiyaç duymaksızın sosyal refah 
programlarını organize etmeye olanak sağlaması nedeniyle hayatî bir rol oynamaktadır. Devlet 
tahsislerinin sınırlı olduğu yerlerde, özel girişimler, aktif bir rol oynaması konusunda teşvik 
edilmelidir. VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı bu amaçla özel sektör girişimlerinin cesaretlendiril
mesi hususunu vurgulamaktadır. "Kaynakların rasyonel kullanımı için, sosyal hizmetleri ve 
yardımları sağlamada, Devlet ve Devlet dışı kurumların koordinasyonu gereklidir." İfadesi Planda 
yeralmaktadır. 

Birleşmiş Milletlerin üçüncü on yıllık Uluslararası Kalkında Stratejisinde belirtildiği gibi, 
"Kalkınmanın nihai amacı, kalkınma sürecine tam katılımın sağlanması ile tüm nüfusun iyi
leştirilmesinin devamlı olarak temin edilmesi ve kalkınmanın nimetlerinin hakça bölüşümü" 
şeklinde ifade edilmektedir. 

Uluslararası terimlerde tanımlanan sosyal refah politikasının temel prensiplerinden birisi, 
ihtiyaçlara ilişkin kararlarda ve sosyal refah programlarının icrasında daha fazla yararlanan 
kişinin ilgilenmesini mümkün kılarak katılımı arttırmaktır. VI. Beş Yıllık Kalkınma Planında 
"toplum katılımı" çerçevesinde katılım aşağıdaki gibi vurgulanmıştır. "Sosyal hizmetlerin ve 
yardımların organizasyonunda, yerel yönetimler ve yerel halk daha aktif rol almak konusunda 
cesaretlendirilecektir. "Bu durum programların finansman yükünün merkezi idareden yerci yö
netimlere kaydırılması gibi bir sonucu yaratacaktır. 

Planda ve Yıllık Programlarda belirtildiği gibi, toplum ilebütünleşme, sosyal hizmet prog
ramlarının nihai hedefidir. Bireyler ve ailelere sorunlarını çözmede gerekli olan yardımları sağ
lamak, özgüven, çaba ve girişimin artmasından dolayı önemlidir. 

Bireyin, sosyal görevini yapması ve katılımını sağlamak için ilk önce, toplumla kaynaşma
sı temin edilmelidir. 

1990 yılında yapılan genel nüfus sayımında özürlülerin sayımı ile ilgili hiçbir çalışma ya
pılmamıştır. 

Birleşmiş Milletlerin gelişmekte olan ülkeler için saptadığı °7o 12'lik oranı alacak olursak 
Ülkemizde yaşayan özürlülerin sayısı yaklaşık 7.5 milyon civarındadır. 

özürlüler için eğitim hizmetleri, okul öncesinden başlamak üzere, bütün düzeylerde ge
reklidir. Fakat bu hizmetler nicelik ve nitelik açısından yeterli görülmemektedir. Eğitim hiz
metlerinin etkinliğini artırmak için, aileler ile işbirliğini ve onlara sunulan rehberlik hizmetini 
gerçekleştirmek zorunludur. Esasen son yıllarda, gönüllü kuruluşların faaliyetleri daha etkin 
olmaya başlamıştır. 

Özürlülere verilen hizmetlerin maliyetlerinin yüksekliği dikkate alındığında; özürlülerin 
bakımı ve rehabilitasyonunda hizmet vermek isteyen vakıfların ve özel sektörün cesaretlendi
rilmesi planda vurgulanan bir ilkedir. 

Maliyetlere ilişkin konular tıbbî rehabilitasyon ile yakından ilgili olduğu için hastane, ya
tak ve ilgili personel sayısını artırmaya acilen ihtiyaç bulunmaktadır. 

VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı, iş piyasasına girmekte güçlüklerle karşılaşan özürlülerin 
problemlerini çözmek için atılacak adımları planlamaktadır. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı iş ve îşçi Bulma Kurumu, erişkin özürlüle
rin, meslekî eğitimi, işe yerleştirilmesi ve istihdamından sorumludur. Kurumun Meslekî Reha
bilitasyon Merkezi, bir pilot bölge olarak, Ankara'da kurulmuştur. Bu uygulamanın, istihdamda 
zorluklarla karşılaşan ve özürlülerin yoğunlaştığı diğer illere de giderek yaygınlaştırılması plan
lanmıştır. 

Uyum sorunu olan ve suça yönelik sorunlu kişilerde alkolizme, madde bağımlılığına ve 
zararlı alışkanlıklara karşı mücadele ile eski mahkumların korunmasına ilişkin sosyal rehabili
tasyon uygulamaları bu uygulamaların daha etkin ve yaygın olarak gerçekleştirilmesi amacı, 
planda vurgulanmıştır. 

Planda belirtilen ilkelerden birisi de mahkûmların topluma kazandırılmalarını sağlaya
cak şekilde cezaevlerini geliştirmek ve kalkındırmaktır. Bu konuda öncelikle genç suçluların 
ıslahı ve eğitimine önem verilmelidir. 

Eski mahkûmların yeni sosyal hayatlarına tekrar uyumu mahkûmiyetleri sırasında mesle
kî eğitimlerinin gerçekleştirilmesi Adalet Bakanlığınca, yeni bir sosyal rehabilitasyon programı 
olarak yürütülmektedir. 

Metropol alanlarda kötü davranış ve suça yol açan faktörlerin yoğunlaşması sonucunda 
önleyici tedbirler ve girişimler uygulamaya girmektedir. Ailelere ve korunmaya muhtaç çocuk
ların toplum ile bütünleşmelerin de yardım etmek amacıyla Aile Danışma Merkezleri ve Ço
cuk Aile Konuk Evleri oluşturulmaktadır. 

1982-1992 yılları arasında Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulu özellikle özürlü
lerin yasal sınırlılıklarının kaldırılması, özürlülere ilişkin politikaların üretilmesi, gönüllü or
ganizasyonların güçlendirilmesi, mahallî idarelerin katkılarının artırılması, özürlü kişilerin hak
ları ile Avrupa Sosyal Şartı (Europe Social Charter) ÎLO Sözleşmelerinin ve diğer uluslararası 
belgelerin uygulama olanaklarına kavuşturulmasını, sosyal hizmet, eğitimi ve istihdamın artı
rılması girişimlerinde bulunmuştur. 

25.5.1992 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının Başkanlığında toplanan Sa
katlan Koruma Millî Koordinasyon Kurulu aşağıdaki komisyonlar halinde çalışmaya başlamıştır. 

— özürlülerin işe yerleştirilmeleri zorunluluğundan kaçınmayı engelleyici hukuksal ön
lemlerin belirlenmesi, 

— Korunmalı işyerleri, iş okulları ve meslekî rehabilitasyon merkezlerinin kurulup yay
gınlaştırılması, 

— örgün eğitim içerisinde özürlülere yönelik özel eğitimin yaygınlaştırılması, 
— özürlülerin günlük yaşamları içinde karşılaştıkları durumlar ile binalara ulaşımı en

gelleyici fiziksel engellerin kaldırılması için yasal ve idarî önlemlerin belirlenmesi, 
— özürlülere yönelik tıbbî rehabilitasyonunun koordinasyonu için bakanlıklardan, üni- •" 

versitelerden, gönüllülerden yerel yönetimlerden, işçi ve işveren kesiminden, basın ve TV. yet
kililerinden katılım sağlanmaktadır. 

Kurul ayrıca gelecek on yılda yapılacak çalışmalara esas olmak üzere 76 valinin ve gönül
lü kuruluşların görüşlerini almıştır. 1990 yılında özürlüler politika dokümanı hazırlanmıştır. 
özürlülere Yönelik Hizmetler Raporu, özürlülerin Yasal Hakları Rehberi, Özürler için Fırsat 
Eşitliği Konulu Kılavuz yayınlamıştır. DPT.'nın desteği ile Anadolu Üniversitesi özürlüler için 
Eğitim Modelleri Araştırması yapmıştır. 
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DPT. ile Anadolu Üniversitesi işbirliği sonucu zihinsel işitme, görme ve ortopedik engelli
ler için eğitim modelleri geliştirilmiştir. 

Sonuç 
Komisyonumuzca, Türkiye'nin özürlülerin problemlerinin çözülemediği ve bu konuda uy

gulanan politikaların yeterli olmadığı iddiasını ve bu yetersizliklerin nedenlerini araştırmak için 
çok yönlü bir çalışma yapmıştır. Yetkili kuruluşların; Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Üniversitelerimi
zin görüş ve bilgilerinden yararlanmak üzere konuyla ilgili uzmanların görüşlerini almış bu 
konu ile ilgili dokümanları inceleyerek, yerinde alan çalışmaları yaparak bizzat eksiklikleri gör
müş, sorunları özet halinde Yüce Meclisimizin bilgilerine sunulmuştur. 

Araştırma konusunda Komisyon olarak tepsitlerimiz# şöyledir 
Ülkemiz için en önemli konu şüphesiz özürlünün sayısıdır. Bugüne kadar hep tahmini de

ğerler verilmektedir. Komisyon olarak öncelikle önerimiz Ülke çapında geçerli özürlü sayısını 
ve özür nedenini belirleyecek istatistik çalışmalarının en kısa sürede yapılmasıdır. Çünkü so
nuçlar doğrultusunda planlanacak hizmetler doğru olacak: ve hedefine ulaşacaktır. 1995 Genel 
nüfus sayımında özürlüleri ve özürlü olma nedenini saptayacak girişimlerin gerçekleştirilmesi 
için çalışmalar- şimdiden başlatılmalıdır. 

Devletin tanıdığı sosyal haklardan yararlanarak toplumdaki yerlerini belirlemek, toplu
ma ait olduklarını hissettirmek ve toplumla bütünleştirmek için (bakım, koruma, tedavi, reha
bilitasyon, eğitim, danışmanlık, rehberlik v.s.) devletin özel desteğine ihtiyacı olan özürlülerin 
sayısında yoğunlaşma görülmekte olup, bu alanda acil çözümler bulunması gerekmektedir. 

Verilen sosyal hizmetler son derece dağınık ve yetersizdir ve hizmetler arasında eşgüdüm 
yoktur. 

Özürlü, bir bireyin eğitim,.tedavi, rehabilitasyon, çalışma, yuva kurma, kısaca insanca 
yaşaması için, diğer ülkelerdeki uygulamalarda belirtilen rasyonel ve çağdaş hizmet bütünlü-
ğüne.ulaşabilmek için günümüz koşullarına Ülkemizin sosyo-ekonomik yapısına uygun ve sa
yıları Ülkemiz nüfusunda önemli bir yeri olan özürlü insanlarımızın huzurlu ve güvenli yaşa
malarına imkân sağlayacak yeni bir yasal düzenlemeye ivedilikle ve mutlak ihtiyaç vardır. 

özürlülerin eğitim, rehabilitasyonu, tüketicilikten kurtulup üretken insanlar olarak top
luma kazandırılmaları, aynı zamanda, nitelikli işçiler olarak millî ekonomiye sağlayacakları 
katkılarla, kendileri için yapılan harcamaların fazlasıyla geriye döndürülmesi ancak bu yolla 
mümkün olacaktır. Böylece günlük hayatta büyük güçlüklerle karşılaşan özürlüler insanca ya
şama hak ve özgürlüklerini sağlama imkânına kavuşacaklar ve Anayasamızın gereklerini de 
uygun ve etkin bir şekilde yerine getirilmiş olacaktır. 

Ülkemizde özürlülerle ilgili yapılan inceleme ve araştırmalarda, özürün kalıtsal olduğu ka
dar, doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrası nedenlere de bağlı olarak fazla olduğu 
tespit edilmiştir. 

Ülkemizde bunu önlemek Sağlık Bakanlığının görevi olup, koruyucu hekimliğin geliştiril
mesini sağlamalıdır. Böylece özürlülük oranı azalacak ve ileride Devlet daha büyük harcama
lardan kurtarılmış olacaktır. 

Bunun için ülkemizde bulunan görsel ve yazılı basın kuruluşlarıyla koondinasyon sağla
narak özürün nedenlerinin halkımıza anlatılması gerekmektedir. Bugüne kadar özürün neden
leri görsel ve yazılı basın yeteri kadar yer almamıştır. Toplum eğitilmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 292) 
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Tıbbî rehabilitasyon alanında Türkiye'de personel, yatak ve eğitim dallarında bir kapasite 
mevcuttur. Özellikle hekim dışında fizyoterapist, iş uğraşı terapisti, psikolog, meslekî danış
man, sosyal hizmet uzmanı, protez -ortez teknisyenlerine gereksinim vardır. 

Tıbbî rehabilitasyon konusu tamamen tıbbî bir meslek dalı olup ayrıca her özür grubu içinde 
özellik taşımaktadır. 

özürün tipine göre rehabilitasyon merkezleri yönlendirilmeli ve sayıları çoğaltılmalıdır. 
Amaç özürlenen kişiyi üretici durumuna son verip tüketici birey yapmak yani emekli etmek 
yerine gerçekleştirilecek tıbbî ve meslekî rehabilitasyon çalışmaları sonucunda fonksiyonları 
değerlendirilerek yapabileceği yeni bir iş imkânını hazırlamak ve istihdam etmektir. 

' Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel Eğitim Kurumlarının özürlü çocuklarımıza götürece
ği hizmetin, okul çağı olan 7 yaş döneminden önceye taşınarak okul öncesi teşhis, rehabilitas
yon ve eğitim birimlerinin oluşturulması kaçınılmazdır. Böylesi bir olgunun gerçekleştirilebil
mesinde Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerin ortak çalışmaları ile müm
kün olabilir. 

Bunun yanısıra, özürlü çocuğa verilecek etiğimin sadece derslik, atölye ve okullarla sınırlı 
kalması, bunun çocuğun ilk sosyal ilişkileri kurduğu aile ortamına taşınmaması verilecek olan 
eğitimin etkinliğini düşüreceği özel eğitim alanındaki otoritelerin paylaştığı bir görüştür. Ko
misyonumuzda bu görüşe katılmaktadır. Bu bağlamda, özel eğitim kurum ve kuruluşlarının 
aile rehberliğine gereken önemi vererek, bunu yaşama geçirecek adımlar atması istenen hedef
lere ulaşmada oldukça önemli katkısı olacaktır. 

Okul öncesi ve aile eğitimi çocuğun özürü belirlendikten sonra Rehberlik Araştırma Mer
kezleri tarafından yürütülmelidir. Günümüze kadar özel eğitim okulları ve Rehberlik Araştır
ma Merkezleri bu işlevleri tam olarak yerine getirememişlerdir. Çünkü; okul ve bu konuda eği
tilmiş öğretmen sayısı çok azdır. Ayrıca teşhis aracıyla test araç-gereçleri yeterli olmadığı gibi, 
yeterli uzman, odyolog, nörolog, konuşma ve dil uzmanlan, psikolog, psikometrist, sosyal hizmet 
uzmanı, fizyoterapist, gezici öğretmen, top doktoru, psikiatrist bulunmamaktadır. Doğal ola
rak bunun gerçekleştirilebilmesi içinde bu merkezler iyi donanımlı binalara yerleştirilerek, ye
terince araç ve gereç ile uzman personel yönünden desteklenerek ayrıca bu merkezlere belirli 
yetkiler verilmelidir. 

°7o 2 özürlü işçi ve memur çalıştırmak mecburiyetinde olan kamu ve özel kuruluşlarımız, 
ilgili yasanın yaptırım gücünü kaybetmesi nedeni ile bu kontenjanı doldurmamaktadır. İlgili 
yasanın yaptırım gücü sağlanmalıdır. 

Ülkemiz nüfusunda °/o 10'larla, hatta,üstünde bir rakkamla ifade edilen toplam özürlü 
sayısı gözönüne alındığında °7o 2'lik istihdam oranını en az % 5'e çıkartıp işlerlik kazandırıl
malıdır. 

Özürlü işçi istihdam için cezai müeyyide uygulanması ve zorunluluk getirmek yerine özürlü 
çalıştıracak işverenlere teşvikler sağlanmalı, sadece özürlülerin çalıştırılacağı korumalı işyerle
ri açılması için işverenler özendirici tedbirlerle desteklenmelidir. 

Kapsam olarak korumalı işyerlerinde, çalışmalar etkin tıbbî ve meslekî rehabilitasyon prog
ramı ile beraber yürütülmeli aynı zamanda meslekî uyum ve ilerleme sağlanarak mümkün olan 
yerlerde açık istihdama geçişte (kamu ve özel kurumlarda) kolaylık sağlayacak imkânlar hazır
lanmalıdır. 
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Giderek modern kentleşme gösteren Ülkemizde maalesef bugüne kadar özürlülerin ba
ğımsız yaşamalarını kolaylaştıran mimarî engellerle ilgili çalışmalar yetersizdir. Şehircilik, sos
yal binalar (kamu ve özel kuruluş binaları, spor tesisleri) konutlar ile toplu taşım araçları özür
lülerin de kullanabileceği tarzda yeniden düzenlenmelidir. 

Türk toplumu olarak özürlüyü her zaman korumuş ve değer vermişizdir. Ancak onların
da bizler gibi yaşamalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almakta ve uygulamakta geç kaldığımız bir 
gerçektir. • 

Komisyon olarak, bugüne kadar gerçek bir yaklaşımla konuyla ilgilenilmediği için bir çö
züm getirilmediği düşüncesindeyiz. Bu nedenle özürlülerin sorunlarının daha kolay ve tek el
den çözülebilmesi ve bu konuda çalışan tüm ilgili birimler arasında koordinasyonun sağlana
bilmesi ve istenilen hedeflere kısa sürede ulaşabilmemiz için özürlülere ait bir Bakanlığın aci
len ihdas edilmesini ciddî bir öneri olarak sunmaktayız. 

Yapılan bu çalışmalar sonucu düzenlediğimiz iş bu rapor Genel Kurulun bilgilerine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. «, 

Başkan 
/. Yaşar Dedelek 

Eskişehir 
Kâtip 

Bahatün Şeker 
Bilecik 

Üye 
Hasan Basri Eler 

Edirne 
Üye 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Başkanvekili 
Mehmet Kerimoğhı 

Ankara 
Üye 

Melih Gökçek 
Ankara 

Üye 
M. Fevzi Yalçın 

Eskişehir 

ÖZET RAPOR 

Sözcü 
Osman Sey/i 

Nevşehir 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
Emin Kul 
İstanbul 

Üye 
Mahmut Orhon 

Yozgat 

I. — GİRİŞ 
Ülkemizde sakatlıkla ilgili tanımlar 1981 Uluslararası Sakatlar Yılı nedeniyle Türkiye Mil

lî Sakatlar Koordinasyon Kurulu Alt Komisyon raporunda sakat ve sakatlığın tanımı yapılmış
tır. "Bedensel, Zihinsel, duygusal ve sosyal özelliklerinde belli bir oranda fonksiyon kaybına 
neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal yaşama gereklerine uyamayacak dü
zeyde özürlenmiş kişiye "Sakat" özürlenme durumuna da "Sakatlık" denilir biçiminde ta
nımlanmıştır. 

Dünyada kullanılan tanım ve terimler incelendiğinde kullanılan üç farklı tanıma kısaca 
bir açıklama getirilmek istenmiştir. 

Çeşitli dillerde bozukluk özürlü ve engelli kelimelerinin karşılıkları 

Türkçe 
İngilizce 
Almanca 
Hollanda (Flamanca) 
Danimarka 
İsveç 
Fransa (Fransızca) 
İtalya (İtalyanca) 
Portekiz (Portekizce) 
ispanya (İspanyolca) 
Finlandiya (Firice) 
Polonya (Polonyaca) 
Galdili 

Türkiye 

Bozukluk 
Impairment 
Beeintrachtigung 
Funktieverlies 
Skade 
Skada 
Deficience 
Danno 
Defeito 
Defecto 
Vairio 
Uszkodzenie 
Amhariad 

Büyük Millet Meclisi 

Özür 
Disability 
Schadigung 
Gebrek 
Nedsaettelse 

Engelli 
Handicap 
Behinderung 
Handicap 
Handicap 

FunktionsnedsatHrindikapp 
Incapavite 
Disabile 
Incapacidade 
Incapacidad 

Desavantage 
Handicap 
Handicap 
Handicap 

ToiminnanvajavıHaitta 
Niewydolnosc 
Anabledd 

i (S. Sayısı 

Inwalidztwo 
Anfantais 

ı : 292) 
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Bunlar bozukluk (impairment), özür (disability), engelli (handicap)dir. Bu yaygın kulla
nım gösteren kelimelerin karşılığtndaki türkçe terim değiştirilebilir ve tartışılabilir. Dünya Sağ
lık Teşkilatı (WHO)'nun 1980'de kabul ettiği terim ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir. 

Bozukluk (İmpariment) : Normalden bir ayrılış anlamına gelip bedensel ve ruhsal işlev 
ve yapıların (Fizyolojik, psikolojik ve anatomik yapı ve fonksiyonların) uyumlu normal çalış
masındaki aksama veya normalden sapmasıdır. 

özür (Disability): Normalden bir sapmayı göstermekle beraber bozukluk sonucunda bi
reyin fonksiyon ve etkinliklerinde kalıcı azalma veya kayıptır. 

Engelli (Handicap) : Bir özürden kaynaklanarak yaş, cinsiyet ve kültürel faktörlere bağlı 
olarak kişinin yaşamdaki rolünün yerine getirmesinin kısıtlanması veya engellenmesidir. 

II. —- özürlülerin Sınıflandırılması 
A) Doğuştan olan özürler 
Bu tür özürlerin çok çeşitli nedenleri vardır. Anne ve babada bulunan bazı genetik kusur

lar kalıtımsal olarak çocuklara geçmektedir. Yakın akrabalar arasındaki evlilikler, kan uyuş
mazlıkları, doğum öncesi hamilelik devresinde annenin geçirdiği çeşitli enfeksiyon hastalıkları 
alkol nikotin ve narkotikler gibi zararlı madde kullanımları, alınan bazı ilaçlar, doğum sırasın
da; çocuğun oksijensiz kalması, kordon dolanmaları vs. gibi, doğum sonrası; çeşitli hasatlık-
lar, sarılık, çocuğun geçirdiği travmalar, zehirlenmeler çeşitli travmalar özürlerin oluşmasında 
etkendirler. Genel olarak; doğmalık bedensel özürler aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

1. Doğuştan kalça çıkığı, 
2. Ayak yapı bozuklukları (Pes ekino varis deformitesi), 
3. Kol ve bacak noksanlıkları, 
4. Omurga kusurları, 
5. Felçler (Özellikle Beyin Felci Cerebral Palsy), 
6. Kürek ve Köprücük kemiği kusurları, 
7. Sağırlık ve körlük, 
8. Diğerleri. 
B) Sonradan olan özürler; 
1. Kazalar ve yaralanmalar 
a) Trafik kazaları, -
b) iş kazaları, 
c) Ev kazaları, . 

„ e) Kitle kazaları. (Deprem, sel, yangın, savaş vb.) 
2. Hastalıklar (Geçici-Süreğen) (Kronik) 
a) Felçler, 
b) Enfeksiyon hastahkları (Tüberkoz, Lepra) (cüzzam), 
c) Kan hastalıkları, 
d) Romatizmal hastalıklar, 
e) Akciğer, kalp, damar hastalıkları, • 
f) Metabplik başatlıklar (Diabet-Şeker hastalığı), 
g) Gelişme ve beslenme bozuklukları, 
h) Ortopedik ve travmatik hastalıklar, . 
ı) Kanser, 
i) AİDS, 
j) Böbrek hastalıkları, 
k) Genetik geçici hastalıklar, 
1) Allerjik hastalıklar, 
m) Nörolojik hastalıklar (Epilepsi-Sara vs.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 292) 
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3. Yaşlılık 

ENGEL GRUPLARI : 
Fiziksel veya Ortopedik Engelliler 
Görme Engelliler 
işitme Konuşma Engelliler 
Zihinsel Engelliler 
Fiziksel veya Ortopedik Engelliler : 
Doğuştan veya sonradan kazanılmış insan yapı ve biçiminde fiziksel ve fizyolojik herhan

gi bir bozukluk ya da eksiklik oluşturarak onun fiziksel yeteneklerini kısıtlayan ve tüm olarak 
ortadan kaldıran »bozukluklara fiziksel engelliler, denir. 

Fiziksel engelleri kendi içinde belirtileri açısından bölümlendirmek olasıdır : 

a) Dış yapı özürleri (external disability) - Visible : Görülebilir-: insanın yapı ve biçimin
de oluşan her tür ve ölçüde eksiklik yada bozukluklar belirtileri gözle görülebilen fiziksel sa
katlıklarıdır. El-ayak kaybı olanlar, felçliler bunlar arasındadır. 

b) tç yapı özürleri : 

1. (Internal, invisible-görülmeyen) : Dolaşım, solunum, sindirim işlevlerinin sürdürül
mesini engelleyen eksiklilik yada bozukluklara denir. Kanser, kalp hastalıkları bu grupta sayı
labilir. 

2. Süreğen hastalıklar : Sürekli bakım ve tedaviyi gerektiren hastalıklarda kişinin çalış
ma kapasitesi ve fonksiyonlarını sürekli engelleyen durumdur. 

I. — Beyin özürlü (Cerebral Falsy) Çocuklar : 

Doğun öncesi, doğum ve sırası veya doğum sonrası beyindeki bir Iezyon sonucu ortaya 
çıkan ilerleyici nitelikte olmayan kalıcı nöromiskuler bozukluktur. 

Motor bozukluklar; kol, bacak ve gödev kaslarında sertlik (spastisite) kuvvetsizlik, inko-
ordinasyon, gevşeklik (Hipotonik) istemsiz hareketler (Atatoz), denge bozukluğu {Ataksia), kar
şılıklı kas grupları arasında ilişkinin bozulması (Rifitite) görülebilir. Motor bozuklukların ya
nında mental gerilik, konvülsüyonlar, görme, işitme, konuşma, algılama ve davranış'bozuk-
lukları görülebilir. 

Beyin özürü (Cerebral Palsy)nü gruplandırırsak; 
1. Spastik tip (Kaslarda tonus artımı) 
2. Ataksik tip (Denge bozukluğu) 
3. Atetoid tip (tstem dışı kasılmalar) 
4. Hipotonik (Kaslarda tonus azlığı) 
5. Karışık tip (Tiplerin birkaçının bir arada bulunması). 
II. — Topografik Sınıflandırma : 
A) Monpleji - Tek ekstremite (Kol-bacak) tutulumu. 
B) Prableji - İki alt ekstremite tutulumu. 
C) Hemipleji - Aynı taraf üst ve alt ekstremite tutulumu. 
D) Tripleji - Üç ekstremite tutulumu. • 
E) Kuadripleji - Dört ekstremite tutulumu. 
F) Dipleji - Daha çok alt ekstremite ve daha az üst ekstremite olaya katılır. 
G) Çift Hemipleji - Daha çok üst ekstremite de olay şiddetlidir. Alt ekstremitede daha 

azdır. 
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III. — Fonksiyonel Sınıflandırma i * 

Sınıf I : Ancak elektrikli sandalye kullanabilen şiddetli spastik ve atetoidleri kapsar. 
Sınıf II : Bu grup genellikle atetoid ve ataksiklerdir. 
Sınıf III : Spastik kuadriplejik ve triplejikler bu gruba girerler. 
Sınıf IV : Spastik diplejiler bu gruba girer. 
Sınıf V : Diplejik. 
Sınıf VI : Atetoid ve Ataksikler bu gruba giriyor. 
Sınıf VII : Hemiplejikler bu gruptadır. 
Sınıf VIII : Yetersizlik minimumdur. 

Görme engelliler 

Tanım : Gerekli tüm düzeltici önlemler alındıktan sonra en iyi gören gözünde olağan gör
me gücünün en çok 1/20'si bulunan ve görüş açısı 20 dereceyi geçmeyenlere kör denir. 

Avrupa ülkeleri için bu tanım benimsenmiştir. Ancak A.B.D.'de 1/20 yerine 1/1Ö ölçeği 
benimsenmiştir. Böylece sosyal yardımlarla vergi dışı kalma kapsamından yararlanacakların 
sayısı genişlemiştir. 

v Görme özürlü Çocuklar ve Eğitimleri Komisyon raporuna göre (1991); görme engelliler 
kör ve az gören olarak ayrılmaktadır. Kör : Bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görme kes
kinliği 1/10'dan ve görüş açısı 20 dereceden aşağı olan eğitim-öğretim çalışmalarında görme 
gücünden yararlanmasına imkân olmayan kişiye denir. Şeklinde tanımlanmıştır. Az gören ise; 
bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi 1/10 ile 3/10 arasında olan ve özel bir takım araç 
ve yöntemler kullanmadan eğitim öğretim çalışmalarında görme gücünden yararlanması müm
kün olmayan diye tanımlanmıştır. 

İşitme engelliler 
Tanımı : işitme yitimi 70 desibel (dB) ve daha fazla olanların sağır, 25-70 dB arasında 

olanlara ağır işiten denir, 

İşitme kaybı Muhtemel engel ve gerekenler 

Normal 
Hafif 

Orta 

Orta şiddetli 

0-20 dB 
21-35 dB 

36-55 dB 

56-70 dB 

Şiddet 71-90 dB 

Çok şiddetli 90 dB ve yukarısı 

İşitmede zorluk, konuşmada bozukluklar, sınıfta ter
cihli oturma ve işitme, cihazı 
Karşılıklı konuşmayı anlamada güçlük, işitme cihazı, 
işitme eğitimi ve tercihli oturma 
Cihazsız sınıfta konuşmaları takipte zorluk, yukarıda
kilere ilaveten her gün işitme kayıplı çocuklar için 
özel eğitim 
Yüksek sesleri 35 cum uzaklıktan duyabilir, çevre gü
rültülerini ayırtedebilir, seslileri anlar ama sessizleri 
anlamaz konuşma eğitimi, özel eğitim gerekir, 
Çok yüksek sesleri duyar, iletişimde işitmesini kulla
namaz özel eğitime gereksinim vardır. 
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İşitme Engellilerin WHO (1980) ya göre sınıflandırılması 
A. WHO (1980) ya göre işitme özürlülerin listesi 
* 11 Zaman ve yer içinde lokalizasyonla ilgili özür 
12 Özürün tanımlanması, 
20 Anlaşılabilir konuşmadaki özür, 
23 Konuşmayı dinlemedeki özür, 
24 Diğer dinleme ile ilgili özür, 
74 Ses toleransına bağlı özürlülük, 
B) Teklif edilen sınıflandırma 
1. Sessizlik veya gürültüde konuşulanı dinleme özürü ve ayırtedebilme özürü. 
a) Canlı sesler : 
— Teke tek 
— Grupta/toplantıda 
— Tiyatro/Opera 
— Arabanın izinde tek yönden ' 
— Yabancılar « 
— Dialekler 
— Dini ayinler 
b) Cansız sesler : 
— Telefon 
— Radyo 
— Genel yayın sistemi 
— Sinema 
2. Duyulabilen sinyalleri seste ve sessizlikte alabilmede özürlülük. 
— Telefon zili 
— Kapı zili 
— Diğer ikazlar 
— Müzik 
— Kuş sesleri 
— Su kaynaması. 
3. Boşlukta duyma lokalizasyonuna bağlı özürlülük. 
— ikaz sinyalleri 
— Ayak sesleri 
— Kuşlar vs. 
4. Ayırtedebilme (Tanımlayabilme özürlülüğü 
— Müzik 
— Kuş sesleri 
— Steteskop 
— Yaya geçitlerinde akustik sinyaller 

(*) Yukarıda verilen numaralar WHO'nun raporundaki kot numaralarıdır. 
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5. Çevreyi fark etme. 
— Saat (duvar-kol) 
— Kuş sesleri 
— Rüzgar 
— Trafik vs. 
6. Seslere karşı toleranssızlık. 
xx Audiology (1991) dergisinden alınmıştır. 
Konuşma engelliler 
Konuşmasının akışında, ritminde, tizliğinde vurgularında ses birimlerinin akıntısında ar-

tikülasyonunda farklılık bulunanlara konuşma özürlü denir. 
Farkın içeriği şunlardır : 
1.. Fark gerçek, objektif olmalı, 

. 2. Ritmi ve akıcılığı farklı olmalı, 
3. Konuşmanın cinsiyeti, yaşı, fizik yapısına göre umulandan farklı olmalı, 
4. Bu farklılık süreklilik göstermeli, 
5. Bu farkı, konuşan da hissetmelim 
Konuşma özürlülerinin çeşitleri : 
1. Gecikmiş konuşma (geri zekadan veya sağırlıktan oluşur). 
2. Artikülasyon bozuklukları (Sözcükleri eklemede - birleştirme - artikülasyon). 
3. Ritm bozukluğu (kekemelik). 
4. İşitme özürüne bağlı bozukluklar. 
5. Afazi (beyin cortexinde doğuştan veya sonra oluşur. Çocuk (beyin felcine (CP) bağlı 

konuşma bozuklukları). 
Zihinsel engelliler 

i Doğumdan önce, doğum esnasında ve sonraki gelişim sürecinde değişik nedenlerle zihin
sel gelişim ve fonksiyonlarında oluşan sürekli yavaşlama, duraklama ve gerileme gösteren ve 
bunun sonucu olarak etkili uyümsal davranışlarda gerilik ve yetersizlik gösteren sürekli bir du
rumdur. 

Zihinsel özürlüler için düzey ölçümü derecesine (IQ) göre çeşitli sınıflandırmalar yapıl
maktadır. • . • 

Buna göre : 
1. Ağır zihinsel özürlü 0-25 arası hayata kesinlikle uyum sağlamayan ve sağlık kurumla

rında devamlı klinik bakıma ihtiyacı olan gruptur. (Ağır mental retarde) (IQ'su 20'den az) 
2. A) Şiddetli zihinsel özürlü. (Şiddetli mental retarde (IQ'su 20-35 arası.) 
b) Orta derecede zihinsel özürlü. (Orta derecede mental retarde) (IQ'su 36-51 arası.) 
c) Hafif derecede zihinsel özürlü. (Hafif derecede mental retarde) (IQ'su 52-67 arası.) 
d) Zihinsel ötürlü. (Mental retarde) (IQ'su 67-70) 
e) Sınırda olanlar (IQ'sü 70-79 arası) Zeka bölümü çeşitli ölçeklerde sürekli olarak 25-44 

arasında olanlar öğretilebilir olanlar 45-75 arasında olanlar ise eğitilebilir grubu oluşturmaktadır. 
3. özel üstün yetenekli: Zeka bölümü çeşitli ölçeklerde sürekli olarak 110 veya daha yu

karı olupta güzel sanatlar teknik ve benzeri alanlarda yaşıtlarından belirli ölçüde üstün olanlardır. 
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4. Üstün Zekalı: Zeka bölümü çeşitli ölçeklerde sürekli olarak 130 veya daha yukarı olan
lardır, 

ÖZÜRLÜLERİN ÖNLENMESİ VE ALINACAK TEDBİRLER 

I. Doğuştan Olan özürler : 
a) Evlilik başvurusu üzerine gençlerin havale edileceği ve sağlıklı bir evlilik birliği kur

mak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek üzere bilgilendirileceği, 
b) Yeni evleneceklere yardım olmak üzere gerekli kan testlerinin ve sağlık kontrollerinin 

yapılacağı genetik danışma merkezterininde bulunduğu "Aile Danışma Merkezlerinin ku
rulması, 

c) Yeni evlenecekleri, sağlık.aile planlaması, kazalar, genetik hastalıklar konusunda bil
gilendirmek üzere broşürlerin hazırlanıp evlilik danışma merkezleri tarafından dağıtımı, 

d) Anne adaylarının temel sağlık hizmetlerinden çok iyi bir biçimde ve çok erken dö
nemde yararlanması gereklidir. Bu nedenle "Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması" projesi des
teklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 

e) Doğum öncesi, doğum sonrası ve doğum esnasında meydana gelebilecek özürlenme 
konusunda anne adayları uyarılmalı, normal çocuk gelişimi hakkında bilgilendirilmeli ve bi-
linçlendirilmelidir. 

f) özürlü çocuk doğumuna neden olabilecek çevre faktörleri ile (beslenme, sigara, al
kol, uyuşturucu alışkanlıkları, hava kirliliği vb.) temel sağlık konularında ailenin eğitim sağ
lanmalı ve bu konuda devletin gerekli tedbirleri alarak bunların uygulanmasında yaptırımı sağ
lanmalıdır. 

g) Çocuk yaştaki evliliklerin, akraba evliliklerinin ve kalıtsal hastalıkların neden olduğu 
özürlenme konusunda toplum bilinçlendirilmelidir. . 

h) Kızamıkçık aşısını özellikle kız çocuklarına uygulanması için aşı mevzuatında gerekli 
değişikliklerin yapılması ve kamu oyuna tanıtımı yapılmalıdır. 

ı) Doğumdan evvel her annenin en az bir kez doktor, bulunmazsa ebe tarafından kont
rolü ve doğumun bunlar tarafından yapılması. (Halen yılda 1 000 000 kadar doğum aile içinde 
sağlık yardımı olmadan yapılıyor.) . 

j) Çeşitli özürlerinin oluşmasının önlenmesinde radyo, televizyon ve basın gibi iletişim 
araçlarının kullanılması ile halkın sürekli olarak eğitimi sağlanmalıdır. 

II. — Sonradan Olan özürler : 
Bu gruba trafik, iş ev kazası, tabii afetler, savaş ve terörizmle mücadele sonucu oluşan 

özürlenmeler girmektedir. 
1. Trafik kazası sonucu meydana gelen özürler; 
Karayollarının yetersizliği, sorumsuzluk, dikkatsizlik, denetimsizlik vs. gibi sebeplerden 

kaynaklanan trafik kazaları önemli bir yer tutmaktadır. 
Trafik kazaları sonucu ülkemizde yılda ortalama 8 000 - 10 000 kişi hayatını kaybetmekte 

olup, çok sayıda insanımızda bu kazalar sonucunda özürlü kalmaktadır. 
örneğin; 1991 yılında meydana gelen 141 546 trafik kazasında 90 244 kişi yaralanmış, 

6 281 kişi olay yerinde ölmüş, 2 549 kişi kazadan sonra hayatını kaybetmiştir, bu kazalar sonu
cunda 606 milyarlık maddî hasar meydana gelmiştir ye çok sayıda vatandaşımız özürlü kalmıştır. 
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Sonradan Olan özürler, Alınacak Tedbirler: 
a) Trafik kazalarının önlenmesi için, tçişleri Bakanlığına bağlı hukuk, eğitim, sigorta, 

trafik, sağlık, ulaştırma, şehircilik konularının uzmanlarından oluşan yeni bir birim kurulmalıdır. 
b) Trafik cezaları caydırıcı değildir, cezaların arttırılarak caydırıcı hale getirilmesi ve her 

yıl enflasyon oranına göre ayarlanması gerekmektedir. 
c) Ülkemizde toplam 12 000 civarında trafik polisi vardır. Trafik polisi sayı olarak yeter

siz kaldığından denetimler gerektiği gibi yapılamamaktadır. Polis sayısının arttırılarak araç ve 
gereç yönünden takviye edilmesi gerekmektedir. 

d) Yapılan araştırmalar sonucunda emniyet kemeri takmanın kazalarda ölümü Vo 40, 
özürlü kalmayı da % 38 oranında önlediği tespit edilmiştir. Emniyet kemeri kullanılmasına 
dikkât edilse idi 1991 yılında meydana gelen kazalar sonucu 3 600 ölüm 6 100 özürlülük önle-
nebilinecekti. Bu nedenle emniyet kemerinin takılmasının önemi vurgulanmalı. Bu konuda top
lum eğitilerek aydınlatılmalı, denetimler yeterli düzeyde ve etkili olarak gerçekleştirilmelidir. 

e) Karayolu; 
Yollarımızda işaretlenme, yaya geçi ti, alt ve üst geçitler yeterli olmadığı gibi, kaldırımlar 

bir iki şehir haricinde yoktur. Yapılmamıştır ve engebelidir. Bazı kaldırımlara araç park edil
mektedir. Belediyelerin otopark alanları yaparak kaldırımlara park yapmayı önlemesi gerek
mektedir. 

Türkiye'de karayolu işaret çizgileri iki aydan fazla dayanmamaktadır. Bu nedenle kazaya 
sebebiyet veren ikinci sırayı şerit ihlali ve hatalı sollama almaktadır. 

f) Eğitim; 
Okul öncesi çocuğun eğitimi için anne ve babaların trafik eğitimi gerekmektedir. Bu ko- ., 

nuda TV, Radyo ve yazılı basına büyük iş düşmektedir. 
Ülkemizde yalnız tstanbul'a senede kırsal kesimden 400 000 kişi göç ettiğine göre trafik 

kurallarını bilmeyen birçok kişi büyük şehir trafiğinde kazalara neden olmakta veya kazaya 
uğramaktadır. 

Okullarda eğitim, okul çağı eğitimi için trafik yasasının 125 nci maddesinde ilköğretim 
okullarında zorunlu trafik dersi konulmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığınca; sözkonusu dersin amacına ulaşması için çok resimli kitaplar, 
video ve görsel yayınların hazırlanması gerekmektedir. Zira öğretmenlerin de trafik hakkında 
bilinçli bir eğitimleri olduğu söylenemez. 

Sürücülerüı eğitim kursu trafik yasasının 123 üncü maddesi gereğince Millî Eğitim Ba
kanlığına verilmiştir. Sürücü kurslarında verilen eğitimin verimini yükseltmek için eğitimin ka
litesi arttırılmalı ve denetimler sıkça yapılmalıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından lise ve dengi okullarda okutulmakta olan trafik eğitim 
dersinin zorunlu dersler arasına alınarak çok resimli kitaplar, video, slayt vb. eğitim araçları 
ile bu konu desteklenmelidir. 

g) Trafik Kanununun 8 inci maddesinin b fıkrası karayollarında trafik düzeninde yara
lanmalar için ilk ve acil yardım hizmetlerini düzenleme görevi Sağlık Bakanlığına verilmiştir. 
Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından götürülen bu hizmetler yetersiz kalmaktadır. 

Ayrıca PTT hizmetleri olarak 1984'te karayollarında jetonsuz çalıştırılabilen telefonlar ko
nulmaya başlanmıştır. Bugün bunların sayısı 2 000'i aşmıştır. 
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1984'deki Hızır Acil Servisi ismi ile ambulans ve hastahane acil servisi kurulmuş, bugüne 
kadar 1 500 civarında ambulans satın alınmıştır. 

Haberleşmede yaralı taşımacılığı ve hastahane acil hizmetleri arasında hiçbir koordinas
yon bulunmamaktadır. Koordinasyonu sağlayacak tedbirlerin bir an önce alınması gerekmektedir. 

Trafik kazalarında ölümlerin % 10'u ilk 5 dakikada % 53'ü de ilk yarım saatte olmaktadır. 
Bilgili ve süratli ilk ve acil yardım ile ölüm eşiğinde olan insanların °/o 25'i kurtarılabil-

mekte ve özürlü kalması beklenen kişilerin % 35'i ödenebilmektedir. 
h) Ulaşım politikası ve hizmetleri; 
Ülkemizde toplu taşımacılığın ve eşya naklinin °/o 90'ını aşan miktarı karayolu ile yapıl

maktadır. Ayrıca Asya-Avrupa transit yolu üzerinde olan Türkiye yetersiz karayollarına rağ
men uluslararası TIR kamyonları ile dolup boşalmaktadır. 

Şehirlerarası otobüs ve kamyonlar için ulaştırma yasası 10 seneden beri çıkarılamadığı için 
yollarımızda 10 tonluk kamyonların 15-20 ton ile hem kazalanmaya sebep olduğu hem de yol
ları yıprattığı bir gerçektir. Normalde yollar 10 senede, bizde ise 3 yılda yıpranmaktadır. 

İnsanlarımızın kaderci olmaları kurallara uyma yerine kural yaratmaları gereksiz yere ve 
abartılmış olarak kendilerine güvenmeleri, başkalarının hakkına saygı gösterme yerine hep ken
dilerinin haklı olduğunu düşünmeleri gibi insanî kusurlardan sıyrılmalarının sağlanması için 
camilerde, asker ocağında ve toplu eğitim kuruluşlarında ve kitle iletişim araçları ile uyarılma
ları ve eğitilmeleri gereklidir. 

2. tş Kazası Sonucu Meydana Gelen özürler : 
Ülkemizde trafik kazalarında olduğu gibi iş kazalarında da her yıl Dünyada ilk sıralarda 

yer almaktayız. 
tş kazaları sonucunda ülkemizde her yıl ortalama 1 500 -1 600 kişi hayatını kaybetmekte

dir. 1991 yılında 130 278 iş kazası meydana.gelmiştir. Bu iş kazaları sonucunda 3 669 kişi özür
lü kalmış ve 1 631 kişi hayatını kaybetmiştir. Ortalama günde dört kişi hayatını kaybetmekte 
sekiz kişi özürlü kalmaktadır. 

100 yıl önce Amerika'da her 100 işçiden ll'i kazaya uğrarken bu sayı bugün her 100 işçi
den l'e düşmüştür. 

Yapılan istatistikler neticesinde iş kazalarının % 98'inin önlenebilir nitelikte olduğu sade
ce °/o 2'sinin önlenemeyen sebeplerden olduğu tespit edilmiştir. 

İnşaat işyerlerinden sonra en çok ölümlü iş kazası maden işyerlerinde olmaktadır. Bu çe
şitli işyerlerindeki kazaların başlıca sebebi eski teknolojinin kullanılması, yeterli güvenlik ted
birlerinin alınmamasıdır. 

Alınacak Tedbirler 
a) Çalışanların iş öncesi ve iş başında eğitilmesi, iş emniyetinin sağlanması, koruyucu-

suz makinaların kullanılmaması, 
b) Çalışan çocukların, "çıraklık yasası" gibi sadece ekonomik açıdan değil özellikle sağlık 

açısından koruma altına alınacakları yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesi. 
c) İşyeri hekimliliklerinin ve endüstri fizyoterapistliğinin geliştirip yaygınlaştırılması. 
d) Genel olarak iş kazalarının azaltılması için çalışanların eğitilmesi işyerlerine denetim

lerin sıklaştırılması, cezaların enflasyona göre arttırılması gereklidir. 
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e) Çalışma Bakanlığı tş Müfettişlerinin denetimlerde daha etkili olabilmesi için; Teknik 
tş Müfettişlerini seçerken tıp mezunlarının ve endüstri mühendisleri ile endüstri fizyoterapist
lerinde alınmasının sağlanarak işyerlerinin daha iyi denetiminin sağlanması gerekmektedir. 

f) Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan işyerlerinde çalışanların meslek 
hastalıklarına yakalanmaması için ortam ölçümlerinin sık sık yapılması bu işyerlerinden nu
muneler alınarak tahliller yapılması ve çalışanların işyerlerinde kullandıkları maddelerin za
rarlarının neler olduğu ve koruma çarelerinin neler olduğu konularında eğitilmeleri gerek
mektedir. 

g) İşverenlerin gerekli güvenlik tedbirleri alması neticesinde çalışanların iş kazaları ve 
meslek hastalığına yakalanmalarının azaltılması sağlanabilmektedir. 

h) Sosyal güvencesi olmayan çocuk ve büyük işçilerin iş kazasına uğraması durumunda 
maddî ve manevî kayıplarının giderilmesi için yasal düzenlemelerin yapılarak yaptırımı sağ
lanmalıdır. - ' • - . 

ı) Koruyucusu olmayan makina ve araçların ithalinin önlenmesi. 
i) işyeri açılmadan önce işyerine işletme belgesi alma zorunluluğu getirilmeli ve bu bel

geyi almadan çalışma izni verilmemelidir. 
j) özürlülüğe neden olan faktörlerinin ortadan kaldırılması için biomedikal araştırma

ların yapılması. 
k) Teknolojide özüre neden olan aygıtlamaların en aza indirilmesi. 
1) tş kazalarının önlenmesi için ergonomik yaklaşımların yapılması (çalışan kişinin yor

gunluk, kaza, yanlış pozisyonlarda çalışmadan korunması için bilgilendirilmesi, kullanılan her 
türlü iş alet ve ekipmanlarının düzenlenmesi, ısı, ışık, koku, gürültü gibi çevresel şartların ayar
lanmasını içermelidir.) 

m) Uluslararası işçi sağlığı ve iş güvenliği hususunda çalışmalar ve uygulamalardan fay-
dalanılmalıdır. 

3. Ev Kazaları Sonucu Meydana Gelen özürler : 
Ülkemizde ev kazaları için istatistiksel bir veri olmamasına rağmen diğer kaza oranlarına 

yaklaşan bir oranda olduğu tahmin edilmektedir. Bu kazaların bireylerin bilgisizliği yanında 
yapılardaki doğru ve yeterli mimarî düzenleme ve tedbirlerin alınmamasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir, (örneğin; şofben ve tüp kazaları gibi.) 

Alınacak Tkdbirler 
a) Ev kazası ile ilgili yaralanmalarda çocuk ve yaşlıların çoğunluğu oluşturması nede

niyle ailelerin bu tür kazalara karşı eğitilmesi. Bu konuda TV ve diğer kitle iletişim araçların
dan yararlanılması. 

b) Acil yardım servislerinde hizmet veren hasta bakıcıdan doktora kadar her. aşamadaki 
personelin ilk yardım konusunda eğitilmesi, acil yardım servislerinin geliştirilerek, yurt düze
yine yaygınlaştırılması. • ' • ' ' 

c) Evlerin ve binaların teknik ve yapı Özelliklerinde kazaları önleyici tedbirler mutlaka 
bulunmalı ve kontrolü yapılmalıdır. 

d) Ev ve binalarda oluşan kaza ve yaralanmalarda kişilerin hemen ulaşabileceği ve yar
dım alabileceği bir merkez kurulmalı ve 24 saat hizmet vermelidir. 

e) Ev rehabilitasyon programları geliştirilmeli yaygınlaştırılmalı ve uygulanmalıdır. 
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Ayrıca, tabiî afetler ve terörizm, savaşlar sonucunda binlerce kişi özürlü kalmaktadır. 
2. Geçici ve Süreğen (Kronik) Hastalıklar : 
Doğuştan olan özürler konusunda belirtilen önlemler burada da geçerlidir. 
a) tik bebeklik aylarından başlayarak 1 inci ayda verem aşısı (BCG)r 2,4,6 ncı aylarda 

ağızdan çocuk felci, kas içine difteri, boğmaca ve tetanoz karma aşısı, 1.5 yaşında bu iki aşının 
tekrarlanması, 9 aylık iken de kızamık aşısı yapılmalıdır. (Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri) 

b) Geçici sık doğum, ileri yaşlarda doğumun önlenmesi. 
c) Doğumdan hemen sonra tedavi edilebilen zihinsel özür nedenleri, örneğin; (Hitotroi-

di ve fenilketonun) bakımından taramaların yaygınlaştırılması. 

ÖZÜRLÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, TEDAVİ VE REHABİLİTASYONU 

A) Değerlendirme : Özürlülerin tıbbî fiziksel, psikolojik, sosyal ve benzeri alanlarda güçlü 
ve güçsüz yönleri ile kişilik özellikleri ve yapısının ilgilerini belirlemek amacı ile yapılan çalış
maların tümüne değerlendirme denir. 

Değerlendirme ile elde edilen veriler daha çok özürlenmeye yol açan nedenleri, özürlen-
menin oluş zamanı, yeri, derecesi ve yetersizliğin nasıl bir gelişim göstereceğini ortaya koymakta, 
bu veriler tıbbî önlemlerin alınmasına, eğitim ve rehabilitasyona ışık tutmaktadır. 

B) Değerlendirme İlkeleri : 
1. Erkenlik İlkesi : 
Değerlendirme mümkün olduğu kadar erken yapılmalıdır. 
2. Bütünlük İlkesi : 
Özellikle ortopedik engellilerin değerlendirmesi yapılırken her bireyin özür durumu ve de

recesinin belirlenmesine ek olarak, bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal, ruhsal ve kişilik özel
likleri ile gelişimi ayrı ayrı bütün unsurları kapsayacak şekilde genişliğine ve derinliğine ince
lenmelidir. 

3. Derinlik İlkesi : 
özürlünün o anki durumu değil o ana kadar olan gelişimi de incelenmelidir. 
4. Çeşitlilik İlkesi : 
a) İncelemede uygulanan testlerde, tekniklerde ve yöntemlerde çeşitlilik. 
b) Yönlerde, alanlarda çeşitlilik. 
c) Disiplinlerde çeşitlilik. 
Çeşitlilik ilkesi içinde yukarıda başlıkları verilen alanlarda; tek bir test veya teknikle ye

tinmeden her yön veya özelliği dikkate alarak en az uzman doktor, fizyoterapist, sosyal hizmet 
uzmanı çocuk gelişim ve eğitimi uzmanının kendi ihtisas alanlarına giren hususları incelemesidir. 

5. Uzmanlık İlkesi : 
a) Kendi bilim alanında uzman olması. 
b) İnceleme yaptığı özür dalında yeterli bilgi ve beceriye sahip olması önem taşımaktadır. 
6. Süreklilik ilkesi : 
İlk değerlendirme yapıldıktan sonra bunun doğruluğu ve yanlışlığı sağlanan değişme ve 

gelişmeler devamlı olarak izlenmelidir. 
7. Yeterlilik İlkesi : 
Değerlendirmeler bireyin yalnız özür durumunu, derecesi ve yetersiz olduğu yön ve yete

nekleri değil, aynı zamanda özellikle yeterli, üstün olduğu ve başarılı olabileceği alanları yete
nekleri durumları ortaya çıkarmayı amaçlamalıdır. 
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8. İşbirliği tikesi : 
Değerlendirmede görev alanlar kendi aralarında ve aile ile sıkı bir işbirliği içinde çalışma

lıdırlar. 
ENGEL GRUPLARINA GÖRE TEŞHİS VE DEĞERLENDİRME ÖZELLİKLERİ 

I. — Fiziksel Veya Ortopedik Engelliler : 
Değerlendirme ortopedik özürlülerin bütün yönleriyle incelenerek en ince ayrıntılarına kadar 

tüm özelliklerin belirlenmesi ve bireyin her yönünün tanınmasına hizmet eden çok yönlü bi
limsel bir çalışmadır. Değerlendirme ortopedik özürlülerin sadece özür durumu ve derecesini 
belirlemek için değil onun geri ve üstün olan yön ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan 
çalışmalar bütünüdür. Teşhis uzman bir doktor tarafından (çocuk doktoru, ortopedist, nöro
log vs.) konulduktan sonra fizyoterapist gerekli özel değerlendirmeleri yaparak fizyoterapi ve 
rehabilitasyon programını uygular. 

Psikometrik ölçüm verileri ile de çocuğun ujrum ve zekâ durumu belirlenmektedir. 
Ortopedik özürlü çocuğun durumuna uygun cihaz ve gereken diğer yardımcı araçlara bu 

konuda uzman doktor ve fizyoterapist karar vermelidir. 
Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu yardımcı cihazlar ve 

protez ünitesi ve atölyelerinde fiziksel engelli çocukların ihtiyaçları çağdaş ve bilimsel, bir dü
zeyde gerçekleştirilmektedir. 

II.-r-Görme Engelliler : 
Çocuğa görme özürlü teşhisi konmadan önce ailede anne, baba veya yakınlarının, okulda 

öğretmenlerinin görme yetersizliğinin farkına varılmasından sonra doktora başvurulur. Teşhis 
göz doktoru tarafından yapılmalıdır. 

Ayrıca rehberlik ve araştırma merkezlerinde, görme özürlülerin durumuna uyarlanmış ze
ka ölçekleri, kişilik ve uyum ölçekleri, ilgi testleri uygulanmalıdır. 

III. — İşitme ve Konuşma Engelliler : 
A) İşitme Engelliler :Çocuğun işitmesinde problem olduğu ilk önce aile tarafından fark 

edilmektedir. Teşhis tıbbî muayene ve odiometri testi uygulanarak konmaktadır. 
Ayrıca zeka testi uygulanmalıdır. * 
B) Konuşma Engelliler : Gerek organik kökenli gerekse diğer dil ve konuşma sorunla

rında erken teşhis çok önemlidir. Klinik düzeyde yürütülen çalışmalar ülkemizde genellikle dis
panserler, hastaneler, üniversite klinikleri, rehberlik ve araştırma merkezlerinde yapılmaktadır. 

IV. — Zihinsel Engelliler : 
Tanılama, çok yönlü incelemeler gerektiren çeşitli bilim veya disiplinlere mensup uzman 

kişilerden oluşan bir takım işidir. Bu ekipte; psikolog, psikometrist, özel eğitim uzmanı, sosyal 
araştırıcı, öğretmen, yönetici, denetici, fizyoterapist, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı 
bulunur. , 
D REHABİLİTASYON 

Doğuştan ya da sonradan hastalık kaza, yaralanma gibi nedenlerle fizikî ve mental sağlı
ğını çeşitli derecelerde kaybeden kişinin sağlığını yeniden kazandırmak veya geriye kalan fonk
siyon ve yeteneklerini geliştirerek fiziksel, psikolojik, sosyo-ekonomik ve meslek yönünden en 
yüksek kapasiteye ulaştırabilmek için uygulanan çok amaçlı tedavi ve koordine tedbirlerin tü
müne rehabilitasyon denir. 
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Rehabilitasyon, ortak amaçlı çeşitli aşamalarda yürütülen bir hizmet olup hizmet özelliğine 
göre tıbbî rehabilitasyon, okul rehabilitasyonu, meslekî rehabilitasyon ve sosyal rehabilitasyon 
(Sosyal uyum tedbirleri) olmak üzere ayrılmaktadır. Özürün tümüne göre bu hizmetler aşama
lar halinde; tıbbî rehabilitasyon Sağlık Bakanlığı, meslekî rehabilitasyon, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, okul rehabilitasyonu Millî Eğitim Bakanlığı, okul öncesi ve sosyal rehabi
litasyon ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün sorumlulu
ğunda verilmektedir. 

Rehabilitasyon uygulamalarının bütünlüğünü sağlayabilmek başarılı bir rehabilitasyon prog
ramının uygulanabilmesi ve iyi sonuç alınabilmesi için değişik disiplinlerde yetişmiş bilgi ve 
yetenek sahibi elemanlardan kurulu bir takım çalışmasına ihtiyaç vardır. Bu takımın başlıca 
elemanları, çeşitli dallarda uzmanlaşmış doktorlar, fizyoterapistler, uğraşı ve konuşma tera
pistleri, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları rehabilitasyon hemşireleri, meslekî ve sosyal da
nışmanlar, protez ve yardımcı cihaz teknisyenleri ile eğiticilerden, iş bulma uzmanlarından oluşur. 
Takım elemanları arasında sıkı bir işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır. 

Sağlığı arttırma ve özürlü kişilerin toplum yaşantısında bağımsızlığını sağlamada koruyu
cu ve tedavi edici boyutlarıyla fizyoterapi rehabilitasyon ve fizyoterapistlik mesleği önem ka
zanmaktadır. 

Rehabilitasyon üç kısımda incelenmelidir. 
1. Tıbbî Rehabilitasyon, 
2. Meslekî Rehabilitasyon, 
3. Psiko Sosyal veya Koruyucu Rehabilitasyon. (Toplumsal Rehabilitasyon.) 
I. — Tıbbî Rehabilitasyon : 
Hastalığın teşhisi, zihinsel ve fiziksel yeteneklerde ortaya çıkan bozuklukları düzeltmek, 

mevcut yetenekleri geliştirmek için fizik tedavi, iş ve uğraşı tedavisi, konuşma tedavisi, cihaz 
ve protez uygulamalarından oluşur. 

Tıbbî rehabilitasyonda,hastanın akut durumunun tedavisini takiben kişinin normal fonk
siyonları ve günlük yaşamın gerektirdiği fiziksel yetenekleri geliştirme, bozulan işlevleri yeni
den kazandırma amacına yönelik ikinci adıma geçilmelidir. Aktif rehabilitasyonun gecikmesi;» 
aktivite azlığı ve hareketsizlik nedeniyle metabolik, dolanım, solunum, genitoünner, kas iske
let sistemi, emasyonel bozukluklara yol açarak sağlık durumunun azalmasına ve çok amaçlı 
aktiviteler için geriye kalan fonksiyonel kapasitenin kullanılmamasına yol açar. Bozulan işlev
lerin kaldırılmasında en etkin tedavi yöntemi egzersiz tedavisidir. Bu amaçla kullanılan tedavi 
hareketleri bir bilim dalıdır. Tıpkı ilaç gibi iyi doze edilebildiği takdirde çok yararlı aksi halde 
zararlı olabilir. 

Egzersiz programı ile sağlığın kazandırılması çalışmaları sağlanırken diğer taraftan hasta
ya bağımsızlık kazandırabilmek amacıyla günlük yaşam aktivitelerinden yararlanılır. Bu akti-
vitelerin amacı hastayı fiziksel bozuklukları içerisinde evinde, işyerinde olabilecek en üst dü
zeyde yaşamını sürdürebilmesini sağlamaktır. 

Bu tedavi yöntemi uygulanırken yardımcı cihaz ve aletlerden faydalanılabilir. Amaç kişiyi 
limitasyonları içerisinde bağımsız yapabilmektedir. 

Bu çalışmalarla hastanın fiziksel uygunluğunun devamı sağlanabilir. Çünkü bütün özür
ler fiziksel aktivitede azalmaya neden olur. Bu nedenle daha başlangıçta hastaların beceri ve 
yetenekleri gözönüne alınarak uygun bir egzersiz programı düzenlenmelidir. Kişisel egzersiz-
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ler yanında olanaklar içerisinde çeşitli sportif oyunlar düzenleyerek grup egzersizlerine geçil
mesi hastaların cesaret ve motivasyonlarını artırarak kısa zamanda başarılı bir sonuç elde edi
lebilir. 

özürlünün hareket, kuvvet, koordinasyon ve fonksiyonel kapasitesini artırmak içinde bu
lunduğu maksimum yeterliliğini ortaya çıkarmak ve bunu günlük yaşantısında kullanabilmesi
ni sağlamak kısaca daha bağımsız yaşamasını temin edebilmek fizyoterapistin ana hedefleridir. 

Belli bir tedavi programı sonucunda bir düzeye getirilen özürlü için rehabilitasyon bitmiş 
değildir, ömür boyu sürecektir. Böylesine uzun bir dönemi kapsayan programın özürlü, ailesi 
ve fizyoterapistler açısından uygulanabilir ve yapılabilir olması için tedavisini renklendirecek, 
destekleyecek kişinin ilgisini motivasyonunu devam ettirecek farklı aktiviteleride içermesi ge
reklidir. Bu konuda özürlünün sportif ve rekreasyonel aktivitelere yönlendirilmesi en uygun 
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bir ülkenin sağlık politikasında en önemli hedef, toplum sağlığını korumak ve bu hizmet 
için yeterli sayıda eleman yetiştirmek olmalıdır. Sağlığı arttırma ve özürlü kişilerin toplum ya
şantısında bağımsızlığını sağlamada koruyucu ve tedavi edici boyutlarıyla fizyoterapi rehabili
tasyon ve fizyoterapistlik mesleği önem kazanmaktadır. 

Ülkemizde genel nüfusun % 10'unu özürlü kişiler oluşturmakta ve özürlü nüfusu her ge
çen gün artmaktadır. Yapılan bazı tahminlere göre 6 milyon özürlü kişi bulunmaktadır. 

özürlü veya sağlıklı kişilerde, fiziksel uyumu arttırıcı, sakatlık ve yaralanmaları önleyici 
koruyucu rehabilitasyona gereksinim vardır. Doğuştan veya sonradan oluşan yaralanma ve has
talıkların ortadan kaldırılması, minimuma indirilmesi için fizyoterapistler rehabilitasyonun çeşitli 
tedavi yaklaşımlarını uygularlar, özürü tamamen ortadan kaldırılamayan kişilerde ise mevcut 
potansiyeli arttırarak kişinin kendine ve topluma daha verimli olabilecek şekilde eğitilmesi, ba-
ğımsızlaştırılması için, tedavi yöntemlerini uygulamak, ev ve çevre düzenlemeleri yapmak, ci
haz ve protez yapımı ve eğitimini sağlamak, fizyoterapistlerin temel görevlerindendir. 

özürlü kişilerin rehabilitasyonu ile ev, meslek ve sosyal yaşamlarında bağımsız olmaları 
ve toplum ile bütünleşmeleri sağlanır. 

Ülkemizde fizyoterapistler 1961 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Re
habilitasyon Yüksekokulunda yetiştirilmektedirler. 1987 yılından itibaren de İstanbul Çapa Üni
versitesinin bir bölümü olarak ikinci bir okul kurulmuştur. Türkiye'de şu andaki mezun fizyo
terapist sayısı 1 000 kişiyi geçmemektedir. Kamu kuruluşlarında 538, özel olarak 70, yurt dı
şında 23 fizyoterapist çalışmaktadır. (Fizyoterapistler Derneği "Türkiye" ile iletişimi sürdüren 
631 fizyoterapistin değerlendirilmesi verilmiştir.) Çok sayıda özürlü bulunan ülkemizde reha
bilitasyon hizmetlerinin gerçekçi ve doğru bir yaklaşımla özürlü ve hastalara ulaşmasının ye
terli olmadığı çok açıktır. Bu görüş doğrultusunda fizyoterapi rehabilitasyonun gelişmiş ülke
lerdeki uygulamalara paralel ve bilimsel esaslara dayalı olarak yürütülmesi ve özürlülere ulaş
tırılması, henüz ülkemizde yeterli oranda bulunmayan fizyoterapist sayısının arttırılmasını ge
rektirmektedir. • ' . / . . . . . . . - • 

Gerek sağlıklı ve gerekse özürlü kişilerin rehabilitasyonu için tıbbın çok çeşitli alanlarında 
çalışmak üzere eğitim gören fizyoterapistler tanısı konan hastalarda ısı, ışık, hidroterapi yön
temleri, elektriksel tedavi modaliteleri terapatik egzersiz yaklaşımları yardımcı cihaz ve protez
ler ile tedavi yapan kişidir. 
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Fizyoterapistler ayrıca tedavi öncesinde bazı testler uygulayarak kişilerin mevcut fonksi
yonel kapasitelerini; bedensel yeteneklerde kayıbın şiddetini ve kişinin fiziksel uyumlarını be
lirleyebilirler. Bu amaçla uygulanan testlerden bazıları şunlardır : 

— Kas kuvvetinin ölçülmesi 
— Normal eklem hareketlerinin değerlendirilmesi 
— Postür analizi 
— Antropomortif ölçümler (Uzunluk, çevre ve yağ ölçümleri) 
— Performans, çeviklik ve esneklik testleri 
— Hız ve dayanıklılık ölçümleri 
— Yürüme analizi 
— Motor fonksiyon testleri 
— Duyu-algı-motor testleri . 

— Refleks testleri tonus değerlendirmesi 
— Solunum fonksiyonlarının değerlendirmesi 
— Ağrı değerlendirmesi 
— Efor testleri 
— Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığın belirlenmesi 
— Fiziksel yetenek testleri - ' _ 
— Cihaz ve protez kullanan hastaların fonksiyonel yönden değerlendirilmesi 
— Meslekî değerlendirme 
Tüm bu uygulamaların yapılabilmesi için fizyoterapistlerin, anatomi, fizyoloji, histoloji, 

patoloji gibi temel tıp bilimlerinin yanısıra psikoloji, sosyoloji gibi sosyal bilimler, vücut kine
tiği ve kinematiğini kapsayan kinazyoloji ile ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, romatoloji, nö
roşirurji, nöroloji, kadın hastalıkları ve doğum gibi klinik bilimleri kapsayan eğitim programı
na alınmaları gereklidir. 

ÇALIŞMA ALANLARI 

Fizyoterapistlerin özür ve hastalığın başlangıcından itibaren, hastane dışı şartlara kadar 
izleyerek rehabilitasyonunda görevli oldukları, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle 
oluşan bedensel ve mental sakatlıklar ve bunlarla ilgili hizmet götürdüğü tıbbî alanlar aşağıda 
gösterilmiştir. 

FİZYOTERAPİSTİN GÖREV 
SAKATLIK VE HASTALIKLAR ALDIĞI BİLİM DALLARI 
A) Kas iskelet sistemi bozuklukları ve sakatlık- a) Ortopedi, travmatoloji 
lar, romatizmal hastalıklar, amputasyonlar b) Spor hekimliği . 

c) Romatoloji 
B) Kardiovasküler ve pulmoner sistem hasta- a) Kalp ve damar cerrahisi 
lıkları b) Kardioloji 

c) Göğüs hastalıkları 
C) Nöromüsküler sistem hastalıkları a) Nöroloji 

b) Nöroşirurji 
c) Genetik 
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a) Genel cerrahi 
b) Plastik ve rekonstrüktif cerrahi 
c) Dermatoloji 
a) Kadın ve doğum 
a) KBB 
b) Göz 
c) Odyoloji 
a) Üroloji 
b) Genel cerrahi 
a) Psikiyatri 

a) Halk sağlığı 
b) Geriatri 
a) Dahiliye 

hastalıkları 

30 ı 

D) Yanık, cilt problemleri, uzuv kaybına bağlı 
problemler, pre ve post operatif rehabilitas
yon 

E) Obstetrik rehabilitasyon ve jinekolojik 
F) özel eğitime gereksinim duyan görme, işitme, 

konuşma ve mental bozukluklar 

G) Organ transplastasyonları 

H) Psikolojik problemler 
I ) Halk sağlığı, koruyucu sağlık ekibinde, sağ

lıklı çocuk, erişkin ve geriatriklerin eğiti
minde 

J) Hipertansiyon, diabetus mellitus, obesite gibi 
sistemik problemler ve metabolik hastalıklar 

AMACI 

Fizyoterapist çeşitli ajanlar ve egzersiz yöntemlerini hastanın ağrılarını azaltmak, kuvvet,-
endurans, hız, esnekliğini kazandırarak ve nöromüsküler koordinasyonu sağlayarak hareket po
tansiyelini arttırmak, sonuçta kişinin fiziksel fizyolojik ve mental yönden günlük yaşama uy
gun ve daha bağımsız olması için kullanır. 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU TEDAVİ ÜNİTELERİ 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunun okul bünyesinde ve Hacettepe Tıp Fakül

tesi Hastanelerinde faaliyet gösteren tedavi üniteleri bulunmaktadır. 
Bu ünitelerde çok geniş bir uygulama sahasına sahip rehabilitasyon hizmetleri yürütül

mektedir. Fizyoterapistlerin gelişmiş ülkelerdeki değişik konularda özelleşmeye ve meslekî branş
laşmaya paralel olarak yaptıkları ünite çalışmalarının amacı, ilgili konuda teorik ve pratik bil
gilerin birlikte yorumlanmasını sağlamak, o konudaki en yeni gelişmeleri izleyerek araştırma
lar üretmektedir. 

Bu ünitelerin sorumlusu olan okulun eğitim elemanları, mezuniyet sonrası yaptıkları ça
lışmalarında değişik konularda özelleşmiş konuyla ilgili bilim uzmanlığı, doktora doçentlik ça
lışmalarını tamamlamış öğretim üyeleridir. 

1. Protez ve Biomekanik Ünitesi: Ampute hastalara uygun protezler yapılmakta ve pro
tezlerini nasıl kullanacakları konusunda eğitilmektedirler. 
* 2. Ortez ve Biomekanik Ünitesi: Sinir, kas ve iskelet sisteminde yetersizlikleri olan has

taların fonksiyonelliklerini artırabilmek amacıyla gerekli ortezler yapılmakta ve hastalar bu 
ortezleri kullanmak üzere eğitilmektedirler. 

3. Serebral Paralizi Ünitesi: Beyin felçli çocukların tedavisi yapılmakta, ayrıca ev prog
ramları verilerek aileler eğitilmektedir, • 

4. Kardoopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi : Sağlıklı kişilerde, koroner arter hastalığı
nın erken ve geç dönemlerinde, konjenital kalp hastalığında, kalp ve pulmoner cerrahi öncesi 
ve sonrasında rehabilitasyon uygulanmaktadır. 
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5. Sporcu Sağlığı Ünitesi : Sporcular fiziksel ve fizyolojik testlerle değerlendirilmekte, 
sakatlıklara karşı korunmakta ve sporcunun sakatlık sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyonu ger
çekleştirilmektedir. 

6. Konnektif Doku Mesajı Ünitesi: Ünitede çok çeşitli nöromüsküler ve vasküler hasta
lıklarda semptomlara yönelik tedavi uygulanmaktadır. 

7. İş Uğraşı Ünitesi: Günlük yaşam aktiviteleri, duyu-algı-motor fonksiyonları, el bece
rileri için çeşitli aktivitelerle eğitim yapılmaktadır. 

8. Ortopedi Ünitesi: Ortopedik problemlerde pre ve post operatif tedavi yapılmaktadır. 

9. Rekonstrüktif Cerrahi Ünitesi : Plastik ve rekonstrüktif cerrahi hastaları fizyoterapi 
ve rehabilitasyon yöntemleri ile tedavi edilmektedir. 

10. Nöromüsküler Sistem Hastalıkları Ünitesi: Kas ve merkezi sinir sistemi hastalıkla
rında rehabilitasyon uygulanmakta ve aileler ev programları ile izlenmektedir. 

11. Nöroşirurji Ünitesi : Pre ve post operatif dönemdeki nöroşirurji hastalarına erken 
rehabilitasyon uygulanmaktadır. 

12. Obstetrik Rehabilitasyon Ünitesi: Doğum öncesi ve sonrası egzersiz eğitimine ek olarak 
doğum sırasında kullanılmak üzere gevşeme ve solunum teknikleri öğretilmektedir. 

13. Meslekî Rehabilitasyon Ünitesi: özürlü kişilere fiziksel fonksiyonlarını, çalışma ka
pasitelerini belirleyici değerlendirme ve iş analizleri ile uygun işe yönlendirme ve seçilen iş ko
nusunda çalışma verimliliğini arttırıcı eğitim yapılmaktadır. 

14. Elektroterapi Ünitesi : Alçak ve yüksek frekanslı akım modalitelerinin tedavi ama
cıyla çeşitli hastalık gruplarına kullanıldığı bir ünitedir. 

15. Göğüs Hastalıkları Fizyoterapi Ünitesi: Pulmoner problemleri olan akut ve kronik 
dönemdeki hastalara solunum ve göğüs fizyoterapisi uygulanmaktadır. 

16. Geriatri Ünitesi : 65 yaş ve üstü kişilerin yaşantılarında fonksiyonlarını ve fiziksel 
uygunluklarını koruyucu, geliştirici fizyoterapi yöntemleri verilmekte ayrıca kişiye ve sahip ol
duğu sistemik hastalıklarına özgü ilave eğitim ve egzersiz yöntemleri uygulanmaktadır. 

Rehabilitasyon çalışmalarında iki ana bölümü içeren tıbbî ve meslekî rehabilitasyon çalış
malarını birbirinden soyutlamak mümkün değildir. Tıbbî rehabilitasyon döneminde özürlünün 
mevcut bedensel yeteneklerini geliştirmek gerekli yardımcı cihazlar uygulanması ile en üst dü
zeye çıkarma çalışmaları yapılırken kişinin psikolojik ve sosyo ekonomik yönden de ele alın
ması zorunludur. Boş zamanlarını değerlendirmek için tonik kas gücü ve becerilerini artırmak 
için fonksiyonel uğraşı tedavisi ortez ve protez eğitimi ve günlük yaşayış aktivitelerini kazan
dırma çalışmaları görme, konuşma ve işitme kusurları varsa bunların ele alınması tıbbî rehabi
litasyon kapsamı içindedir, özürlünün tıbbî rehabilitasyonu sürdürülürken, özürlünün eski mes
leğine dönmesine engel olacağı kanısına vanlmışsa, eğitim ve yetenekleri gözönüne alınarak 
yeni bir mesleğe yöneltilmesi gerekir. Yeni meslek eğitimi tıbbî rehabilitasyon uygulamalarının 
sonuna yaklaşıldığı ya da bittiği dönemde başlatılmalıdır. 

II. — MESLEKÎ REHABİLİTASYON : 

Rehabilitasyonun koordirteli ve devam eden bir bölümü olan meslekî rehabilitasyon özür
lü bir kişinin uygun bir işe yerleştirilmesi, korunması için meslekî danışmanlık, meslekî eğitim 
ve uygun iş alanının seçilmesi hizmetlerini kapsamaktadır. Bu genel sistem içinde meslekî re
habilitasyonun amacı özürlülere diğer normal kişiler gibi içinde yaşadıkları topluma katkıda 
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bulunarak yaşama fırsatının sağlanmasıdır. Meslekî rehabilitasyonu çeşitli yönleri ile tanımla
mak mümkündür. Bunlar şu şekilde özetlenebilir; 

1. özürlü kişinin geriye kalan fonksiyon, beceri ve isteklerine bağlı olarak iş ile yeniden 
bütünleşmesinin sağlanması. 

2. Çalışma kapasitesinin verimli kullanımı için eğitim. 
3. özürü şiddetlendirmek yerine azaltıcı yönde işin düzenlenmesi ve çalışma organi

zasyonu. 
4. Emniyetli çalışma ortamının düzenlenmesi, özürlü kişinin kendine ve başkalarına zarar 

vermesinin ve iş kazalarının önlenmesidir. 

III. — PSlKO SOSYAL VEYA KORUYUCU REHABİLİTASYON (TOPLUMSAL RE
HABİLİTASYON) : 

Hastalığı nedeniyle alışık olduğu toplumsal çevreden (aile, iş, çevre,toplum) bir süre için 
soyutlanmış olan kişinin rehabilitasyon devresi içinde ve sonunda çoğu kez fizik ve psikolojik 
olarak değişik bir görünüm kazanarak aynı toplumsal çevreye dönmesi yada yeni bir toplum
sal çevreye girmesi o kişide bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmakta ve bu sorunlar 
hasta-aile arkadaş, hasta-iş ilişkilerini ileri derecede etkileyebilmektedir. Toplumsal rehabili
tasyon psiko sosyal uyum sürecinin ve bağımsızlığı kazanmanın profesyonel yardımla sağlan
dığı hizmetler bütünüdür. 

özürlü olmak kişiyi, ailesini ve toplumu ilgilendiren çok yönlü ciddî bir, sorun olarak kar
şımıza çıkmaktadır. 

Aileyi özürlü bir Çocuğun doğumu, sarsmakta ve birçok sorunlarla karşı karşıya getirmek
tedir. Aile kendi içinde bu sorunlarını çözümleyeni emekte ve profesyonel bir yardım alma ge
reğini duymaktadır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü geliştir
diği aile birliği içinde sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır. 

özürün önlenmesi ve tedavisinde aile ve rehabilitasyon ekibinin işbirliği büyük önem taşı
maktadır. Aile terapistlerden öğreneceği uygun tedavi metodlannı ve hareketleri evde yaparak 
tedaviye devam etmektedir. Terapistlerin çocuğa kazandırmak istediği hususlar evde ailenin yar
dımıyla daha çabuk ve kolay olmaktadır. • • . - ' " . 

Ailenin toplumsal konumu, yapısı ve yaşam biçimi, özürlü çocuğa karşı ebeveynlerin ve 
kardeşlerin tutumlarını etkilemektedir. Bu durumda özürlü çocuğun kişiliğinin gelişimi, top
lumsal değerleri kazanma olanakları ve kendi kendine yeterli olabilme ortamı sınırlı olmakta
dır. Kendisi sosyal danışmanlık arayan yardıma muhtaç aile, özürlü çocuğunun gelişiminde so
rumluluğunu üstlenecek anlayış ve yaklaşım geliştirememektedirler. 

Ailenin sorumluluğu, daha çok geleneksel değer ve tutumlarıyla belirlenmekte, yaşam de
neyimleri çocuğu gerileten, gelişmesini engelleyen tutumlar ve davranışlar öne çıkarmaktadır. 

Bu tür ortamlarda çocuk ailenin içinde özürlü, aile ilişkilerinin dışında geri planda kal
maktadır. ^ 

Bu nedenle, özürlü çocuklara ve ailelerine yardımcı olunmaya çalışılmalıdır. İl müdürlük
leri bünyesinde ihtiyaç içerisinde bulunan ailelerin, danışmanlık, rehberlik ve ebeveyn eğitim 
hizmetlerinden yararlanması mümkün olmalıdır. Burada sunulan meslekî çalışmalarla aile ya
şamını ve birliğini bozan, aksatan sorunlara, kriz durumlarında müdahale edilerek aile terapi 
hizmetleriyle bozulan denge yeniden sağlanmaya çalışılmalıdır. 
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Hizmetlerin geliştirilmesinde; 
— özürlü çocukların ailelerine gerekli yardım yapılarak danışmanlık süresince ailenin hatalı 

davranışlarının ortadan kaldırılmasına çalışılmalı, tedavi için gerekli bilgiler verilmeli, davra
nışları belirlemek için rehberlik yapılmalı ve prensip olarak ailenin kendi kendisine yardımcı 
olmasına çalışılmalıdır. 

— özürlü çocukların ailelerine, koruyucu, destekleyici ve çocuğun olumlu gelişimini sağ
layıcı danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. 

— Ailelerin ve toplumun özürlüleri kabullenmesi, güçlerini birleştirerek yapıcı yaklaşım
lara yöneltilmesi için etkinlikler planlanmalıdır. 

— Özürlü çocuğun toplum, aile ve kültürel yaşama katılabilmesini sağlayıcı şartlar belir
lenmelidir. 

— özürlü çocuklara içinde yaşadıkları toplum ve aile hakkında belirli bir anlayış kazan
dıran, onu yaşadığı topluma ve aileye bağlayan, diğer insanlarla ilişkilerine anlam kazandıran 
bir işleyiş oluşturulmalıdır. 

— özürlülere yönelik sosyal hizmet kuruluşlarının geliştirilmesinde, sadece çocukluk dö
nemini değil, tüm yaşamı kapsayan koruyucu, yönlendirici bakım ve rehabilitasyon modelleri 
oluşturulmalıdır. 

— Kuruluşlarda görev alacak personelin, ekip çalışması anlayışıyla hizmetin planlanma
sına ve uygulanmasına katılması amaçlanmalıdır. 

Özürleri nedeniyle rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanamayacak durumda olan, fonk
siyonel özelliklerinin büyük bir kısmını yitiren ve durumları nedeniyle sürekli bakımı gerekti
ren ağır durumdaki yetişkin özürlüler aileye daha fazla yük olmaktadır. Bu tip özürlüyü aktive 
edici bakım için çok özürlü yetişkinler bakımevlerine alınması, duygusal saplantılara kapama
maları ve kendilerine göre davranış biçimleri geliştirmemeleri için sürekli yönlendirme ve eği
tim yapılması zorunlu görülmektedir. 

özetle, devletin tanıdığı sosyal haklardan yararlanarak, toplumdaki yerlerini belirlemek, 
topluma ait olduklarını hissetmek ve toplumla bütünleşmek için (bakım, koruma, eğitim, da
nışmanlık, rehberlik terapi ve parasal yardımlarla vb.) devletin özel desteğine ihtiyacı olan özel 
ihtiyaç gruplarını oluşturanların sayısında yoğunlaşma görülmekte olup bu alanda acil çözümler 
bulunması gerekmektedir. 

Toplumsal rehabilitasyon hizmetleri içinde ev rehabilitasyonu da oldukça önemlidir. Ev 
rehabilitasyon programlan ile; 

1. Tıbbî rehabilitasyonla belli bir düzeye getirilen özürlü kişiler ve yaşlılar için evde yaşa
manın kolaylaştırılmasını amaçlayan çalışmalar yapılır. 

özürlü ev kadınlarına iş kapasitelerinin artırılması, kazalardan korunması için özel çalış
ma yöntemleri öğretilir, kendine yardım araçları önerilir ve evdeki eşyaların yeniden düzenlen
mesi yapılır. Aile eğitilir. 

2. Fizik tedavi ile iş ve uğraşı servislerinin ev rehabilitasyonu bölümlerinin çalışmaları 
ile özürlü kişilerin evde fonksiyonel bozuklukları tedavi edilir. 

3. Ev ve iş kazalarını önlemek amacı ile rehabilitasyonun koruyucu hizmeti uygulanır. 
HEDEFLER 

— özürlülere yönelik rehailitasyon hizmetlerinin yürürlükte olan sosyal politika çerçeve-, 
sinde, eğitim, öğretim, çalışma sosyal güvenlik sosyal çalışma ve sosyal yardım sistemine uy
gun olarak yürütülmesi, 
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— özürlülere yönelik sosyal'hizmet kuruluşlarının kurulması ve yaygınlaştırılması, 
— Koruyucu sağlık hizmetlerinin yeterli ve dengeli bir biçimde yaygınlaştırılması, gerekli 

alt yapı personel ve araç-gereçlerinin eksikliklerinin giderilmesi, tedavi sonrası rehabilite edici 
kuruluşların kapasite ve nitelik yönünden geliştirilmesi, 

— Sosyal Hizmetler, sosyal yardımlar,ve sosyal refah ilkeleri içinde özürlülerle ilgili ola
rak sosyal hizmet programlarının korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, 
yaşlı ve diğer kişilerin ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde düzenlenerek yaygınlaştırılması, 

— Sosyal hizmet programlarının uygulanmasında korunmaya muhtaç çocuk, muhtaç özür
lü ve muhtaç yaşlıya öncelik verilmesi, ' . ••• , . 

— özürlülerin istihdamı, ekonomik, sosyal ve psikolojik durumlarının iyileştirilmesi için 
ilgili kuruluşlar arasında koordineli bir biçimde çalışılması, 

— Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren kamu kurulu ve kuruluşları ile gönüllü ku
ruluşlar arasında koordinasyon sağlanması ve halkın gönüllü katkı ve katılımının sağlanması, 
mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına çalışılarak özürlülük sorununun çözü
mü hedeflenmektedir. 

SORUNLAR VE ÖNERİLER 
—• özürlülerin önlenmesi ile ilgili olarak toplum hekimliği, aile hekimliğine önem verilmesi, 
— Genetik hastalıkların risk faktörlerinin belirlenmesi ve ailenin aydınlatılması ve teda

visi için "Genetik Danışma" merkezlerinin yaygınlaştırılması, 
— Erken teşhis, erken tedavi ve erken teşvik için alman önlemlerin yaygınlaştırılması, 
— özürlülere, topluma uyum için sosyal yardımların yapılması (her türlü tıbbî, meslek 

ve pedogojik hizmetleri hastanede yatarak veya hastanede verilmesi, okul ve meslekî yönden 
teşvikleri, barınma, geçimini garanti altına almak gibi.) 

— özürlülerin nornial insanlarla, bağımsızca yaşamın her alanında uyumlarının çevre dü
zenlenmesi ile kolaylaştırılması, 

— özürlülerin kendi evlerinde ihtiyaçlarının giderilmesi için gezici hizmetlerin geliştiril
mesi (yemek, çamaşır, temizlik ve alış-veriş) ev idaresi ve bakıma yönelik toplum yaşamına ka
tılmada gerekli yardımların sunulması, 

— özel eğitime muhtaç çcocuklara hizmet götürmek amacı ile özel eğitim kurumlarının 
sayıca çoğaltılması, nitelik açısından meslekî rehabilitasyona ağırlık verilecek şekilde düzenle
nen eğitim programları ile geliştirilmesi, 

/ y- Rehabilitasyon merkezlerinin sayısının çoğaltılması. 
— özürlülerde spor konusunda devletin imkânları ve toplumdaki bazı dernek ve kuru

luşların konuyla ilgilenmesi sağlanarak bu işin maddî yönü desteklenmelidir. 
— özürlülere yapabilecekleri sporun olanakları sunulmalıdır. 

/ ' — özürlülerde spor konusunda özelleşmiş fizyoterapist ve antröner yetiştirilmelidir. 
} — özürlülerin yöneldikleri spor hakkında bilgilendirilmesi sağlanmalıdır. 

— özürlüye adepte edilen özel spor dalları ve oyunlar geliştirilmelidir. 
— özürlünün yakın çevresi, ailesi, arkadaşları ve iş çevresindeki bireylerin onu bu .konu

da desteklemesi ve yardımcı olmaları sağlanmalıdır. 
— Kişinin yaşam sevincini yaşam kalitesini artıran sporun herkes için olduğu hiçbir za

man unutulmamalıdır. 
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DİL VE KONUŞMA SORUNLU ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLER 
Tanım • 
Dil ve konuşma sorunları, bireylerarası sözel iletişimde herhangi bir nedenle ve herhangi 

bir boyutta ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizliklerdir. 
Teşhis 
Gerek organik kökenli (dudak-damak yarıklığı) gerekse diğer dil ve konuşma sorunların

da erken teşhis oldukça önemlidir. ' 
Teşhis etme aşamasında Ülkemizde konuşma problemi olan çocuklar için örgün eğitim 

çalışmalarında genelde iki ayrı yol izlenmektedir. 
1. Klinik düzeyde yürütülen çalışmalar : 
— Dispanserler, 
— Hastaneler, 
— Üniversite kliniklerinde, 
— Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde yapılmaktadır. 

2. Konuşma problemi olan vakaların belli bir yöntemle bulunması : 
Ülkemizde bu tür çalışmalar üç boyutta yürütülmektedir. 
— Tarama, 
— Teşhis, 
— Rehabilitasyon. 
Ülkemizde konuşma sorunlu çocukların sınıflandırılmalarının yetersiz olması, teşhise yö-

, nelik tanı araçlarının türkçe için henüz anlamıyla geliştirilmemiş olması ayrıca dil, konuşma 
sorunu olan bireyleri ya da ailelerini yönlendirecek nitelikte elemanların olmaması, iletişim en
gellilere götürülecek hizmetlerde yetersizliklere yol açmaktadır. 

Yerleştirme 
Ülkemizde konuşma özürlülere yönelik çalışmaların ve eğitsel düzenlemelerin hemen he

men hiç yapılamadığını görmekteyiz.\ İllerde bulunan rehberlik ve araştırma merkezleri ile ki
mi özel kuruluşlarda bu konuda küçük çapta çalışmalar yapılmaktadır. Bu kurumlarda ele alı
nan olguların çoğunu kekemelik, gecikmiş konuşma ve artikülasyon bozukluğunu oluştur
maktadır. v 

Eğitim Ortamları 
Eğitim ortamı; fizik, sosyal ve psikolojik olarak ayrı şekilde ele alınabilir. Eğitimin amaç

larına ulaşabilmesi için uygun eğitim ortamlarının hazırlanmasına, düzenlenmesine gerek var
dır. Ortam düzenleme iki açıdan önemli olmaktadır. 

1. Uygun ortamın düzenlenmesine gidilmediğinde eğitimden istenen sonucun alınama
yacağı veya çok güçlük çekileceği, 

2. Dil ve konuşma sorunlular için dikkate alınması gereken hususlar normallerin eğiti
minde de faydalı olacağı kabul edilmektedir. 

Eğitim Programları 
özel eğitim tanımının ruhunda özel programların hazırlanması gereği yatar. Her eğitim 

kurumunun bir programı mevcuttur. Dil ve konuşma sorunu olan çocukların eğitimlerinin baş
latılması, yürütülmesi için özel şekilde düzenlenmiş programlara ihtiyaç vardır. 
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İşe Yerleştirme 
Dil ve konuşma sorunu olan bireylerin, erken teşhis ve tedavi şansına sahip olanları bir 

işe yerleşme konusunda herhangi bir engel ile karşılaşmamaktadır. 
Bu kişiler, ilgilerine, yeteneklerine, kişilik özelliklerine, istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim 

alma, meslek sahibi olma, tüketici değil üretici olmak hakkına sahiptirler. 
Kısaca şunu söylemek gerekir ki, dil ve konuşma sorunu olan bireylerin iş bulması konu

sunda herhangi bir formal engel yoktur. 
Konuşma sorunlu olup da, alanlarında yükselmiş insanlar vardır. Ancak bu durum soru

nun derecesine göre değişmektedir. Hafif dereceli sorunlarda, gözden kaçma ve fazla önemli 
değil düşüncesi bu tür engellilerin iş bulma şansını artırmıştır. Ancak ağır dereceli dil ve ko
nuşma sorunlarında durum aynı değildir. 3.8.1990 tarih ve 20594 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından yayınlanan yönetmelikte, kekemelerin işe alanmaması hükmü yer almaktadır. Bu 
çocuklar informal engellilerle karşı karşıya kalmaktadırlar, tfade noksanlığı, ifade bozukluğu, 
ses ve görünüş bozuklukları işe geçme basamaklarında olumsuz puan almalarına ve bu basa
makların herhangi birine takılıp kalmalarına neden olmaktadır. 

Aile Eğitimi 
Aile, çocuğun eğitiminde çok önemli bir öğedir. En küçük sosyal grup olan ailede anne-

baba ve çocuk yakın ilişki ve etkileşim içindedirler ve onların bu etkileri çok yoğun ve içtendir. 
Temel dilin kazanılması ve gelişmesi süreci yaşamın ilk yıllarında belirlenmektedir. Bu yüzden 
aile eğitiminin dil gelişimi ve konuşma açısından düşünüldüğünde ne denli önemli olduğu ve 
olacağı net olarak görülecektir. 

Personel Eğitimi ve İstihdamı 
Dil ye konuşma sorunlu çocukların eğitimi alanında eleman yetiştirmeye yönelik üniversi

telere bağlı herhangi bir lisans programı bulunmamaktadır. Diğer taraftan Millî Eğitim Ba
kanlığının kısa süreli olarak düzenlediği hizmetiçi eğitimi kursları da bu alanda terapist yetiş
tirmekte yeterli olmamaktadır. Hacattepe Üniversitesi Kulak, Burun, Boğaz Anabilim Dalı bün
yesindeki işitme ve konuşma bilim dalı, üniversite düzeyinde çalışmalara yönelik yüksek lisans 
programlarıyla katkı da bulunmaktadır. 

Ülkemizdeki dil ve konuşma sorunluların eğitimi ve öğretimi için özel öğretmen ve uzman 
personel yetiştirme yada yetişmiş personeli değerlendirmede yetersizlikler vardır. 

önleme 
Birey, toplum içinde çevresiyle dil yoluyla ilişki kurar. Temel ihtiyaçlarını ancak dilini kul

lanarak gidermeye çalışır. Dil ve konuşma sorunu olunca bu ilişkiler olumsuz yönde etkilene
cektir. Dil ve konuşma sorunundan bireyin sadece ailesi değil, çevresi de etkilenecektir. Bu tür 
olumsuz durumların yolu, doğal olarak dil ve konuşma sorunlarının nedenlerinin bilinmesi, 
nedenler doğrultusunda önlemlerin alınması yanında erken teşhis edilip tedavilerinin yapılma
sından geçer. Dil ve konuşma engellilerin nedenleri çok çeşitlilik gösterir. Sözü edilen bu ne
denlere ilişkin sınıflandırmada da farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. 

tki farklı yaklaşımın örnek olarak verilmesi uygun görülmüştür. 
A. Konuşma Bozukluklarının Nedenleri : 
a) Çevresel nedenler : .---
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1. Düşük SED. 
2. Baskılı aile ortamı, 
3. Konuşmayan aile, 
4. Çift dil konuşulan ev. 
b) Duygusal nedenler : 
1. Depresyonda bir anne yada baba, 
2. Ciddi bir rahatsızlığı olan anne ya da baba, 
3. Duygusal problemleri olan bir çocuk. 
c) İşitme nedenleri : 
1. Doğuştan gelme işitme sorunları, 
2. Daha sonradan hastalık veya kazaya bağlı işitme sorunları. 
d) Gelişmede gecikme : 
1. Yavaş gelişenler, 
2. Zeka geriliği olan çocuklar. 
e) Doğuştan getirilen sorunlar : 
1. Yarık damak, tavşan dudak, yarık dudak, 
2. * Down sendromu. 
0 Beyin zedelenmeleri : 
1. Duyu-motor sorunları, 
2. Cerabral palsy (CP) 
3. Algılama sorunları. 
B. Dil ve Konuşma Bozukluklarının Nedenleri : 
1. Anatomik 
— İşitme engeli, 
— Dudak, damak yarığı. 
2. Fizyolojik 
— Müsküler disrogi. 

3. Nörolojik 
— Pankinson hastalığı 
— ÇVA. 

4. Biyokimyasal 
— Anoyia. 
5. Psikiatrik/Psikolojik 
6. Gelişim sürecine bağlı olanlar 
— Gecikmiş dil, 
— Konuşma gelişimi. 
7. Olumsuz çevresel etkenlere bağlı olanlar 
— Gecikmiş dil, 
— Konuşma gelişimi. 
8. Hiçbir nedenle bağlanamayan dil ve konuşma sorunları 
9. Karmaşık nedenlere bağlı dil ve konuşma sorunları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 292) 



— 3 8 — . . ' . . -:.•• , 

Tüm bu nedenlerin içinde olumsuz çevresel etkenlerin Ülkemizdeki dil ve konuşma sorun
larının önemli bir nedenini oluşturduğunu söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Sorunlar • 
I. Sese Bağlı Konuşma Sorunları 
1) Gecikmiş konuşma 
Çocuğun konuşmayı yaşına uygun bir düzeyde kazanamayışı ve kuIlanamayışıdır.Bu du

rumda çocuk akranlarına göre belirli biçimde geri kalmıştır. Bu çocuklarda sözcük yetersizli
ği, uygun cümle kurma ve fikirleri düzenleme yetersizliği görülür. 

2) Ses bozuklukları 
Konuşmanın perdelerinde, şiddetine, tonuna ve esnekliğine ilişkin konuşma bozuklukları 

bu tür konuşma sorunlarını oluşturur. Sesin şiddetinin çok zayıf ya da çok bağırtılı olması, 
konuşma sesinin fazla ince ya da kalın olması, yine konuşma sesinin açık bırakılacak norotor 
oluşu, güzellik, hımhımlık, garıkses gibi durumlar ses bozukluklarını kapsamamaktadır. 

3) Eklemleme bozukluğu 
Konuşma engellilerin % 75 gibi büyük bir çoğunluğunu oluşturan önemli bir sorundur. 

Bu durumda çocukta çıkan ses anlaşılır bir biçimde değildir. Eklemleme bozukluğu sesin dü
şürülmesi, sesin bozulması olarak iki şekilde oluşmaktadır. 

4) Ritim bozuklukları ) 
Bazı çocuklar konuşma yaparken irkilir, duraklar, bazı sesleri gereksiz yere tekrarlarlar, 

bazı sesleri patlatırlar. Bu tür bozuklukların en yaygın olarak bilineni kekemeliktir. Kekemelik 
konuşmanın tümünü etkileyen bir bozukluktur. Dinleyeni de görme ve işitme yoluyla etkiler. 

5) işitme engeline bağlı sorunlar 
Çocuğun işitmesi yetersizliğinden meydana gelen sorunlardır. Bu sorun işitme engellilerin 

belirtilerini taşıdığı gibi konuşmayı hiç kullanamama düzeyinde de görülebilir. İşitme engelli 
birey başkalarının konuşmalarını duyamacagı için olağan konuşmayı kazanmada önemli olan 
ayrıntıları ayırt etmekten yoksun kalır. Böylece belli bazı seslerin eklemlemesi bu çocuklarda 
tam gelişemez. 

6) Şive sorunları . 
Bölge aksanıyla konuşanlarda ses değiştirme, bozma, alışa gelmişin dışında ses değişik 

ve dalgalanmalarında görülür. 

7) Yarık damak, tavşan dudak 
Bazı çocukların damak ve dudakları doğuştan yarık olur. Herhangi bir nedenle sağ ve 

sol iki yarının ağız içi çevresindeki birleşimi tamamlanamaz. Bu gibi çocukların konuşmaları 
ses ve eklemleme bozukluğu biçiminde görülebilir. 

II. Görüntüye Bağlı Konuşma Sorunları 
Bu kümede konuşmanın meydana getirdiği ışık dalgalarına ya da verdiği görüntüye bağlı 

sorunlar yer almaktadır. Bu sorunlar genellikle duruş, jest ve mimik sorunları olmak Üzere 
üç kısımda incelenmektedir. 

1) Duruş sorunu 
Vücudun konuşmanın gerektirdiği ya da gerektireceği devinimleri yapabilecek biçimde bu

lunmayışına ilişkin'sorunlarıdır. 
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2) Jest sorunu 
Vücudun el, kol, baş, gövde gibi bazı kısımlarının, konuşmanın gereğine göre kullanılma-

yışı jest sorunu olarak adlandırılmaktadır. 
3) Mimik sorunu 
Konuşmada geçecek duyguları belirtecek ya da yüzde beliren gülümseme, surat asma, kaş 

kaldırma, kaş çatma, göz döndürme, göz yumma ve ağız hareketleri gibi kımıldanışlarım olumsuz 
yönde etkileyen biçimde görüntü vermesi hali mimik sorunları olarak adlandırılır. 

Sınıflandırmada gözönüne alınması gereken çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bu etkenler 
amaca göre farklılıklar gösterebilmekte ve bunun sonucunda da değişik sınıflandırmalardan 
söz edilebilmektedir. Eğer klinik teşhis amacıyla bir. sınıflandırma yapılması gerekiyorsa aşa
ğıdaki sınıflamayı yapmak uygundur. 

1. Salt konuşma bozuklukları 
a) Seslenme (ötümleme) bozuklukları (dysphania) 
b) Solunum eşgüdümü bozuklukları, (dyshythmia) 
c) Konuşma seslerinin üretimindeki bozukluklar (dysarthria) 
— Nörolojik anormalliklere bağlı (Örn : Gerabral palsy) 
— Dil, dudak, dişler ya da damağın görünür işlevsel ya da yapısal anormalliklerine bağ

lı (Örn : Cerebral palsy). 
2. İşitme engeline bağlı dil ve konuşma engeli. 
3. Genel zihin engeline bağlı ve beyin zedelenmesine işlev bozukluğunun ikincil derece

de etkili olduğu dil bozukluğu. 
4. Dil gelişiminden sonra beyin zedelenmesine bağlı gelişimsel dyshasia (Gerçek söz yitimi). 
5. Davranış sorunlarına ve psikiyatrik nedenlere bağlı dil engeli. 
6. Çevresel yoksunluk ya da olumsuz çevresel etkenlere bağlı dil engeli. 
7. Yukarıdaki maddelerin hiçbirisine bağlı olmayan gelişimsel dyshasia ya da "özel" 

gelişimsel dil sorunları. 

Sorunlar 
— Konuşma sorunlu çocukların Ülkemizde ayrıcı teşhise yönelik teşhis araçlarının Türk

çe olarak henüz tam anlamıyla geliştirilmemiş olması ayrıca teşhis koyacak ve dil/konuşma 
sorunu olan bireyleri ya da ailelerini yönlendirecek nitelikte elemanların olmaması, iletişim en
gellilere yönelik hizmetlerde ciddi yetersizliklere yol açmaktadır. 

— Konuşma özürlülere yönelik çalışmaların ve eğitsel düzenlemelerin yerleştirme basa
mağında hiç olmayışı ciddi olarak yetersizliklere yol açmaktadır. Bu çocuklar eğitim-öğretim 
hizmetlerinden gereği gibi yararlanamamaktadır, özel eğitim önlemleri alınmadan normal sı
nıflara devam etmektedirler. Normal çocuklara göre hazırlanmış eğitim programlarından geç
mektedirler. Bu yüzden bu alan başlı başına sorun teşkil etmektedir. 

— Dil ve konuşma sorunluların eğitimi ve öğretimi için, özel eğitim öğretmeni ve uzman 
personel yetiştirme ya da yetişmiş personeli değerlendirmede ve istihdamında yetersizlikler mev
cuttur. Hizmetiçi eğitim programlarında düzenlenen kurs ve seminerler ilk aşamada ve küçük 
bir gruba yönelik olarak kalmıştır. Devamı ise gelmemiştir. 
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— Dil ve konuşma sorunlu çocuklar için gerekli olan harcamaların tamamına yakın olan 
bölümü devlet bütçesinden karşılanmaktadır. Ancak bünyesinde kurulan okul koruma dernek
lerinden bir miktar ek gelir sağlanmaktadır. Ayrıca hayırsever vatandaşlardan kurum ve kuru
luşlardan da bu tür çocuklara az da olsa bağışlar gelmektedir. 

Yine Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde kurulan koruma derneklerince durumu iyi olan 
ailelerden makbuz karşılığı alınan bağışlar bulunmaktadır. 

Bütün bu toplanan yardımların bu tür çocuklara tam olarsak harcanıldığının söylenmesi 
oldukça güçtür. ' 

öneriler 
• İletişim engeli, özel eğitimin diğer alt alanları gibi, bir ekip tarafından ele alınması 

gereken bir konudur. Bu sebeple tanım ve sınıflandırmada ülke çapında birliği sağlamak üzere 
bir çalışmaya girilmeli ve bu değişiklikler yasal düzenlemelere de yansımalıdır. 

• Sınıflandırmada şive farklılıkları kapsam dışı tutulmalıdır. 
• Dil ve konuşma sorunları ele alınırken "Güzel söz söyleme" sanatı kapsamına giren 

konular gözönüne alınmamalıdır. 
• Görüntüye bağlı iletişim davranışları (duruş, jest, mimik) dil ve konuşma sorunları 

arasında yer almamalıdır. 
• Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde yapılmakta olan taramaların düzenli aralıklar

la tekrarlanması, dil ve konuşma taramalarına ağırlık verilmesi gerekir. 

• Sözel dil, iletişimde önemli bir unsurdur. Bu durumda Türkçe ile çalışmakta olan dil
bilimcilere büyük görev düşmektedir. Türk dil bilimcileri kuramsal çalışmalar yanında uygula
maya dönük çalışmalarda yapmalıdırlar. Kişiler arası iletişim sorunu olan engellilere ayrıcı teş
his koyma gayesiyle geliştirilecek ve kullanılacak araçların üretilmesinin de önemli katkıları 
olacaktır. ' 

• Konuşma ve dil sorunlu kişilere teşhis koyacak ve onları yönlendirecek elemanların, 
nitelik ve nicelik yönünden kaliteli olmaları gerekir. Bunun içinde üniversitelerle işbirliği yapı
larak bu konuyla ilgili bölümler açılabilir. Ayrıca şuanda var olan elemanlardan hizmetiçi eği
timi yoluyla bu konuda uzman eleman yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 

• Dil ve konuşma sorunlu jçocuklar için ayrı özel eğitim okulu açılmasına gerek yoktur. 
Bu çocukların normal okullarda kendi akranları arasında kaynaştırılarak eğitilmesi için de bu 
çocukların bulunduğu okullarda kaynak odalar teşkil edilerek konu ile ilgili uzman kişi bulun
durulmalıdır. 

• Dil ve konuşma sorunlu çocukların ele alınması ve yönlendirilmesi için Millî Eğitim, 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Üniversiteler ve bu çocuklara eğitim hizmeti veren özel eğitim kurumları arasında gönderme 
sistemine bağlı bir organizasyona gidilmeli ve böylece kurumlar ve kuruluşlar arasında koordi
nasyon sağlanarak, bir yönetim organizasyonu modeli için bir ekip çalışması başlatılmalıdır. 

• Dil ve konuşma sorunlu çocukların eğitimi için özel geliştirilmiş eğitim araçlarına ihti
yaç vardır. Bu sebeple Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde bu çocukların iyi bir şekilde 
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teşhis edilmesi ve eğitimlerinin yapılabilmesi için eğitim ortamları her yönden düzenli bir hale 
getirilmeli, kitle iletişim araçları başta TV. olmak üzere, video, video kamera, terapi aynaları, 
kaliteli ses cihazları, teşhis araçları, resimli kitaplar, metronom, org v.b. araçlar bulundurul
malıdır. 

• Dil ve konuşma sorunlu çocukların eğitiminde rol alacak personelin sosyal çevreyle 
de iyi bir etkileşim halinde olması gereklidir. Bunun içinde bu konu ile ilgilinen uzmanların, 
terapistlerin deneyimlerinin artırılması yeni teknolojik gelişmelerden haberdar edilmeleri ge
rekmektedir. Kitle iletişim araçları kullanılabilir ve konu ile ilgili konferanslar düzenlenebilir. 

• Dil ve konuşma sorunlu çocuklar için hazırlanacak programların çocuğun bilinç, duy
gusal, sosyal, dil becerilerinin gelişimini teşvik edici, ailelerinin katılımını ve ihtiyaçlarını kar
şılayıcı nitelikte olması gerekir. Bu doğrultuda; programda ölçme, tanılama, amaç belirleme, 
planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri mutlaka bulunmalıdır. 

• Dil ve konuşma sorunlu bireyler de normal kişiler gibi toplumun birer üyesidirler ve 
çılışarak topluma yardımcı olmaları üretken bir vatandaş olmaları beklenir. Bunun için bu tür 
özürlülere yardımcı olmak, durumlarına uygun bir işe girebilmeleri yönünde İş ve İşçi Bulma 
Kurumu bünyesinde bir rehberlik servisinin kurulmasına ihtiyaç vardır. 

• Okul öncesi dönemin, dil ve konuşma gelişiminin en hızlı dönem olması sebebiyle, bu 
tür hizmetlerin yaygınlaştırılması ve özellikle dil ve konuşma sorunlu çocukların okul öncesi 
eğitim imkanlarından yararlanılacak düzenlemelerin yapılarak doğal ortam içerisinde ve yaşıt
larıyla etkileşimde bulunarak sorunlarını aşabilmeleri için ortamlar hazırlanmalıdır. 

• Bireysel ve grup eğitimi ile yapılan iyileştirme çalışmaları rastgele olmamalıdır. Geliş
tirilmiş uygun eğitim programları hazırlanmalı ve konuşma sorunlu çocuklar bu eğitim prog
ramlarından geçmelidirler. 

• Dil ve konuşma sorunluların eğitimini sağlayacak hizmetlerin yaygınlaştırılması ve çe
şitlendirilmesi gerekir. Doktor, dilbilimci, öğretmen, bu konuyla ilgili kurumlar, uzmanlar, ai
le işbirliği ile ekip çalışması yapılmalıdır. 

• Dil ve konuşma sorunları alanında çalışacak nitelikli ve nicelikli elemanlar yetiştirme 
konusunda uluslararası işbirliğine gidilmelidir. 

• Yerel yönetim ve özel idare bütçelerinden Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay gibi ku
ruluşlara ayrılan pay gibi, özel eğitim kurumları içinde bir pay ayrılmalıdır. 

• Bütçeden özel eğitim kurumları için daha çok ödenek ayrılması yoluna gidilmelidir. 

GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ 

Tanım 
Görme Engelli: Bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görmesi (görüş açısı) 20'yi geçme

yen ve eğitim-öğretim çalışmalarında görme gücünden yararlanması mümkün olmayanlara "gör
me engelli" denir. 

Az Gören : Bütün düzeltmelere rağmen iki gözle görrnesi 1/10-3/10 arasında olan ve özel 
bir takım araç ve yöntemler kullanılmaksızın eğitim-öğretim çalışmalarında görme gücünden 
yararlanamayanlara "Az gören" denilmektedir. 
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Sınıflama 
Görme engellilere sunulacak eğitim hizmetlerinin çeşitlenmesine yardımcı olmak üzere bi

limsel yönden yapılan sınıflanma şu şekildedir : 
1. Her iki gözünde tüm görme engelliği olanlar, 
2. Gözlerinde ışıklara karşı renk algısı olanlar, 
3. • Cisimleri farkedebilen az görenler. 

Teşhis 
Görme engellilerin teşhisi; önce ailede, sonra il ve ilçelerde bulunan rehberlik ve araştırma 

merkezlerindeki uzmanların uyguladıkları standartlaştırılmış bağıl testlerle veya tam teşekkü
lü hastanelerde hekimlerin vereceği heyet raporları sonrasında belirlenmektedir. 

Yerleştirme 
Ülkemizde görme engellilerle ilgili eğitim seviyesi en erken ilkokul çağından itibaren baş

lamaktadır. 

Ülkemizde beş tane yatılı görme engelliler ilkokulu, üç tane yatılı ilköğretim okulu, müs
takil olmak üzere bir tanede sanat ortaokulu ile ayrıca iki tane de rehabilitasyon merkezi bu
lunmaktadır. 

Bu okullarımızda toplam 1 088 öğrenci eğitim görmekte, olup, bu okullarımızda 58 öğ
renci eğitim almak üzere sıra beklemekte; yine bu okullarımızda toplam 183 öğretmen görev 
yapmaktadır. 

Ortaokulu bitiren görme engelli öğrenciler, özel eğitim önlemleri alınmaksızın kaynaklaş-
tırılmalı olarak akranları arasında lise öğrenimine devam etmektedirler. 

Liseyi bitiren görme engelli öğrenciler ise öğrenci seçme sınavlarına katılarak kendileri için 
ayrılmış yüksek öğretim programlarına devanı ederek okuyabilmektedirler. 

Görme engelliler için hizmet veren rehabilitasyon merkezlerinin birisi Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlıdır. Bu merkezde 18-35 yaşları arasın
daki yetişkin görme engellilerin sosyal rehabilitasyonları gerçekleştirilmekte, görme engellile
rin iş ve meslek edinmelerine yönelik beceriler kazandırılmaktadır. 

Diğer rehabilitasyon hizmeti de Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yük
sek Okulu bünyesinde olup, her yıl bahar sömestrinde Ankara Görme Engelliler Sanat Ortao
kulu öğrencilerine bilimsel masaj kursu verilerek öğrencilere mesleki yönde masör setifikası 
verilmektedir. 

Ayrıca Vakıf ve dernekler vasıtasıyla görme engelli bireylere eğitim hizmeti götürülmekte
dir. Bu hizmetler daha çok yetişkinlere yönelik mesleki rehalibitasyonlar şeklindedir. 

Eğitim Ortamları 
Ülkemizde görme engelli birey ve çocuk sayısına ilişkin kesin veriler bulunmamaktadır. 

Dünyada yaşayan genel nüfus içinde Birleşmiş Milletlerce tahmin edilen görme engelliler oranı 
% 0.2'dir. Dünya Standartlarının Türkiye nüfusuna oranlaması sonucu, görme engellilere iliş
kin olarak 1990 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre ülkemizde 113 138 görme engelli kişinin 
bulunduğu, diğer taraftan 0-18 yaş arası nüfusun 26 371 000 olduğu bilinmekte olup. Buna 
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göre 0-18 yaş arası görme engelli çocuk sayısı ise 52 742 olarak tahmin edilmektedir. Görme 
engelliler okullarında halen 1 088 öğrenci eğitim görmektedir. Bu da ülke görme engelli nüfu
sunun °/o 2.57'dir. . 

Görme engelli çocukların eğitimleri tip projeli görme engelli okullar ile normal farklılığı 
olmayan binalarda sürdürülmektedir. 

Yeni tip projeli binalarda sınıf mevcutları, kapı ve pencerelerin açılışları, kapanış yönleri 
dikkate alındığı halde, önceden yapılan görme engelliler okullarında herhangi bir mimari en
gel bulunmamaktadır. 

Görme engelliler için eğitimin verimli olarak yürütülmesi gayesiyle özel teknikler araç-
gereçlerin tamamı yakın zamana kadar ülke dışından ithal edilmekteydi. Ancak son yıllarda 
bir kısım eğitim araçları Millî Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi tarafından yapı
labilmektedir. 

Eğitim Programları 
Görme engellilerin eğitimleri için ilkokul düzeyinde hazırlanan ve akademik ağırlıklı ola

rak ilkokulmüfredat programı mevcuttur. Bunun dışında sosyal hayata yönelik veya çeşitlilik 
gösteren herhangi bir program mevcut değildir. 

Eğitim-öğretim hizmetleri normal okullarda uygulanan programların öğretmenlerce bu okul
lara intibakları sonucunda yürütülmektedir. 

Sanat dallarına göre hazırlanmış veya iş okulları ile ilgili de herhangi bir eğitim programı 
mevcut değildir. 

İşe Yerleştirme 
Görme engelli çocukları tüketici durumdan kurtarıp, üretici hale getirme görevi de görme 

engelliler okullarına düşmektedir. Sözkonusu okullarda görme engelli öğrencilerin bir kaç iş 
dalı hariç, gerekli iş analizleri yapılmamış olmasından dolayı hangi iş dallarında istihdam edi
lecekleri ve verilecek eğitim programları da tespit edilmiş değildir. 

Bu okullarda günün şartlarına uygun iş eğitimleri yerine günün gerisinde kalmış geçerliği 
olmayan sanat dallarında iş eğitimi verilmektedir. Bu durum ise özürlünün okul sonrasında 
istihdam alanını güçleştirmektedir. 

Aile Eğitimi 
özel eğitim alanında çalışan uzmanların az oluşu nedeniyle Ülkemizde özür türüne göre 

bir aile eğitiminden istenilen şekilde söz etmek mümkün değildir. 

Çocuğun okulda kazandığı bilgi ve becerileri ev ortamında aile ile işbirliği sonucu pekişti
rilmesi eğitimin sürekliliği ve yaygınlaştırılması bakımından gereklidir. 

Personel Eğitimi ve İstihdamı 
2916 sayılı özel eğitime muhtaç çocuklar yasasında personel eğitimi ile ilgili herhangi bir 

madde bulunmamaktadır. Ülkemizde görme engellilere yönelik özel eğitim öğretmeni yetişti
ren tek üniversite Gazi Üniversitesi olup, bu üniversitenin özel eğitim bölümü 1987 yılında açıl
mıştır. Söz konusu bölüm sadece görme engelliler okullarının ilkokul kısmına özel eğitim öğ
retmeni yetiştirmektedir. Görme engelliler ortaokulları için ise branş öğretmeni yetiştiren her
hangi bir kurum mevcut değildir. 
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Görme engelliler okullarında hizmet verecek kişilerin de bu okulların özelliklerine uygun, 
özürlü çocuğa hizmet verebilecek kapasiteye sahip olmaları gerekmektedir. Ancak; araştırma
larımız sonucu bu okullarda bu tür elemanların olmadığı tespit edilmiştir. 

önleme " 
Görme engelli olmak tek nedene bağlanamaz. Görme özürlü olma sebeplerinden en önemlisi 

hiç şüphesiz ailenin bigisizliğidir. Toplum bu konuda duyarsızdır, aldırmazlık içindedir. 
Görme engelliliğin oluşmaması için aile ve toplum bilgilendirilip, bilinçli bir hale getiril-

melidir. Bu konu ile ilgili materyaller hazırlanıp ücretsiz olarak her aileye ulaştırılmalıdır. 

iletişim araçları yardımıyla görme engelliliğin meydana gelmemesi için alınacak önlemle
rin devamlı vurgulanması çeşitli uyarılarda bulunulması gerekmektedir. Bütün bunların yanında; 

— özürün önlenmesine ilişkin olarak yetersizliğin erken teşhisi ve erken eğitim hizmet
lerinin yaygınlaştırılması, 

— Görme engelli olmaya neden olan kazalardan nasıl korunulması gerektiği hakkında 
toplumun aydınlatılması, 

— Bebeklik döneminde kızamıkçık aşısı yapılmasını genel aşı politikası içine alınması, 
— Bebeklerin sağlık ve gelişim kontrollerinin düzenli olarak ve zamanında yapılması, 

— Sıkı doğum,ileri yaşlarda doğumun önlenmesi, gibi hususlarda geniş tedbirlerin alın
ması hususu devlet politikası haline getirilmelidir. 

Sorunlar , 
— Ülkemizde görme özürünün erken teşhis edilmesine özen gösterilmemesi, 
— Görme özürlü öğrencilerin normal öğrencilerle birlikte eğitilmelerine (kaynaştırma 

Eğitimi) yer verilmekte ancak; bu okullarda özel araç-gereç ve özel eğitim eleman olmayışı yü
zünden bu uyguluma sınırlı düzeyde kalmakta ve istenilen randıman elde edilememektedir. 

— Ülkemizde normal okullarda eğitim-öğretim yapan özel eğitime muhtaç öğrencilere 
yardımcı olmak üzere hâlâ gezici öğretmenin bulunmaması, 

— Ortaokul mezunu görme engelli öğrencilerin kendi yörelerinde bulunan pansiyonlu 
liselerden yararlahamamalari, 

— Halk kütüphanelerinde görme engellilerin yararlanabilecekleri braille yazılı veya ses
li eserlerle donatılmış bölümlerin olmaması, 

— Görme engellilerle ilgili mesleki eğitime yönelik iş okullarının olmaması. 

öneriler 
— Ülkemizde görme özürünün erken teşhis edilmesine azami derecede özen gösterilme

li. Bunun için ilgili kurum ve kuruluşlara maddi desteğin sağlanması, 
— Görme özürlü öğrencileri sadece yatılı özel eğitim kurumlarına yerleştirme yerine, araç-

gereçlerle ve özel eğitim öğretmeni ve personeli ile donatılmış gündüzlü okullara eğitim im
kanları sağlanması, 

— Kaynaştırma eğitimine anakolu ve anasınıflarından itibaren başlanması, 
— Okullarda eğitim-öğretim yapan özürlü öğrencilerin zorluk çekebileceği ve branşlar

da kendisine yardımcı olabilmesi için gezici öğretmenliğin ihdas edilmesi, 
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— Ortakolu bitiren görme özürlü öğrencilerin liseye gidebilmeleri için kendi mahallinde 
bulunan pansiyonlu liselerden yararlandırılması, 

— Yeni yapılacak olan görme engelliler okullarının yeni tip projelere uygun olarak ya
pılması, 

— Millî Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezinde görme engellilerin eğitim-araç 
ve gereçlerini yapabilecek, üretebilecek bir bölümün ihdas edilmesi, 

— Ders Aletleri Yapım Merkezinde üretilen araç-gereçlerin satış mağazalarında bütün 
görmeyenlerin hizmetine sunulması, 

— Görme engelliler okullarında uygulanan eğitim programlarının çağdaş gelişmelere uy
gun olarak geliştirilmesi, 

— Braille baskı yapan matbaa kütüphane hizmetlerinin teknolojik gelişmelere parelel 
olarak iyileştirilmesi, 

— Kaynaştırmaya alınan görme engelli öğrenciler için gerekli olan alt yapının sağlanması, 
— Görme engelli öğrenciler için hazırlanan müfredat programı ve ders kitaplarından gör

me engellileri ilgilendirmeyen konuların ayrılarak sosyal, yabancı dil ve el sanatları gibi dallara 
daha fazla yer verilmesi, 

— Görme engellilerin eğitimi için özel olarak yetiştirilmiş öğretmen, yönetici, denetici 
ve destek personel sağlanmalı ve bunları görevde tutacak şekilde özendirici tedbirler alınmalı. 

İŞİTME ENGELLİLER VE EĞİTİMLERİ 

Tanım 
İşitme Kaybı: İşitme testi sonucunda belli bir bireyin aldığı sonuçlar, kabul edilen normal 

işitme değerlerinden, belirli derecede farklı olduğunda bir "iştme kaybın" dan söz edilebilir. 

İşitme Engelli : İşitme duyarlığının, kişinin gelişim, uyum, özellikle iletişimdeki görevle
rini yeterince yerine getiremeyiş haline işitme engeli denir. 

İşitme Engelliler : İşitme duyarlıkları gelişim, uyum, özellikle iletişim görevlerini yerine 
getiremeyişlerinden dolayı özel eğitim gerektiren çocuklar işitme engelliler olarak adlandırıl
maktadır. , 

Sınıflama 

İşitme Engellilerin Sınıflandırılması 

Çocukta Yetişkinde 

Normal (0-20 dB) (0-26) 
Çok hafif (21-35 dB) (27-40) Hafif yada uzaktaki konuşma seslerini duymada ve 

konuşmaları anlamada güçlükleri olabilen, ancak 
okul ortamlarında çok fazla güçlükleri olmayan. 
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Çocukta Yetişkinde 

Hafif (36-55 dB) (41-55) 1-2 metreden yüzyüze konuşmaları çok fazla zorlan
madan anlayabilen ancak konuşmanın ses tonu az ve 
konuşmacının yüzü dönük olduğunda güçlükleri 
olan, normal sınıf ortamında tartışmaları yarı yarıya 
kaçırabilen sözcük dağarcığı yetersizlikleri görülebilir. 

Orta (56-70 dB) (56-70) Yüksek sesle yapılabilen konuşmaları ancak anlayabi
len grup ve sınıf tartışmalarında oldukça güçlükleri 

- olan sözcük dağarcığında yetersizlikleri dil ve konşu-
mada bozuklukları görülebilenler. 

tleri (71-90 dB) (71-90) Kulağından 35 cm. uzaklıktaki yüksek sesleri işitebi-
len, çevredeki tanıyabilen ünlüleri birbirinden ayıra
bildiği halde, ünsüzleri ayırt etmede güçlükleri olan, 
giderek ağırlaşan dille konuşma bozuklukları görü
lenler. , 

' . - * • - • , ' 

Çok ileri (90 ve yu- (90 ve yu- Bazı yüksek sesleri işitebilen, fakat ton-tınıdan çok 
karisi) karısı) titreşimlerin farkında olan, iletişimde ana kanal ola

rak işitmeden daha çok görmeyi kullanan, konuşma 
ve dilin kazanılmasında giderek ağırlaşan güçlükleri 
olan, konuşma ve dil bozukluklarının yoğunlaştığı 
gruplardır. 

Teşhis Etme 
İşitme engelli çocukların bedeni, zihni, sosyal, duygusal ve diğer alanlarda güçlü ve güç

süz yönleri ile kişilik özellikleri ve yapısını, ilgilerini araştırmak gayesiyle yapılan çalışmaların 
tamamına teşhis denilmektedir. 

Çocuğun işitmesinde problem olduğu önce ailede farkedilmektedir. Aile doktora veya tıp 
merkezine başvurarak, bu kurum çocuğa tıbbi muayene ve odiometri testi uygulamakta,ve işit
me engelli tanısı konulmaktadır. Çocuk ayrıca Rehberlik ve Araştırma Merkezinde de incele
meye tabi tutulmaktadır. Bu incelemelerde zekâ testi uygulanmakta, ana^baba ile görüşmeler 
yapılmakta kısa süreli gözlemler sonrası çocuğa "işitme engelli" tanısı konularak işitme en
gellilere eğitim veren özel eğitim sınıflarına veya işitme engelliler, okullarına yerleştirilmektedir. 

Teşhis işlemleri tıbbi ve psikometrik verilere göre yapılmakta daha sonra homojen gruplar 
oluşturulmaya çalışılmakta ise de bu konuda işitme engelliler etkilenme derecesine göre homo
jenlik göstermeyen kümeler oluşmaktadır. Örneğin; İşitme engelliler okullarında 50 dB - 70' 
dB arasında olan çocuklar olduğu gibi 100 dB -130 dB arasında da bulunan çocukların oldu
ğu bilinmektedir. 
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TEŞHİS ETMEDE ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN İLKE yE ÖNERİLER 
1., Teşhis mümkün olduğunca erken yaşta yapılmalıdır. 
2. İşitme engelliğin belirtileri kitle iletişim araçları (TV, Radyo, Basın) yoluyla anne ve 

babalara anlatılmalıdır. 
3. İllerde bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince kaba tarama çalışmaları yay

gınlaştırılmalıdır. 
4. Otyometre uygulanan odaların ses yalıtımı yapılmalı, söz konusu cihazı kullanan per

sonelin hizmetiçi eğitimden geçmeleri sağlanmalıdır. 
5. Tanılama bir bütünlük içinde yapılrrialıdır. Çocuğun engel durumu ve derecesinin 

belirlenmesine ek olarak bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal, ruhsal ve kişilik özellikleriyle ge
lişimi ayrı ayrı bütün unsurları kapsayacak şekilde yapılmalı. 

6. İşitme engelli çocukların yalnız inceleme yapıldığı zamanki durumu değil, o ana ka
dar geçirmiş olduğu gelişim basamakları da incelenmelidir. 

7. özürün teşhis edilmesinde teşhis sistemleri geliştirilmelidir. 
8. Bilişsel, dil, motor, sosyal ve akademik eğitsel teşhise imkan verecek toplumumuzun 

normlarına.uygun ölçü araçları geliştirilmelidir. 
9. Mümkün olduğunca bir testle yetinilmemeli, engellinin özelliğine uygun ölçme araç

ları, çeşitli testler ve teknikler kullanılmalıdır. 
10. Standartlaştırılmış testlerin yanında, informal testlerden ve sistematik gözlemlerden 

de yararlanılmalıdır. 
11. İşitme engelli çocuğun bir veya birkaç özelliği değil her yön ve özelliği araştırılmalıdır. 
12. Çok yönlü inceleme yapılabilmesi için, tıp, psikolojik, özel eğitim, sosyal çalışmacı 

gibi çeşitli disiplinlere mensup kişiler, kendi ihtisas alanlarına giren hususları incelemelidirler. 
13. Teşhisi yapan kişilerin, inceleme yapılan alanlarda yeterli bilgi ve beceriye sahip uz

man kişiler olması gereklidir. 
14. Teşhis yapıldıktan sonra, bunun doğru olup olmadığı sürekli olarak incelemelerle kont

rol edilmeli ve sonuç daima değişikliğe açık tutulmalıdır. 
15. İşitme engellilerin teşhisinde bireyin sadece engel durumu değil, başarılı olabileceği 

alanlarda ortaya çıkarılmalı. 
16. Teşhiste görev alanların engellinin ana-babasıyla sıkı işbirliği yapmaları ve elde et

tikleri biglileri diğer bilgilerle bütünleştirmeleri gerekir. 

Yerleştirme 
2916 sayılı özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanununun 12 nci maddesinde de belirtildiği 

gibi aile ile birlikte birçok kişi ve kurum özel eğitime muhtaç çocukları ilgili makamlara bildir
mekle yürümlü kılınmıştır. Ancak, bu madde gereği gibi işlememektedir. Bu durum daha çok 
nereye, ne zaman, nasıl başvurulacağının yeterince bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Ay
rıca veli ya da vasinin çocuğunu okula kayıt yaptırıncaya kadar yaptırması gereken bir çok bü
rokratik işlem vardır, özellikle kırsal kesimde yaşayan maddi durumu yeterli olmayan, eğitim 
seviyesi düşük aileler için bunlar önemli sorunlar oluşturmaktadır. 
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Çocuğun dil edinimi için en kritik dönem 0-4 yaş arasıdır. İşitme engelli çocuğun temel 
sorunu dil edinme olduğundan, sözkonusu yasanın 3 üncü maddesindeki .4-18 yaş tanımının 
6-18 yaş olarak.değiştirilmesi son derece yararlı olacaktır. 

TABLO : I 
Ülkemizde 1990 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre işitme engelli çocukların tahmini sayısı. 

Bilgi türü yaş 

0-18 

o 
• 1 • 

2 -
3 
4 

' 5 . " 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Tek yaş nüfusu 

26 371 001 
1 139 382 
1 110 898 
1 418 531 
1 538 166 
1 623 620 
1 657 801 

« 1 361 562 
1 566 650 
1578 044 
1 412 834 
1 521 075 
1 298 896 
l 424 228 
İ 401 440 
1 315 986 
1 384 349 
1 230 533 
1 156 473 
1 230 533 

(% 0,6'a göre) N 

158 226 
6 836 
6 666 
8 511 
9 229 
9 742 
9 947 
8 169 
9 400 
9 468 
8 477 
9 127 
7 793 
8 545 
8 409 
7 896 
8 306 
7383 
6 939 
7 383 

Tablodan da anlaşılacağı üzere Ülkemizde 0-18 yaş grubu içinde tahmini olarak 26 371 
001 kişi vardır. Bunların (% 0,6'a göre) 158 226'sı işitme engellidir ve eğitim çağı içinde düşü
nülmelidir. Çünkü özel eğitime muhtaç çocukların teşhis tedavi ve eğitimleri ne kadar erken 
başlarsa o kadar iyi netice elde edilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, ti Eğitim Kurulları kararına göre özel eğitime muhtaç çocuğu du
rumuna uygun özel eğitim kurumuha yerleştirir. Bu görev gerektiğinde ti Eğitim Kurullarına 
da devredilebilmektedir. 

— işitme engelli çocuklara yönelik eğitim hizmetleri Rehberlik Araştırma Merkezleri ile 
normal okulların çeşitli kademeleri, işitme engelliler okulları, üniversiteler, kurumlar ve özel 
eğitim kuruluşlarınca yürütülmektedir. 
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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı işitme engelli çocukların devam edebileceği yatılı ve gün
düzlü olmak üzere 38 adet işitme engelliler okulları mevcuttur. Bu okullarda toplam 6 033 öğ
renci eğitim görmekte normal okullar bünyesinde bulunan 57 işitme engelliler özel eğitim sı
nıflarında ise; 663 öğrenci olduğu ve eğitim-öğretim gören işitme engelli öğrencilerin sayısının 
6 696, bütün bu eğitim hizmetleri ise 921 öğretmen tarafından yürütülmekte olduğu tespit edil
miştir. 

TABLO : II 

ÎŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA OKULLAŞMA 
• . ' (1992-1993 ÖĞRETÎM YILI İTİBARİYLE) 

Engel Türü İşitme Engelli ' 

. Bilgi türü 
öğrenci sayısı 6 033 
4-18 Yaş grubu 126 984 
Okullaşma oranı (%) 5,75 

Görüldüğü üzere özel eğitimden sınırlı sayıda işitme engelli öğrenci yararlanmaktadır. Bunun 
bir çok nedeni vardır. Gündüzlü okul sayısı yeterli olmadığı gibi, işitme engelliler özel sınıfları 
ile kaynaştırma yoluyla eğitim yaygınlaştırılamamıştır. Aileler daha çok yatılı eğitim yeğlemekte 
olduklarında yatılı sırası bekleyen birçok öğrenci vardır. Yatılı olarak eğitim veren okullar eko
nomik yönden ailelere cazip gelmesine rağmen çocukları aile ortamı ve aile sevgisinden uzak 
bıraktığından ileri yaşlarda telafisi mümkün olmayan kişilik ve davranış sorunlarının oluşma
sına neden olabilmektedir. 

İşitme engelli çocukların sözel iletişim açısından topluma uyum sağlayabilmesi için erken 
eğitim ilkesi esastır. Oysa bugün Ülkemizde işitme engelli çocuklara eğitim hizmeti verön okul 
öncesi eğitim kurumları yok denecek kadar azdır. Yine Ülkemizde işitme engelli öğrencilerin 
devam edebileceği lise ve dengi okul düzeyinde bir eğitim kurumu mevcut değildir. 

İşitme engelliler sanat ortaokulunu bitiren öğrenciler ise çeşitli meslek liselerinde kendi 
durumlarına uygun bölümlere kaynaştırma yoluyla devam etmektedirler. Ancak; kaynaştırma 
yapılan meslek liselerinde gerekli şartlar yeterince sağlanamadığından başarı yüzdeleri düşük 
kalmaktadır. 

Eğitim Ortamları 
Eğitim belli, istendik hedeflere ulaşabilmesi için eğitim ortamlarının planlı bir şekilde ha

zırlanması gereklidir. 
Eğitim ortamları fiziki, sosyal ve psikolojik olarak üç ayrı bölümde düzenlenmelidir. 

^ — Fiziki Ortamlar : Okulun bulunduğu çevre, bina, derslikler, dersliklerin konumu, ya
pısı, yapı içi genişlik, ısı, nem, ışık, ses durumu, çalışmalarda kullanılacak araçlar anlaşıl
maktadır. . 

— Sosyal Ortamlar : Okulda çalışan yönetici, öğretmen, öğrenci ve destek personel, öğ
renci velileri, yaşları, cinsleri, öğrenim durumları, hizmet tecrübeleri, sosyal-kültürel seviyele
ri, birbirleriyle kaynaşmaları akla gelmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 292) 



—-. Psikolojik Ortamlar : Okul ve sınıf atmosferi psikolojik ortamı oluşturur. 
Eğitim Programları 
İşitme engelli çocuklar için hazırlanacak programların çocuk merkezli, çocuğun bilişsel, 

duygusal, sosyal, dil becerilerinin gelişimim teşvik edici, ailelerin katılımını, ihtiyaçlarını kar
şılayıcı nitelikte olması gerekir. Bu doğrultuda; ölçme-teşhis etme, amaç belirleme planlama 
uygulama ve değerlendirme basamakları programlarda bulunmalıdır. 

" Ülkemizde işitme engelli çocukların erken teşhisi ve erken eğitime alınmalarının önemli 
olduğu 2916 sayılı yasada belirtilmiş olmakla beraber bugüne kadar okul öncesi eğitim için 
henüz program geliştirilmiş değildir. 

İşitme engellilere eğitim veren kurumlarda normal çocuklar için hazırlanan programlar 
temel olarak alınmıştır. Bu programın uygulanmasında oral-yöntem hedeflenmiştir. 

İşitme engellilerin eğitiminde kullanılan yöntemler üç bölümde toplanmaktadır. Bunlar; 
İşaret, sözlü iletişim ve karma yöntemdir. 

•: • • İşaret (Manuel) Yöntemi: İletişim için beden hareketlerinden oluşan, görme yoluyla 
alınan uyarıların kullanılmasına dayanan bu yöntem kolay öğrenilmektedir. Çocuk çevredeki 
konuşma dilini anlamadığından, önce onların jest ve mimiklerinden etkilenmektedir. Böylece 
işaret yöntemi ilk kolaylık avantajına sahiptir. Bu sebeple işitme engelliler işaret kullanmayı 
tercih etmektedirler. 

• Sözlü İletişim Yöntemi: İşitme engelli bireyi anadilini konuşabilir ve konuşulanı anla
yabilir hale getirmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöntem işaretin kullanılmasına izin verme
yen bir yöntemdir. Dudaktan anlamaya dayalı olarak uygulanır. Sözlü ileşitim yöntemi bir yön
temler paketidir. Bu pakette işitme eğitimi dudaktan anlama, dinleme ve ses eğitimi, artikülas-
yon eğitimi ve konuşma eğitimi vardır. 

• Doğal -İşitsel Yöntem : Sözlü iletişimin bir türü olan Doğal -İşitsel Yöntem son za
manlarda uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu yöntemin oluşması için bazı şartlar gereklidir. Bunlar; 

1. Erken teşhis, erken ve uygun cihazlandırma ile, erken eğitimi hemen başlanmalı. 
2. Çevrede hiçbir işaret sistemi olmamalı. 
3. İlk dönemlerde, çocuğun konuşma gelişimi yavaş olacağından anne-baba sürekli ola

rak desteklenmelidir. 
4. Anne-baba, öğretmen ve çevre sürekli olarak çocukla etkileşim içinde olmalıdır. 
5. Anne-baba, öğretmen ve uzman kişiler, çocuğun kesinlikle konuşacağına inanmalıdırlar. 
6. Çocuklar normal dil ortamıyla çevrelenmiş olmalıdırlar. 
Doğal -işitsel yöntemin başarısını etkileyen faktörlerden çocuğun doğal -dil ortamıyla çev

relenmesi esası kaynaştırma programıyla doğrudan ilişkilidir. Bu sebeple işitme engellilerin eği
timinde kaynaştırma programı mutlaka uygulanmalıdır. 

• Doğal-İşitme Yöntemi Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulunan İÇEM ile Ankara-
Kemal Yurtbilir ve Eskişehir İşitme Engelliler Okullarında uygulanmaktadır. . 
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• Karma Yöntem : işitme engelli bireyin bulunduğu toplumda geçerli olan her türlü ile
tişim yollarından yararlanmayı amaçlayan bir yöntemdir. Bu yöndemde kullanılan jest ve mi
mikler işaret yönteminde kullanılandan daha farklı olup, burada kullanılan jest ve mimikler 
toplumda kullanılan alışılmış jest ve mimiklerdir. Bu yöntem ilk anda cazip gibi görünmektey-
se de aslında öyle değildir. Bu yöntemle çocuk normal topluma hazırlanamamaktadır. Çünkü 
çocuk çevresiyle etkileşime gireceği zaman sözel dilini değil jest ve mimiklerini kullanacaktır. 
Bu durum ise "yaşamak ve birlikte yaşamak" gayesinin gerçekleşmesini engelleyecektir. 

Yöntemler konusunda tartışmalar günümüzde sürüp gitmektedir. Söylenebilecek en doğ
ru söz, her dilde her işitme engelliye uygulanacak, her öğretmenin uygulayabileceği tek en iyi 
yöntemin bulunmadığıdır. İşitme engellilerin eğitiminde topluma, toplumun diline, çocuğa, öğ
retmene, duruma ve imkanlara göre bir takım yöntemlerin zaman zaman değiştirilmesi normal 
kabul edilmelidir. 

İşitme engellilerin eğitiminde normal öğrenciler için hazırlanmış ders kitapları kullanıl
maktadır. Oysa işitme engellinin özelliğine uygun olacak şekilde bol resimli ve sade anlatımlı 
ders kitaplarına ihtiyaç vardır. Tüm duyguları uyaran niteliği taşıyan ders, araç-gereçleri (film, 
slayt, sıralama kartı, iş kartları, tablolar, maketler, modeller vb.) Ders Aletleri Yapım Merke
zinde geliştirilmelidir. Ayrıca işitme engellilerin eğitim için gerekli kitap, dergi, gazete, bülten, 
broşür yetersizdir. Bu konuda yapılan her türlü çalışma teşvik edilmelidir. 

İşitme engellilerin yaşamları ve eğitimleri ile ilgili dramatize programlar hazırlanabilir. 
Günümüzde işitme engelliler okullarında erkek öğrenciler için metal ve ağaç işleri sanat 

dallarında, kız öğrenciler için de trikotaj, el sanatları ve biçki-dikiş alanlarında mesleki eğitim 
yapılmaktadır. Ancak mezun öğrencilerin eğitildikleri sanat dallarında iş bulmaları sınırlı ol
maktadır. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Atelyelerin kapasitelerini yeterli olmaması, gerekli araç-

' gereçlerin yetersizliği vb. gibi nedenler sayılabilir. 

Günümüzde istihdam imkanları fazla olan meslek dallarının mesleki eğitim programları
na dahil edilmesi, mesleki eğitim konusunda okul-işyeri ilişkilerinin kurulması gereklidir. 

İşe Yerleştirme 
Millî Eğitim Bakanlığı-özel Eğitim Okulları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde özel eği

tim okullarının amaçlarından biri de Özel eğitime muhtaç çocukların üretici olmalarını sağla
maktır denilmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için işitme engellilerle ilgili olarak okullarda 
mesleki eğitim programları uygulanmaktadır. Bu programları; ağaç işleri-metal işleri, el sanat
ları, biçki-dikiş ve trikotajdır. . • 

İşitme engelliler okullarının söz konusu programlarını bitiren gençlerimiz gördükleri sa
nat dallarıyla ilgili olarak istihdam edilmemektedirler. Bu duruma yol açan çeşitli nedenler 
vardır. Bunlar; 

1. Mesleki eğitim, gerekli şartları taşımayan yetersiz fiziki ortamlarda yapılmaktadır. 
2. Atelyelerde eğitimi yapılan sanat dalları için gerekli araç-gereçler yeterli değildir. 
3. Okullarda yeterli sayıda meslek dersi öğretmeni ve usta öğretici bulunmamaktadır. 
4. Mesleki eğitim programlarında çeşitlilik yoktur. 
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5. Meslek liselerinde olduğu gibi okul-işyeri işbirliği kurulamamıştır. 

6. tşitme engelliler için bilimsel iş analizleri yapılmamıştır. 

7. tşitme engelliler için mesleğe yöneltme çalışmasında kullanılabilecek ölçü araçları 
yoktur. ( . . " ' , ' • 

8. İstihdam amacıyla işitme engelli, okul t.t.B.K. ve işveren arasında işbirliği ve koordi
nasyon sağlanamamaktadır. 

9. 1475 sayılı tş Kanunu'nun 25 nci maddesinde elli ve elliden fazla işçinin çalıştığı işyer
lerinde % 2 oranında sakat kimsenin çalıştırılması mecburiyeti getirilmiştir. 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'na dayalı olarak çıkarılan sakatların devlet memurluğuna alınmaları ile 
ilgili yönetmelikte % 2 oranında sakat eleman istihdam edilmesi öngörülmektedir. Ancak, ge
niş kapsamlı, sürekli işyeri denetimlerinin yapılamaması, cezai müeyyidelerin yetersizliği gibi 
sebeplerle kamu ve özel sektör işyerlerine yasalarda öngörülen oranlarda sakat istihdam edile
memektedir. 

10. istihdam edilen işitme engellilere çalıştıkları işyerlerinde destek verecek, rehberlik 
ve danışmanlık yapacak bir organizasyon yoktur. 

Aile Eğitimi 
2916 sayılı ÖEMÇ Kanununda aile eğitimi ile ilgili herhangi bir madde bulunmamakta

dır. 2916 sayılı yasaya uygun olarak çıkarılan 167 sayılı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 
16 ncı maddesinin (b) şıkkında ise, "özel Eğitim bölümü personeli özel eğitime muhtaç ço
cuktan okul, ev, işyeri gibi çevrelerde takip eder" denmektedir. Adi geçen yönetmelik maddesi 
işitme engellileri de kapsamaktadır. 

9 Aralık 1985 tarihli özel Eğitim Okulları Yönetmeliğinde de, aile eğitimi ile ilgili bir madde 
yoktur. Ancak işitme engelliler ilkokulu öğretim programının iki maddesinde aile eğitimine 
ilişkin amaç ve ilke belirtilmiştir. Bu program amaçlarının 8 nci maddesi, çocuğun ana dilini 
öğrenmesi için, ailesi ve yakınları ile işbirliğinden söz etmektedir. Aynı programın ilkeler ile 
ilgili 14 ncü maddesinin (d) şıkkında aile ve çevre eğitimi yapmaktan söz edilmiştir. Ancak her 
iki madde aile eğitimlerinin, nasıl, ne zaman, hangi amaçla ve kimler tarafından yapılabilece
ğini belirtmemektedir., 

Aile içinde işitme engelli bir bebeğin oluşu yeni bir durum yaratır. Bu yeni durumdaki 
ilişki örüntüsü değişik biçimlerde görüşülür : Aşırı koruma, çocuğa ayrıcalık tanıma, özürü 
reddetme, çocuğu olduğu gibi kabullenme gibi işitme engelli çocuğu olan aile çoğu kez başına 
gelen bu duruma bir anlam veremez. Problemi hasıl çözeceğini bilemez. Bu konularda bir çok 
yerlere başvurur. Problem nereden kaynaklanıyor, düzelir mi, eğitim görebilecek mi, geleceği 
ne olacak, başka çocuğumuz olsa acaba nasıl olur gibi sorulara cevap arar. 

' • 
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Ailelerin yukarıda açıklanmaya çalışılan tutum ve meraklarının çocuk gelişimi ve eğitimi
ne uygun hale getirilmesi gerekir. Eğitim kurumları, öğretmenler ve uzmanlara bu konuda dü
şen görevler vardır. Bu görevleri şu şekilde açıklayabiliriz : 

1. Aileleri ilgili konularda bilgiyle donatma : Aileleri, durumları ve seviyeleri dikkate alı
narak çocuk gelişimi ve eğitimi, işitme engeli, nedenleri, türleri, işitme engellinin eğitimle iliş
kisi konularında bilgi verilmesi yararlı olur. 

özel sınıflara, yatılı ya da gündüzlü okullara, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 
çocukların velilerine topluca düzenlenen programlarla eğitim yapılabilir. Bu amaçla konferanslar, 
paneller açık oturumlar, film ve video gösterileri düzenlenebilir. Ailelerin problemlerini kendi 
aralarında tartışmaları, tecrübelerini birbirlerine aktarmaları da yararlı olur. 

Toplu programların dışında duruma göre ailelere bireysel programlar da düzenlenebilir.Bir ' 
aile için durumuna uygun programlar düzenlenir. Bu tür programlar genellikle okul öncesi çağda 
(0-3 yaşta) işitme engelli çocuğu bulunan ailelere, çocukları ile evde nasıl çalışacaklarını, okul
da yapılan eğitim çalışmalarının evde nasıl destekleneceğini gösterme de yararlı olmaktadır. 

Yatılı öğrenci velilerinin genellikle kent dışında bulunmaları, bir kısım öğrenci velisinin 
bu tür eğitim çalışmaları için yeterince zaman ayıramamaları gibi nedenlerle bütün öğrencile
rin ana-babalari ile yüz yüze görüşmek mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda uzaktan eği
tim tekniklerinden yararlanmak gerekir. Uzaktan eğitimde yararlanılabilecek belli başlı yol
lar : Mektup, broşür, kitap, radyo, TV gibi yayınlardır. 

Radyo ve televizyon programları yoluyla genel olarak özel eğitimle ilgili halk eğitimi çalış
ması yapılabileceği gibi özel programlar hazırlanarak işitme engelli çocuklar ve ailelerinin eği
timi yoluna da gidilebilir. 

Bugünkü durumda işitme engelliler okullarında daha çok veli toplantılarından yararlanı
larak ana-babaların bilgilendirilmesine çalışılmaktadır. Zaman zaman da bir kısım ana-babanın 
bizzat sınıf öğretmenine, okul rehberlik servisine ya da okul idaresine başvurarak bilgi ve yar
dım istedikleri görülmektedir. Ancak, bu durumdaki ailelerin sayıları son derece azdır. Sürekli 
davranış bozukluğu ve uyumsuzluk gösteren ya da özel sorunları dolayısıyla gelişimlerinde olum
suzluk olabileceği düşünülen öğrencilerin velileri okul rehberlik servisinin isteği üzerine okul 
idaresince okula davet edilmekte, çocuklarının sorunları ile ilgili görüşme yapılmaktadır. 

2. Aileyi özel eğitim yöntemlerinde işbirliği yapabilir hale getirmek, çocuklarına gerekli 
eğitim programlarında yardımcı olmak : Yatılı öğrenilerin ara ve büyük tatillerinde, gündüzlü 
öğrencilerin okuldan sonra her gün aileleri yanında geçirecekleri zamanda aileler okula destek 
olmalıdır. 

Çocuklarının okul ortamında öğrendikleri bilgi ve becerilerin ev ortamına transfer edil
mesi, okul ve ev eğitiminin süreklilik ve paralellik içinde olması da çok önemli bir noktadır. 

3. Aile rehberliği çalışmaları: Aile rehberliği çalışmaları psikolojik danışman uzman ya 
da rehber öğretmen tarafından yürütülür. Bireysel olarak yapılabileceği gibi grup çalışması da 
yapılabilir. 

Bu süreçte danışmanın, işitme engelli bir çocuğa sahip aileye yardımcı olabileceği ortak 
problemler şunlardır : ' • ' • • • -
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a) İşitme engelli bir çocuğa sahip oldukları gerçeğini kabul etmelerinde onlara yardımcı 
olmak. 

b) Başkalarıyla paylaşamadıkları duygusal problemlerini paylaşmak. 
c) İşitme engelli bir çocuğa sahip oldukları için kendilerini suçlu hissetmeleri ve bunun 

kendi günahları sonucu olduğu karmaşasının çözümüne yardımcı olmak. 
d) Başkalarından gelecek yanlış, eksik ve farklı değer yargılarına dayalı fikirlere karşı 

onları aydınlatmak. 
e) İşitme engeli hakkında bilgi vermek, çocuklarına gerekli eğitim programlarında yar

dımcı olmak. 

Personel Eğitimi ve İstihdamı 
İşitme engellilerin eğitiminin önemli bir unsurunu özel yetişmiş personel oluşturur. İşitme 

engelli çocukların engel ve özelliklerine göre, özel eğitim personeli, seçilip, yetiştirilmedikçe, 
özel eğitim istenilen seviyede olmayacaktır. Çünkü eğitimi başlatacak, yürütecek, yönetecek, 
denetleyecek ve tüm öğeleri şekillendirecek, ona yön ve ruh verecek personeldir. Bunun da özel 
olarak seçilmesi, çalışacağı engel grubuna göre yetiştirilmesi eğitimin ilk ve temel koşuludur. 
özel eğitim alanında, özel personel yetiştirilmesine 1952 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü özel 
Eğitim Bölümünde başlanmıştır. Bu bölümün amacı; özel eğitimin her dalı için uzman öğret- . 
men, yönetici ve müfettiş yetiştirmekti. İki yılda 60 mezun verdikten sonra 1955 yılında kapa
tıldığı için bu amacın gerçekleşmesi mümkün olmamıştır. 

özel eğitim alanında uzman personel yetiştirmek için, kuramsal başlangıç Ankara Üni
versitesi bünyesinde 1965 yılımda Eğitim Fakültesinde olmuştur. Eğitim Fakültesi özel Eğitim 
Bölümü açılmıştır. Yine aynı fakültede 1979 yılında özel eğitimin her dalında öğretmen yetiş
tirmek ve özel eğitim kurumlarında çalışanları alanında yeterli kılmak amacı ile özel eğitim 
sertifikası programı başlatılmıştır. Bu programa devam edenlerin sayısı 600'den fazla olmuş
tur. Bunların çoğu özel eğitim sertifikası almıştır. 1983 yılında bu programlar kapatılmış, Özel 
Eğitim Bölümü, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde bir anabilim dalı haline sokul
muştur. ' 

Anadolu Üniversitesinde 1983 -1984 öğretim yılında Eğitim Fakültesinde, işitme ve zihin
sel engelliler için özel eğitim öğretmenliği programı başlatılmıştır, özel eğitim programı 1986-1987 
öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Mezunlardan yeterlilik sınavlarını kazananlara yetiş
tirdiği alanla ilgili özel eğitimi kurumlarında görev verilmektedir. Anadolu Üniversitesi bu prog
ramı 1989'da özel Eğitim Etolümü haline getirmiştir. 

1987 - 1988 öğretim yılında Ankara Gazi Üniversitesi G.E. Fakültesinde özel eğitim öğret
menliği programı başlatılmıştır. Bu program görme ve zihinsel engellilere öğretmen yetiştirme
ye yöneliktir. 

1990-1991 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Mezunların çoğu söz konusu okullara 
atanmışlardır. 

Yükseköğretim kurumlarında özel eğitim alanına personel yetiştiren başka program yok
tur. Sadece üniversitelere bağlı ilkokul öğretmeni yetiştiren eğitim yüksekokullarında, özel eği
time giriş dersi okutulmaktadır. 
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Bunlar dışında 1-2-3 haftalık kısa süreli kurslar ile yeni atananların hizmete hazırlanması 
ve hizmet içi eğitimi yapılmaktadır. Bu kurslar aracılığı ile, kurslara katılanlara alanla ilgili 
yüzeysel bilgiler kazandırılmaktadır. Bazıları bu kurslara katılmadan özel eğitim kurumlarına 
öğretmen ve yönetici olarak atanmaktadırlar. 

önleme 
İşitme özürlülerin sorunları ile savaşmanın en iyi ve kestirme yolu bunları özürlü hale ge

tirmemek. Bunun için de bireyde doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrasında işitme 
engelini meydana getiren sebepleri ortadan kaldırmak için çeşitli tedbirleri almaktır. 

Bu tedbirleri şöyle açıklamak mümkündür. 
1. Doğum Öncesi Tedbirler 

. a) Akraba evliliğinin oluşturacağı olumsuz etkilerin kitle iletişim araçları ve yaygın eği
tim yoluyla anlatılması. 

b) Evlilik öncesi kan ve gen testlerinin yaptırılmasının zorunlu hale getirilmesi; bu amaçla 
kan ve gen testlerinin yapılmasını sağlayacak laboratuvarlarının açılması. 

c) Gebelik süresince annenin tehlike oluşturacak etkilerden uzak kalması, (Yaralanma
lar, düşmeler, stres, ilaç alınımı, röntgen çekimi, sigara-alkol-uyuşturucu gibi zararlı maddele
rin kullanımı vs.) 

d) Annenin gebeliği süresince annenin düzenli doktor gözetiminde bulunması. 
2. Doğum Anı ile İlgili Tedbirler 
a) Gebelik süresince doktor kontrolü altında bulundurulması; erken ve geç doğumlarda 

uygun tıbbî müdahalelerin yapılması. 
b) Doğumun ev ortamında değil; tam teşekküllü sağlık kuruluşlarında yapılması. 
c) Mümkün olduğunca aletli doğuma başvurulmaması. (Forceps gibi) 
3. Doğum Sonrası Tedbirler ' 
a) Çocuğun aşılarının düzenli olarak yapılması. 
b) Herhangi bir ateşli hastalık belirtisi görüldüğünde hemen zaman geçirmeden en ya

kın sağlık kuruluşuna başvurulması. Ateşli ve bulaşıcı hastalıklar hakkında ailelerin bilgilen
dirilmesi. 

c) Bazı ilaçların işitme engeli olmaya sebebiyet verdiği bilinmelidir. Hatta fazlaca alınan 
aspirin bile bazı çocuklar için sakıncalı olmaktadır. 

d) Yüksek titreşimli ve şiddetli seslere uzun süre maruz kalınmaması. 
e) Doğumdan sonra oluşmuş işitme engelinin işitme derecesinin ilerlememesi için ön

lemler alınmalıdır. 
Sorunlar 
— İşitme engelliler okullarının plan ve projelerinin çiziminde, binaların yapımında işitme 

engelliler ve eğitimlerinin özellikleri göz önünde bulundurulmamıştır. 
— Okulların çoğu caddeye yakın, kalabalık ve trafiği yoğun yerlerde inşa edilmiştir. Bu 

durumda öğrencilerin okula gidiş - gelişleri tehlike arz etmektedir. 
— Okulların çoğunun dersliklerinde, hem de binaların diğer bölümlerinde ses yalıtımı ça

lışmaları yapılmamıştır. 
— İşitme engelliler okullarının çoğunda kapalı spor salonu mevcut değildir. 
— Okullarda bütün öğrencilere bireysel işitme cihazı temin edilmemiştir. 
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— Okulların bulundukları çevre ile kaynaşmalar sağlanmamıştır. 
— Okullarda düzenlenen sosyal faaliyetler ile bunlara katılım azdır. 
— Okula ve dersliklere giriş çıkışlar ile bir bölümden diğerine geçişlerde hareket rahatlığı 

sağlayacak düzenlemeler yoktur. 
— Okulların yatakhane, banyo, tuvalet gibi bölümleri nitelik ve nicelik olarak yetersizdir. 
— Sınıflarda ve okullarda psikolojik havanın öğrencinin başarısına ve okulun verimine 

olan etkisi üzerinde fazla durulmamaktadır. 
— Normal okulların bünyesinde bulunan işitme engelliler özel eğitim sınıflarındaki öğ-

/ . . ' • • 

rencilerin diğer öğrencilerle uyumları ve kaynaşmaları sağlanamamış, bu öğrenciler kendi içle
rinde kapalı kalmışlardır. 

— Grup işitme cihazı genellikle, sadece laboratuvarda vardır, öğrencilerin bu cihazlardan 
yararlanma imkânları sınırlıdır. , 

— Okulların; derslikleri, öğrenci sıraları, öğretmen masası, dolap ve yazı tahtası klasik 
bir tarzdadır, ayrıca TV., video, ses kayıt cihazı, tepegöz vb. görsel ve işitsel araçlar yoktur. 

— tşitme engelliler okullarının ilkokul kısmına yerleştirilen öğrencilerin işitme kayıpları 
tam ve anlamlı olarak ölçülememektedir. 

— İşitme engelliler okullarında uygulanmakta olan taslak program öğrencilerin seviyesi
ne uygun değil, dar kapsamlıdır. 

öneriler 
— tşitme engelliler okullarının plan ve projelerinin çiziminde, binaların yapımında işitme 

engelliler ve eğitimlerinin özellikleri göz önünde bulundurularak, mevcut tip projeler değişti
rilmelidir. 

— Okullar, caddeden uzak öğrencilerin rahatça gelip-gidecekleri, tehlike ile karşılaşılma
yacak yerlerde inşa edilmelidir. . 

— Okulun yeterli büyükte bir bahçesi olmalı, bahçe oyun, uygulama ve gözlem için dü
zenlenmiş olmalıdır. * 

— Okula ve dersliklere giriş-çıkışlar ile bir bölümden diğerine geçişlerde hareket rahatlığı 
sağlanabilecek düzenlemeler yapılmalıdır. 

— öğrencilerin işitme engelli oldukları dikkate alınarak; okulların dersliklerinde ve bina
nın diğer bölümlerinde ses yalıtımı yapılmış olmalıdır. 

— Dersliklerin genişliği, sıra, masa, dolap gibi eşyaların düzenlenmesi, öğrencilere hare
ket rahatlığı sağlayacak özellikleri taşımalıdır. 

— Dersliklerde tavanın beyaz, duvarların üst kısımlarının açık renk, tabanın koyu renk 
sıra ve masaların ışık yansıtmayan mat renkte olması sağlanmalıdır. 

— Dersliklerde ve binanın diğer bölümlerinde tabiî ve sunî aydınlatma yeterli olmalıdır. 

— Dersliklerdeki ısı ve nem durumu öğrencilerin ses eğitimi, eklemleme eğitimi çalışma
larına uygun seviyede olmalıdır. 
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— Dersliklerde sıra yerine maşa tercih edilmeli, masalar "U" şekline getirilebilecek şekil
de olmalıdır. Yükseklikleri öğrencilere uygun olmalıdır. 

— İşitme engelli çocuklara sesle ulaşılabilecek tek araç işitme cihazıdır. Bütün öğrencilere 
işitme cihazı temin edilmelidir. 

— Bütün dersliklerde telsizli bireysel ve grup işitme cihazları bulunmalıdır. Ayrıca okul
larda televizyon, video, tepegöz, kaset çalar, çeşitli müzik aletleri, çeşitli oyuncaklar, boyalar, 
kitaplar, kırtasiye malzemeleri olmalıdır. 

— İşitme engellilerin toplum içinde korunmaları ve kaynaşmalarını sağlamak üzere TRT 
ve basın yolu ile eğitici programlar hazırlanmalı, haberler alt yazılı sunulmalıdır. 

— İşitme engelliler okullarında uygulanmakta olan taslak program yeniden gözden geçi
rilmeli, ağır konular yerine her kademeye göre (okul öncesi-ilkokul-sanat ortaokulu) ele alınıp 
seviyeli programlar oluşturulmalı. 

— İşitme engelli çocukların ders kitapları hazırlanırken bol resimli, şekil, şemalara, kısa 
metinlere ve somut ifadelere yer verilmelidir. 

— Hazırlık sınıfları için bol materyal, zeka geliştirici oyuncaklar, legolar, loperler, yap 
bozlar ve basit düzeyde yapılmış ev eşyaları temin edilip Bakanlıkça tüm okullara gönderilmesi. 

— İşitme engelliler okul ve sınıflarında görev yapan öğretmenler periyodik olarak hizmet 
içi eğitim kursundan geçirilmeli, işitme engellilerin eğitimindeki yeni gelişmeleri öğrenmeleri 
sağlanmalıdır. 

— İşitme engellilerin eğitimiyle ilgili farklı yaklaşımlar arasında uyum sağlamak, karşıla
şılan eğitim-öğretim sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak, bu alanda sağlanan 
yeni gelişmeleri personele aktarmak amaçlarıyla; üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümleri ile 
bakanlığın ilgili kurum ve kuruluşları arasında sıkı işbirliği kurulmalıdır. 

— 1. En. okullarına yönetici atamalarında eğitim bilimleri ya da özel eğitim mezunu ol
ma, daha önce t. Eng. okulunda çalışma, eğitim yönetimi ve işitme engellilerin eğitimi konula
rında hizmet içi eğitimden geçme gibi şartlar aranmalıdır. 

— özel eğitim kurumlarının denetlenmesinden sorumlu personel özel olarak yetiştirilme
li, özel eğitim müfettişliği oluşturulmalıdır. 

— Okullara yeterli sayıda rehber öğretmen, odyolog, psikolog, sosyal çalışmacı, konuşma 
terapisti, müzik öğretmeni, teknik ressam, elektrik-elektronik teknisyeni, kulak kalıp ustası, 
hemşire, mürebbiye, usta öğretici, memur, hizmetli ve diğer ilgili personel atanmalıdır. 

— Okullarda görevli usta öğretici, teknisyen, hemşire, memur, hizmetli ve diğer ilgili per
sonelin de işitme engelli çocukların eğitimiyle ilgili hizmetiçi eğitim kursundan geçirilmeleri 
sağlanmalıdır. 

— Okullarda daimî olarak bir doktorun bulunması bugün için güç olabilir ancak öğrenci
lerin düzenli olarak " 6 " ayda bir KBB mütehassısının kontrolünden, yılda bir kere de genel 
sağlık kontrolünden geçmelerinin sağlanması gerekir. 

Ortopedik Engelli Çocukların Eğitimi 
Ülkemizde en son yapılan 1990 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusumuzun 56 969 

100'e ulaştığı göz önüne alındığında genel nüfusun % 1.4'ünün ortopedik engelli olduğu tah
min edilmekte bu durumda Ülkemizde 798 000 ortopedik özürlü birey olduğu, bunların da 
0-18 yaş grubu içinde mevcudun 328 374 civarında olduğu kabul edilmektedir. 
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YAŞLARA GÖRE TÜRKİYE'DEKİ ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLERİN TAHMİNİ SAYILARI 

(ÖZSOY, 1989 VE ÜSTÜNOĞLU, 1990)* 

Yaş Grubu özsoy, 1989 Üstünoğlu, 1990 

0- 6 Yaş 136 779 
7-14 Yaş 143 978 

15-18 Yaş 64 790 

TOPLAM 345 547 328 374 

(*) TC. Hükümet-Ünicef işbirliği programı, Türkiye'de anne ve çocukların durum analizi, 
Ankara: Yeniçağ Matbaası, 1991, S. 220, 

Tabloda görüldüğü gibi, Ülkemizde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim (orta ve lise) ça
ğındaki üçyüzbinin üzerindeki ortopedik özürlü çocuklara eğitim hizmeti vermek zorundayız. 
Tahmin edilen sayılara ortopedik engelli çocukların aileleri de eklendiğinde yaklaşık 650 000 
kişi bu sorunla doğrudan ilgili olmaktadır. 

Bu durumda ülke olarak kaybedilecek zamanımız yoktur. Bu tür özürlü çocuklarımıza 
ve ailelerine bir an önce gerek teşhis, tedavi ve gerekse eğitim, istihdam, finansman konuların
da bekleyen acil sorunları çözüme kavuşturmak, onları toplum içinde tüketici olmaktan kur
tarıp, sosyal yönde huzurlu, kendine göre üretken olabilmesi ve kendi kendine yeter hale gele
bilmesi için elden gelen tüm imkânlarımızı seferber etmek durumundayız. 

Tanım 

Ortopedik özürlü çocuklar için çok çeşitli terimler kullanılmaktadır, örneğin; polio, ka
sıntılı beyin felci, topal, çolak, spastik, düz taban, kambur vb. bu örneklerin tümünün ortope
dik özürlüler kapsamı içinde olduğu, tek başına ise ortopedik özürlüyü tanımlamadığı görül
mektedir. Tanımlanacak olursa; 

Bütün düzeltmelere rağmen iskelet, sinir sistemi, kas ve eklemlerdeki özürlerinden dolayı 
normal eğitim, öğretim çalışmalarından yeterli ölçüde yararlanamayan kimselere ortopedik özür
lü denir. 

Sınıflama 

Dünya sağlık örgütünün de üzerinde durduğu ortopedik özürlülerin sınıflaması şu şekilde 
yapılmaktadır. • 

1. Davranış özürleri, 
2. İletişim özürleri, 
3. Kişisel beceri özürleri, 
4. Lokomotor sistem özürleri, 
5. Beceri özürleri, 
6. Pozisyon bozukluğu özürleri. 

122 713 
143 431 
62 230 
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Teşhis 
' Ortopedik özürlülerin teşhisi daha çok tıbbî ve psikametrik verilerle yapılmaktadır. Tıbbî 

olarak tanılama hastanelerde, psikometrik tanılama ise illerde ve bazı ilçelerde bulunan Reh
berlik ve Araştırma Merkezleri elemanlarınca yapılmaktadır. 

Yerleştirme 
Ülkemizde ortopedik özürlü çocukların eğitimleri için tek resmî özel eğitim kurumu An

kara'da 1974 yılında yatılı ve gündüzlü olarak açılan "Ortopedik özürlüler Okulu"dur. Okul 
başlangıçta 38 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamış; bugün ise ancak 168 öğrenciye hizmet ver
mektedir. Bu sayı temel eğitim çağındaki çocukların yaklaşık binde biri kadarını oluşturmak
tadır. Okulun öğrenim süresi 11 yıldır. Eğitim Kademeleri ise; 

5 yıl (1. kademe - İlkokul), 
3 Yıl (2. kademe - Sanat Ortaokulu), 
3 Yıl (3. kademe - Meslek Lisesi), 
Söz konusu okulun her kademesine 15'er öğrenci olmak üzere toplam 45 öğrencinin kayıt 

ve kabulü yapılmaktadır. Eğitim-öğretim yönünden normal ilkokul, sanat ortaokulu ve mes
lek lisesinin programları aynen uygulanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin yetenek ve becerilerine 
göre; terzilik, konfeksiyon, halıcılık, trikotaj, çiçekçilik, ciltçilik ve serigrafi alanında sanat dallan 
öğretilmektedir. 

1988-1989 öğretim yılında Samsun Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Mer
kezi binasının bir bölümünde açılan ve 29 öğrencisi olan ikinci ortopedik özürlüler okulunun 
ise tedrisatı gündüzlü olup, okulun sadece ilkokul kısmı bulunmaktadır. Bu okullarımızda eği
tim çağında olmakla beraber toplam 42 öğrenci eğitim-öğretim hizmetinden yararlanmak için 
sıra beklemektedir. 

Bugünkü verilere göre kaynaştırma yoluyla normal okullara devam eden toplam 455 öğ
renci bulunmakta olup, bu öğrencilerin 208'i Ankara ve Samsun'daki okullara devam etmektedir. 

Eğitim Ortamları 
Ortopedik engellilere yönelik eğitim ortamlarından söz ederken, bu engel grubuna götü

rülen hizmetlerin türlerinden bahsetmek gereklidir, özel eğitim okulları ve sınıfları bedensel 
yetersizliği olan çocukların özelliklerine, serbestçe hareket etmelerine ve kendi kendine yaşa
malarına imkân verecek şekilde düzenlenmelidir. Bu ortamlarda binalar tek katlı, kapılar ge-

. niş ve girişler basamaksız, yerler kaygan değil, köşeler yuvarlak, merdivenlerde trabzanlar bu
lunmalı, oyun alanları, tuvalet ve musluklar, aynaların monten, dolap yükseklikleri vb. orto
pedik özürlü çocukların faydalanabileceği şekilde düzenlenmelidir. Sınıfta oturma ve ayakta 
durabilen durma zorunluluğu olan çocuklar için ayarlanabilir. Sandalyeler ve ayakta durma 
masaları bulunmalıdır. Sınıflardaki öğrenci sayısı 12-14 arasında ve sınıf büyüklüğü normal 
sınıflar kadar olmalıdır. Bu sınıflarda yer alabilecek araçlar arasında elektrikli daktilo, sayfa 
çevirici, kitap tutucu vb. yardımcı araçlar bulunmalıdır. , 

Normal okullarda eğitim-öğretim görecek olan diğer ifâde ile kaynaştırma programına alı
nacak öğrenciler içinde okul binasının donatımında bazı değişiklikler yapılmalıdır. 

Bu değişiklikler, çocukların tekerlekli sandalye ya da koltuk değnekleri ile yürümesini sağ
layan merdivenler yerine kısa rampalar, tahtada ve tuvaletlerde elle tutulma yerleri tekerlekli 
sandalyelerin yerleştirilmesine uygun sıralar, korse taban öğrenciler için sırada bazı değişiklik
ler, kaygan zeminin kayganlığını önlemek için yerlere lastik döşemeler, kalemlerin yere düşme
sini engelleyecek kalemlikler ve kitabın sabit kalmasını sağlayıcı kitaplıklardır. Diğer taraftan 
bu çocukların okulda başka sınıflara ve bölümlere gidebilmeleri için de bazı önlemlerin alın
ması gerekmektedir. 
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Ülkemizde yatılı olarak tek özel eğitim okulu olan Ortopedik özürlüler Okulunda bu özel
liklerin dikkate alındığı ancak 7-18 yaş grubu eğitim çağında bulunduğu tahmin edilen 231 293 
ortopedik özürlü çocuğa cevap veremediği bilinen bir gerçektir. Bu bakımdan normal okullar
da yukarıda bir kısmı bahsedilen önlemlerin alınarak ortopedik özürlü öğrencilerin kaynaştır
ma yoluyla eğitim-öğretimden yararlandırılması gerekmektedir. 

Eğitim Programları 
Ortopedik özürlü çocukların eğitim-öğretim gördüğü ortopedik özürlüler okullarında nor

mal okulların eğitim programları uygulanmaktadır. Ancak, programlarda ferdileştirmeye gidi-
lemediğinden bu tür özürü bulunan çocuklar kapasitelerini tam olarak ortaya çıkaramamak
tadırlar. 

Ülkemizde ortopedik özürlü çocuklar için okul öncesi ilk, orta, lise, üniversite eğitimi, 
meslekî eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsayacak şekilde ele alınıp programlanmalı ve 
yaygınlaştırılmalıdır. 

Hazırlanacak programlar çocuğun bedensel yetersizlikten etkilenme düzeyine bağlı ola
rak bireyselleştirmesi sağlanacak esneklikte hazırlanmalı, çocuğun toplum yaşamına bağım
sızlaşmasına yönelik olarak düzenlenmelidir. 

Ortapedik Özürü bulunan çocuklar için hazırlanacak programlar, aynı zamanda aile eğiti
mi ve erken çocukluk dönemiyle ilgili eğitim programlarını da kapsamaktadır. Böylece aileler 
çocuğunun eğitimine uygun katkıda bulunabilirler. 

İşe Yerleştirme 
Ortopedik özürlü çocuklara ilkokul ikinci devreden itibaren iş ve sanat eğitimi verilmek

tedir. Sanat Ortaokulu ve Meslek Lisesinde halıcılık, ciltçilik, trikotaj, konfeksiyon, çiçekçilik 
bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümleri başarıyla tamamlayan öğrenciler iş piyasasında maa
lesef branşlarına uygun iş bulamamaktadırlar. Bu sebeple bu öğrencilerimize piyasada geçerli 
olan ve kendilerinin yapabilecekleri iş dalları söz konusu okullarda (Elektronik-Bilgiyasar, Te-
lekominikasyon, Daktilografi vb.) da öğretilmelidir. 

Halen kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde % 2 oranında özürlü çalıştırılması hükmü iş
lememektedir. Konulmuş bu maddenin işlememesi denetimindeki yetersizlikler ve cezaî müey
yidelerin günün şartlarına göre ayarlanmamış olmasından kaynaklanmaktadır. 

Aile Eğitimi v 

2916 sayılı özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanununda aile eğitimi ile ilgili herhangi bir 
madde bulunmamaktadır. Ancak söz konusu yasaya dayalı olarak çıkarılan Rehberlik Hizmetleri 
Yönetmeliğinin 16/ (6) maddesinde ise, "özel eğitim bölümü personeli özel eğitime muhtaç 
çocukları okul, ev, işyeri gibi çevrelerde takip eder denmektedir. Tabiî ki adı geçen yönetmelik 
ortopedik özürlü çocukları da kapsamaktadır. 

Yine Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin (f) bendinde "araştırma, 
bilgi toplama, inceleme, rehberlik ve terapi safhalarında aile" işbirliği yapılması öngörülmek
te ayırca 18 inci madde (d I) bendinde "veliye yönelik broşür, kitap vb. yayınlarla rehberlik 
edilmesi" gerekliliği de belirtilmektedir. 
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özürlü çocukları olan ailelerin ekonomik ve psikolojik yönden ne kadar yıkıntı içinde ol
duklarını biliyoruz. Bakım ve tedavi çok yüksek ücretleri gerektirmektedir. Aileler konuya tek 
başına çözüm getirememektedirler. Bu konuda Devlet, vatandaş ve müesseselerin sosyal ve eko
nomik yönden destekleyici çalışmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak kitle iletişim araç
larından geniş ölçüde yararlanılmalıdır. 

Personel Eğitimi ve İstihdamı 
Ortopedik özürlülerin gerek temel eğitimleri ve ileri eğitimlerinde, gerekse yaşam beceri

lerinin kazandırılmasında ön şart hiç şüphesiz bu konuda yetişmiş eğitimcilere sahip olmaktır. 

Ortopedik özürlülerin eğitim ve tedavileri özel olarak yetiştirilmiş ortopedist, psikolog, 
psikiyatrist, fizyoterapist, korunma terapisti, uğraşı terapisti, çocuk gelişimi ve sosyal hizmet 
uzmanı, çeşitli branş öğretmeni ve öğreticiler ile pek çok meslek elemanınca koordineli bir şe
kilde yürütülmelidir. 

Ortopedik özürlüler okullarına özel olarak yetiştirilmiş personelin istihdamı oldukça zor 
bir konudur, öğretmenler hizmetiçi eğitim kurslarından sonra bu okullarda istihdam edilebil
mektedirler. 

Ankara Ortopedik özürlüler Okulunda öğrenim gören öğrencilerin yetersizliklerini azal
tıcı ve giderici rehabilitasyon çalışmaları Ankara Numune Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi, 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu ve Ankara Rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile 
yürütülmektedir. 

önleme 
Ortopedik özürlülerin yetersizliklerinin önlenmesi çalışmalarını iki ana konuda yoğunlaş^ 

tırmak mümkündür; Bunlar: 

1. Bedensel yetersizliğe yol açan nedenlerin önlenmesi, 
2. Çeşitli nedenlerle oluşmuş yetersizliklerin etkilerinin azaltılmasıdır. 

Sorunlar 
' — Eğitim ihtiyacı olan ortopedik öğrencilerin eğitimlerini okul öncesi ve orta öğrenim 

kademesinde normal okullar bünyesindeki sınıflarda yapmaları uygundur, fakat ilköğretim ka
demesinde bu amaç için 646 dersliğe ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. 646 dersliğin maliyeti 1987 
yılı hesaplarına göre 4 522 000 000 TL. olduğu belirtilmektedir. Konuda ciddî finansman soru
nu vardır. Yapılan inceleme ve kaynak taramaları sonucu ortopedik engellilere sunulan eğitim 
hizmetlerinde fizikî ortamının nicelik yönünden yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Millî Eğitim 
Bakanlığı özel Eğitim Okulları 10 yıllık planlamasında okul öncesi ve lise kademelerinde 449 
dersliğe, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde 32 ortopedik özürlü okuluna ihtiyaç olduğu 
belirtilmiştir. 

— Ortopedik özürlülere eğitim-öğretim hizmeti veren iki ortopedik Özürlüler okulunda 
toplam 222 öğrenci 17 derslikte öğrenim görmektedirler. 222 öğrenciden 198'inin yatılı olarak 
eğitim gördüğü Ankara Ortopedik Özürlüler Okulunun 120 öğrenci kapasiteli olduğu düşünü
lürse bu okulun kapasitesinin üzerinde hizmet verdiği anlaşılmaktadır. 
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— Ülkemizde ortopedik engellilere yönelik eğitim hizmeti götüren personel içinde, zihin 
ve işitme engellilerde olduğu gibi özel eğitim programları içinde sadece ortopedik engellilere 
yönelik özel eğitim öğretmeni yetiştiren program bulunmamaktadır. 

1. öneriler 
• Ortopedik özürlüler okulları fizikî kapasite ve mimarî özelliklerine uygun bir binaya 

kavuşturulmalıdır. 
• Gündüzlü özel eğitim gerektiren öğrencilere valiliklerce ücretsiz olarak özel öğrenci ser

visleri sağlanmalıdır. 
• Ortopedik özürlülerin eğitimi gereği bu okullarda yeterli sayıda fizyoterapist bulun

durulmalıdır. Bu hususta kadro istihdamına gidilmelidir. 
• tilerde bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezleri bünyesinde Aile Danışma Birimle

ri kurularak; ailelere ev, iş ve trafik kazalarını önleyici tedbirlerin nasıl alınacağı konusunda 
broşür, dergi vb. materyellerin hazırlanıp ücretsiz dağıtılması ve imkânlar ölçüsünde tatbiki 
olarak uygulanma yaptırılması. 

• Bu okullarda görev yapan öğretmen ve diğer personele ayrıca yıpranma ödeneği veril
melidir. 

• Günlük, tatil ve bayram nöbet ücretleri °/o 100 farklı olarak ödenmelidir. 
• "özürlülerin eğitimi-öğretimi için* okul öncesi ve ilköğretimde, yeni eğitim modellerini 

yerleştirecek öğretmen ve uzman eleman yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 
• Bu tip yatılı okulların yapımı projelerinde sadece yöneticiler için değil, öğretmen, sağ

lık ve teknik personel için de ek lojman yapımı dikkate alınmalıdır. 
• özel eğitim okulları ve sınıfları bedensel yetersizliği olan çocukların özelliklerine, ser

bestçe hareket etmelerine, bağımsız yaşamalarına imkân verecek şekilde düzenlenmelidir. Bu 
ortamlarda binalar tek katlı, kapılar geniş ve girişler basamaksız, yerler kaygan değil, köşeler 
yuvarlık, tuvalet, musluklar, aynalar ve dolap yükseklikleri ortopedik engelli çocukların ya
rarlanacağı şekilde düzenlenmelidir. 

• Sıralar ve diğer donatım, bedensel yetersizliği olan diğer çocuklara ve onların değişik 
ihtiyaçlarına uyarlanabilecek esneklikte hazırlanmalıdır. Sınıfta oturma ve ayakta durma güç
lüğü olan çocuklar için ayarlanabilir sandalyeler ve ayakta durma masaları bulunmalıdır. Sınıf 
büyüklüğü normal olmalı, öğrenci sayısı 13-14 arasında olmalıdır. 

• Çocukların tekerlekli sandalye ya da koltuk değnekleri ile yürümesini sağlayan merdi
venler yerine kısa rampalar, tahtada ve tuvaletlerde elle tutunma yerleri, tekerlekli sandalyele
rin yerleştirilmesine uygun sıralar ve behzeri düzenlemeler yapılmalıdır. Gerekli düzenlemeler 
yaparak ortopedik engelli çocukların normal okullardan faydalanması sağlanabilir. 

• özel Eğitim Okullarının tekrar gözden geçirilerek yeni düzenlemeler yapılarak eğitim 
ve öğretimin kalitesi artırılarak iyileştirilmesi gerekir. Ayrıca bu okullarda görevli uzmanların 
kendi alanlarında yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. 

• Ortopedik engellilere yönelik uygun öğretim programları hazırlanarak, programın sağ
lıklı bir şekilde uygulanabilmesi içni gerekli araç-gereç ve teknik eleman gereksinmeleri karşı
lanmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 292) " 



— 63 — 

» Normal okullarda da ortopedik engelli çocukların eğitim öğretimden yararlanabilme
leri için gerekli ortam hazırlanmalıdır. 

» öğrencilerin meslek sahibi olabilmesi için engellerine göre iş alanında geçerli olabile
cek programlar geliştirilmelidir. 

© Ortopedik engelli çocuğun eğitimine uyan işlerde çalışmasına imkân verecek önlemler 
alınmalı ve mümkün olduğunca "korumalı işyerleri" yaygınlaştırılmalıdır. 

• Yerel yönetimleri de engelliler için işyeri açmaları teşvik edilmelidir. 
o Engelli çalıştıran işyerine engelli kişinin kullanacağı araç ve gereçler için maddî kolay

lıklar ve vergi indirimi yapılması düşünülmelidir. 

Beyin özürlü (Cerebral Pals'li) Çocukların Eğitimi 
Okul öncesi dönemdeki eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yetersiz olduğu Ülkemizde 

CP'li çocukların okul öncesi eğitiminde uzmanlar, ailelerine çocuklar açısından başlıbaşına 
bir sorundur. 

Okul çağına gelmiş CP'li çocukların eğitimi henüz açıklık kazanmamıştır. Normal zekâ
ya sahip çocuklar kişisel çabalarla alt-özel sınıflara gönderilmektedir. Okullarda ise yetersiz 
fizikî şartlar, gerekli araç ve gereçlerin olmayışı ve ilkokul alt özel sınıf öğretmenlerinin bu ko
nudaki deneyimsizliği sorun olmaktadır. 

Normal zekâ düzeyine sahip fiziksel özürün ön planda olan bir çok CP'li çocuk ise çeşitli 
nedenlerde hakları olan ilköğretimden yararlanamamaktadır. Zekâ düzeyi düşük CP'li çocuk
lar ise eğitilebilir veya öğretilebilir düzeyde oldukları halde fiziksel yetersizlikleri nedeniyle Millî 
Eğitim Bakanlığı bünyesindeki zihinsel özürlüler okullarına kabul edilmemektedir. 

öneriler 
— Devlet ortaokullarında dışarıdan bitirme sınavlarına katılma şartları özürlü çocuklara 

özellikle CP'lilere uygun hale getirilmelidir. 
— ilköğretim hizmetlerinden yararlanacak olan beyin özürlü çocukların okullara kabul 

edilme yaş üst sınırı yeniden düzenlenmelidir. 
— CP'li çocuklar için spor faaliyetleri düzenlenmeli bu amaçla spor tesisleri yapılmalı 

ve mevcut tesislerden, özel kulüplerin imkânlarından yararlandırılmalıdır. 

Otistik Çocuklar ve Eğitimleri 
Çocukluk psikozları ya da günümüzdeki adıyla kapsamlı gelişimsel bozukluklarının ta

nınması oldukça yenidir. 
1943'de Kanner, 1944'de Asperger, aynı yıllarda Bender, Mahler, Ronk; bu bozuklukları 

karışık tanı terimleri içinde çocukluk şizofrenisi ya da "çocukluk psikozları" başlığında topla
mışlardır. Ancak 1970'lerden sonra, bebeklik ya da çocukluk döneminde başlayan ağır ruhsal 
bozukluğun yani "otizm" giderek daha iyi tanınmasıyla daha sonraki çocukluk ve ergenlik 
döneminde başlayan şizofreniden ayrı bir bozukluk olduğu kabul edildi. Bu bozuklukta geli
şim sürecinde gecikmeden çok sapma görülür. Otizmin rastlanma sıklığı % 00,4-% 00,5 ola
rak saptanmıştır. Ancak, otizmin değişen tanım ve kriterlerine göre bu oran % 00.10-% 00,15 
olarak da yükseltilebilmektedir. 
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Tanım 
DSM III. R'a göre otizmin temel özellikleri; 
1. Karşılıklı sosyal ilişkide bozukluk 
2. Sözel ve sözel olmayan iletişim ve hayat gücüne dayalı etkinliklerde yetersizlik, 
3. Davranış ve ilgi alanında kısıtlılık olarak ifade edilmektedir. Otizmde çocuk dış dün

yanın gerçeklerinden uzaklaşıp kendine özgü gerçekler dünyası yaratmıştır. Otistik durumda 
çocuk çevresindekilere ve burada olup bitene ilgisi görülür. İnsanları algılamadığı izlenimi bı
rakabilir. Tepkileri, davranışları çevreden gelen uyarılardan çok, kendi içsel uyarılarına göre 
biçimlendiğinden, çevreden acaip, tuhaf olarak değerlendirilebilir. 

Teşhis Etme 
Teşhis etme işlemi öncelikle Üniversite Hastanelerinin Çocuk Psikiyatri Kliniklerinde, eğer 

konunun uzmanları varsa çocuğun gelişimsel özellikleri ve eğitimsel gereksinimleri dikkate alı
narak Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde yapılabilir. Otizmin nedenleri konusunda, elimizde 
tutarlı bilgiler olmamakla beraber, organik yanının ağır bastığı yönünde veriler vardır. Bunun 
yanı sıra çevresel etkenlerin de önemi vurgulanmaktadır. 

Otistik çocukların geldiği ailelerin sosyo-ckonomik seciyeleri değişebilmektedir. Her 4 otistik 
çocuktan 3'ünde otizmin yanı sıra zihinsel engelliliğin olduğu kabul edilse de standart zekâ 
testlerinin bu çocukların zihinsel becerilerini değerlendirme konusunda yeterli olmadığı düşü
nülmektedir. 

Zekâ engelliliği ve kapsamlı gelişimsel bozukluk birlikte bulunabilir. Zekâ özürlülerin ço
ğunda otistik belirtiler görülmez. Konuşamayanları bile sosyaldir ve iletişim kurulabilir. Kap
samlı gelişimsel bozukluk, zekâ engelliliğin yanı sıra en çok sağlık, konuşma ve görme kusur
ları ile karıştırılır. 

Yerleştirme 
Otistik çocukların çeşitli beceriler kazanabilmesi aile içinde bağımsız yaşayabilmesi için 

temel gereklilik, erken tanılama ve erken yaşta eğitime başlamaktır. Zihinsel ve iletişim beceri
leri göz önüne alınarak uygun eğitim tedbirleri alındığı takdirde (özel öğretmen, özel eğitimci, 
uygun materyal, uygun fiziksel ortam) otistik çocuklar normal eğitim kurumlarından yararla
nabilmektedir. 

Zihinsel ve iletişim becerileri yönünden normal yaşıtlarına yakın olan otistik çocuklar her 
düzeyde (anaokulu, ilk, orta, lise vb.) normal yaşıtlarıyla birlikte normal eğitim kurumlarında 
eğitim görebilmektedirler. Ancak, zihinsel beceriler yönünden yetersiz olma ve yoğun davranış 
sorunlarının bulunması durumlarında otistik çocuklar için en yararlı eğitim modeli çocuğun 
bireysel eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde 1/1 = çocuk/yetişkin oranında çalışılan 
özel eğitim okullarıdır. 

Erken tanılanabilen otistik çocuklar, ilkokul döneminden önce şahıslara bağlı özel eğitim 
okullarının ve hastanelerin ilgili bölümlerinin eğitimlerinden yararlanabilmektedirler. Ama çok 
kısıtlı kalmaktadır. Hastanelerde "Otistik" tanısıyla Merkezlere gelen çocuklar, sosyal ilişki 
kuramadıklarından verilen testleri alamamakta, izleme ve terapi çalışmalarının yetersiz olması 
nedeniyle herhangi bir kuruluştan terapi almak üzere yönlendirilmekte veya ailesinin vereceği 
eğitime terkedilebilmektedirlefr. ' 
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Eğitim Programları 

Otistik çocuklar için eğitim programlarının amacı çocuğun davranış problemlerini azalta
rak gereksinimleri olan becerileri kazandırmaktır. Bu çocukların eğitimsel gereksinimleri, her 
çocuğun farklı gelişim düzeyi, özelliklerine göre hazırlanmış bireysel eğitim programları ile kar
şılanabilmektedir. ' , 

Bireysel eğitim programları çocuğu merkez alan davranışları değiştirmeyi hedef alan prog
ramlardır. Bu programlar konunun uzmanları tarafından hazırlanmalı ve belli aralıklarla de
ğerlendirilmelidir. 

Bireysel eğitim programları öz bakım becerilerinden iletişim becerilerine, zihinsel beceri
lerden sosyal becerilere kadar değişik gelişim alanlarındaki becerileri kapsamaktadır. 

• 1. öğrenmeye hazırlık becerileri 
2. Özbakım becerileri 
3. Zihinsel beceriler 
a) Akademik öncesi beceriler 
b) Akademik beceriler 
c) Foknsiyonel akademik beceriler 
4. Motor becerileri 
a) Büyük motor becerileri 
b) Küçük motor becerileri 
5. İletişim becerileri 
a) Sözel olmayan iletişim becerileri 
b) Sözel iletişim becerileri 
c) Fonksiyonel iletişim becerileri 

6. Sosyal beceriler 
7. Bağımsız yaşam becerileri 

Bireysel eğitim programı, temel programı içerisinde çocuğun gelişimiyle ve uygun olarak 
seçilen becerilerde oluşturulmaktadır. 

Bütün yaş gruplarında kazandırılması gereken becerilerin yanında, çocuğun davranış so
runları varsa, her davranış sorunu için "Davranış Değiştirme" programları uygulanmaktadır. 

Eğitim programların içeriği çocuğun yaşı ile değişmekte, ergenlik dönemlerinde işe hazır
lama ve iş eğitim ağırlığı olarak yer almalıdır. 

Aile Eğitimi 

Otistik çocuğun eğitiminde anne babanın eğitime katılması okul-ev paralelliğinin sağlan
ması, temel koşullardan biridir. "Çocuğa çeşitli becerileri kazandırabilmek amacıyla gerekli öğ
retim teknikleri, davranış sorunlarını azaltma tekniklerinin anne, babalara kazandırılması; an
ne, baba, çocuk ilişkilerinin artırılması ve eğitimde işbirliğinin sağlanması açısından çok önem
lidir. Bu nedenli otistik çocuğa sahip anne babalar çeşitli yaklaşımlara göre düzenlenen anne 
baba eğitim programlarından yararlanmaktadırlar. Bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlar ara
cılığı ile anne baba eğitim programlan ve rehberlik danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırıl
malıdır. 
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îşe Yerleştirme 
Otizm kronik bir bozukluktur, yaşam boyu sürer, yaşam ve problemin ağırlığına göre çe

şitlilik gösterir; Bazı çocukları yaşamlarını bağımsız olarak sürdürülebilir. ZB. 70'in üzerinde 
olan otistik çocukların sosyal ve dil gelişimlerinin daha iyi olduğu görülmektedir. Çok az sayı
da otistik çocuğun yükseköğrenim yaptığı bilinmektedir. İzleme çalışmaları özetlenirse otistik 
bireylerin yetişkinliklerine 2/3'ü bağımsız yaşayamayacak düzeyde özürlü olarak yaşamalarını 
sürdürmektedirler. % 5'i ile 17 arası bir işte çalışmaktadır. Çoğu otistik çocuk yetişkin deneti
mi olmaksızın çalışamayacağı için korumalı işyerlerinin açılması ve yaygınlaştırılması gereklidir. 

Personel Eğitimi ve İstihdamı 
Otizmin fark edilmesi ve adlandırılması 1950'Iere yeni yakın bir tarihe dayandığından, henüz 

otizmin yaygın olarak bilinen bir bozukluk değildir. Bu tip çocuklarla karşılaşabilecek perso
nelin üniversitelerin ilgili bölümlerinde kurulmuş olan merkezlerle işbirliği içerisinde eğitilme
si, bilgi ve beceri kazandırılması gereklidir. 

Otistik çocukların ayırt edilmesi ve gerekli eğitim programlarının geliştirilmesi ile halkın 
bu konuda aydınlatılması sonucunda erken tanılama ve eğitim söz konusu olabilecektir. 

öneriler 
— Otistik çocukların değerlendirmeleri genellikle davranışları gözleme yolu ile yapılmak

tadır. Bu nedenle davranış gözlem formlarının geliştirilmesi ve yaygın olarak kullanılması. 
— Batı ülkelerinde otistik çocuklar için yaygın olarak kullanılan zekâ testlerinin standar-

dizasyonunun yapılması ve geliştirilmesi. Bu testlerden elde edilen sonuçların dikkatli yorum
lanması. 

— Tıbbî yönden değerlendirmenin (laboratuvar yönünden incelemeler) yapılması. 
— Otizmin etiyoloji açısından çalışmalara hız verilmesi. 
— Erken teşhis çalışmalarının yaygınlaştırılması. 
— Ankara Üniversitesinde otistik çocuklar için kurulmuş olan eğitimle tedavi, uygulama 

ve araştırma merkezi gibi merkezlerin, bu alanda çalışan özel eğitim okullarının artırılması, 
— Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanığına bağlı anaokulları, ilkokulların alt 

özel sınıflarında ve özürlülerle ilgili diğer okullarda görevli öğretmen ve eğiticilerin eğitilmesi, 
böylece bu tip bozukluğu olan çocukların erken tanılanmasına katkıda bulunarak normal sı
nıflarda eğitim görme şanslarının artırılması. 

— Erken tanılamaya bağlı olarak bu tip bozukluğu olan çocukların çok erken yaşlarda 
(1,5-2,5 yaşlarında) eğitime alınmaları, 

— Yoğun davranış problemleri olan otistik bireyler koruma, bakım ve eğitimleri için ge
rekli tedbirlerin alınması. 

J — Otistik çocuğun bireysel eğitim gereksinimlerini karşılayacak eğitimcilerin yetiştirilmesi. 
— Tanılama aşamasında : 
a) Çocuk doktorlarına başvuran anne babaları çocukların uygun kurumlara gönderme

lerini sağlamak amacıyla otizm konusunda bilgilendirilmesi. 
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b) Çocuk psikiyatrisi bölümlerinde, özellikle otistik çocukları değerlendirme, tedavi et
me ve izleme amacıyla birimlerin kurulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. 

— Zihinsel olarak normal ve normale yakın olan otistik çocukların, normal eğitim ku
rumlarında eğitim görmeleri, bu kurumların öğretmen ve idarecilerinin otizm konusunda bil
gilendirilmeleri, 

— Otistik çocukların bir çoğu özel alt sınıflara gitmek durumunda kalacağından özellikle 
bu tür çocukları olan özel alt sınıf öğretmenlerinin uzun süreli hizmet içi eğitim programları 
ve kurslarla otizm konusunda bilgilendirilmesi, 

— öğretmen yetiştiren tüm kurumlarda otistik çocuklarla ilgili derslerin programa ko
nulması, 

— Otistik çocuklarla çalışmak üzere eğitilen personelin ayrıca aile eğitimi konusunda da 
eğitilerek uygun ev-okul paralelliğinin sağlanması, 

— Otistik çocukların eğitimleri oldukça güç ve yıpratıcı bir eğitim süreci olduğundan bu 
konuda çalışan öğretmenler için ek ücret ders saatlerinin azaltılması gibi özendirici önlemlerin 
alınması, 

— Eğitim kurumları, Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerin işbirliğiyle daha fazla betimsel 
ve deneysel araştırmaların planlanması, uygulanması. 

SÜREĞEN (KRONİK) HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ 

Tanını 
Süreğen hastalıklar, kalıtsal ya da edinsel bir sebeple meydana gelen, uzun süreli tıbbî iz-

lem ve denetim getiren durumlardır. Bu tür hastalığı olan çocuklar kalıcı bir hastalığa rağmen 
uygun destek sağlanırsa normal bir yaşam sürdürülebilirler. 

Teşhis Etme , 
Süreğen hastalığı olan çocukların özel eğitimden yararlanabilmeleri için erken teşhis etme 

oldukça önemlidir. Bu amaçla; 

1. Kırsal kesimde 

a) Sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Sağlık Eğitim Merkezlerinin personel 
araç-gereç yönünden güçlendirilmesi ve ileri tetkik-tedaviye imkân sağlayacak bölge hastane
leri ve yeterli çevre zincirinin kurulması zorunludur. 

b) Ana Çocuk Sağlığı hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, süreğen hastalıklardan ko
runma ve erken teşhis için gereklidir. 

c) , Erken teşhis için, Sağlık Ocakları ve Sağlık Eğitim Merkezleri işbirliği ile yürütülmekte 
olan okul sağlık hizmetlerinin geliştirilip yaygınlaşttrılmâları gereklidir. 

2. Kentlerde , 
a) Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi gereğince Rehberlik ve Araş

tırma Merkezlerinin personeli arasında bulunması gereken "Merkez Doktorluğu" müessesesi 
uygulamaya konulmalı, Sağlık Eğitim Merkezleri doktor kadroları güçlendirilerek, koordineli 
olarak çalışılması sağlanmalıdır. ' 

b) Halk Sağlığı Üniteleri yaygınlaştırılmalı, Sağlık Eğitim Merkezleri ile koordinasyonu 
sağlamalı teşhis-tedavinin yanı sıra ailelere, eğitimcilere geniş bilgi aktarımı yapılmalıdır. 
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c) Kentsel kesim için öngörülen (b) ve (c) maddeleri kentler içinde geçerlidir. 

3. , Süreğen hastalıkların teşhis ve tedavi yöntemleri ile bu tür hastalığı olan çocuklara 
aile ve çevrenin, eğitimcilerin davranış tarzının yazılı olduğu küçük broşürler konu uzmanı he
kim, fizyoterapist, eğitim elemanlarınca hazırlanıp aile ve okullara dağıtılmalı, sözlü ve yazılı 
basın araçlarıyla kamuoyunu aydınlatma-bilgilendirme yoluna gidilmelidir. 

4. Maddî imkânları yetersiz ailelerin çocuklarına tedavi birimlerinde ücretsiz olarak ile
ri tetkik ve tedavi imkânları sağlanmalıdır. 

5. TRT aracılığıyla 3-12 yaş grubu çocuklara eğitici-eğlendirici nitelikte destekleyici okul 
öncesi ve ilkokul progmları düzenlenmelidir. 

6. Ülke nüfusuna oranla, sayıları yok denecek kadar az düzeyde olan Tıbbî Rehabilitas
yon Merkezleri hasta ve özürlü oranına paralel bir şekilde artırılmalı, Meslekî Rehabilitasyon 
Merkezleri kurulmalı, süreğen hastalığı olan çocuklara bedensel ve zihinsel potansiyelleri ile 
orantılı meslek becerisi kazandırılmalıdır. Bu birimlerde görev alacak hekim, fizyoterapist, ço
cuk gelişimi ve eğitimi, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, meslek danışmanı uzmanlarının işbir
liği ile rehabilite edilen çocuklara iş bulma ve işe yerleştirme imkânları sağlanmalıdır. 

Eğitim ortamları 

A) Süreğen hastalığı olan çocukların evine en yakın okula kayıtları yapılmalı. 

B) > özel eğitim sınıfı yerine, kaynaştırma yöntemi imkânlar ölçüsünde uygulanmalı. 

C) Süreğen hastalığı olan çocukların derslerde yorulacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 

D) Çocuğun okula devam edemediği dönemlerde sınıf öğretmeni veya rehber öğretmen
lerce ev ziyaretleri yapılarak, çocuğun eğitlsel ve ruhsal durumuna katkıda bulunulmalı. 

E) Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı işbirliği ile ülkeye uygun eğitim ortamı be
lirlenmeli. 

F) Bireysel eğitim programları klasik bir şekilde yapılmalı ve takip edilmelidir. . 

G) Süreğen hastalığı olan çocukların ülke çapında belli kısa sürelerle sportif faaliyetler 
için bir araya getirilme imkânları artırılmalı. 

H) Süreğen hastalığı olan çocukların okul başarılarının değerlendirilmeleri ile ilgili "ço
cukların hazır oluş durumlarına göre sınavlarının yapılması gibi" uygun yönetmelik kararları 
alınmalı. 

I) Süreğen hastalığı olan çocuklara okul bünyesi içinde destekleyici imkânlar sağlanma
lı (örn. : Bireysel Eğitim Programları, Arkadaş Desteği vb.) 

I) Çocuk-hastalıkları tedavi birimlerinde fizyoterapist, çocuk gelişimi ve eğitimi uzma
nı, sosyal hizmet uzmanı ve psikologun görev aldığı, küçük eğitim birimleri kurulmalıdır. 

J) Okula girişte aileden, çocuğun sağlığına ilişkin bilgilerin alınması ve kaydedilmesi, 
okuldaki eğitimi esnasında yapılan muayenelerin ve konulan teşhis-tedavinin çocuğun kişisel 
dosyasına eklenmesi ve böyle eğitimcilerin çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi sahibi ol
ması gereklidir. 
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Eğitim Programları 

• Süreğen hastalığı olan çocukların eğitim programları bugünkü uygulamada normal ço
cuklara uygulanan programlardan farksızdır. Bu programlarda çocukların kişisel özelliklerine 
uygun esneklik sağlanmalıdır. 

• Anaokulu ve ilköğretim okulu eğtimicisi yetiştiren kurumlarda özel eğitim dersleri ya
nında entegre eğitim bilgilerine de uygulamalı şekilde yer verilmelidir. • 

• Eğitim ve işletme Yüksek Öğretim Kurumları programlarında "Eğitim Psikiloji" ko
nusuna ağırlıklı, yer verilmeli, işyerlerine kaynaştırma programlarını kapsayan dersler konul
malıdır. 

0 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde arşiv-program-
eğitim yönlendiriminde bilgisayar programlarından yararlanılmalıdır. 

• özel okul ve dersanelere °/o 5 gibi belirli oranda durum tespiti yapılmış özürlü öğrenci 
• kabul sağlanmalı ve bu öğrencilere ücretsiz olarak eğitim imkânı verilmelidir. 

îşe Yerleştirme 

Engellilerin işe yerleştirilmesinde 1475 sayılı îş Kanununda öngörülen °7o 2'lik kontenjan 
% 5'e çıkarılarak bu orana mutlaka uyulmalı. 

Aile Eğitimi 

• Aile eğitiminde kitle iletişim araçlarından yararlanılmalı. 

• Süreğen hastalıkları önleme, erken teşhis ve tedavi, çocuğun uyumu gibi konularda özel
likle kırsal bölgelerde çalışan eleman ve sağlık görevlileri daha bilinçli ve etkin hale getirilmeli, 
onlara mümkün olduğunca bilgi ve malzeme desteği yapılmalıdır. 

Personel Eğitimi ve İstihdamı 

• Konuyla görevli personel nitelik ve nicel olarak yeterli düzeye getirilmeli. 

• Sağlık Eğitim Merkezleri yaygınlaştırılmalı, Tıbbî ve Meslekî Rehabilitasyon Merkez
leri kurulup, yeterli hale getirilmeli. 

• Yaygın Eğitim ve hizmet verecek personelin (öğretmen, rehber öğretmen,, sosyal hiz
met uzmanları, çocuk gelişim uzmanı, fizyoterapist, diğer sağlık personeli) çalışma şartları iyi
leştirilmeli, özlük hakları teşvik edici hale getirilmeli, meslekî yükselmeleri öncelikle sağlan
malıdır. 

önleme 

• Süreğen hastalıklarda çocuk-aile uyumuna ilişkin sağlıklı veriler hazırlamak gayesiyle 
yapılacak bilimsel araştırmalara eleman ve maddî destek sağlanmalıdır. 

'• Okul sağlığı hizmetleri daha etkin hale getirilmelidir. 
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UYUM SORUNU OLAN ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ 

Tanım , 
Uyum, bireyin ait olduğu toplumun değer yargılarını ve toplumun kendisinden beklenti

lerini anlayarak, çevresiyle dengeli bir şekilde etkileşimde bulunabilmesi sürecidir. 

Sınıflama 
Uyumsuz çocuklar dört grup içinde sınıflandırılabilirler : 
1. Davranış Bozuklukları (Sürekli hırçınlık, sinirlilik, çalma, yangın çıkarma...) 
2. Duygusal Bozukluklar (Saplantılı düşünceler, okul korkusu vb. ...) 
3. Alışkanlık Bozuklukları (Parmak emme, mastürbasyon, gece işemesi, dışkı kaçırma vb.) 
4. Ağır Ruhsal Bozukluklar (İçe kapanıklık, psikoz...) 
Bu bozukluklardan her birinin tek başına gözlenmesi çocuğun uyumsuz olduğunu kanıt

lamaz. Burada önemli olan çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemi, gözlenen belirtilerin 
sıklığı ve sürekliliğidir. ". •' -

Gelişim çeşitli basamaklarında çocukların karşılaştığı sorunlar çok çeşitlidir. Bunların bir 
çoğu döneme özgü olan ve yaş ilerledikçe kendiliğinden geçebilecek sorunlar olduğu gibi anne, 
babaların desteği ile çözümlenecek nitelikte olabilir. Ancak bu sorunlar yanlış değerlendirilir 
ve uygun desteği bulamaz, Anne, baba yada öğretmen tutumu yanlış olursa, olağan sorunlar 
pekişip büyüyebilir. Ayrıca stres altındaki çocuklarda yukarıda sözü edilen uyum bozuklukla
rından herhangi birini gösterebilirler. 

Teşhis Etme 
, Uyumsuz çocukların mümkün olabildiğince erken tanınması, uyumsuzluğun önlenmesinde 

gerekli tedbirlerin alınabilmesi açısından çok önemlidir. Eğitimde öncelikle uyum sorunu ola
rak tespit edilen belirtilerin azaltılması, yok edilmesi ve bunun yanısıra istendik davranışların 
ve alışkanlıkların kazandırılması gerekmektedir. 

Uyumsuzluğun Nedenleri 
Uyumsuzluğun nedenlerini dört grupta incelemek mümkündür : 
A. Kalıtımsal nedenler 
B. Bedensel nedenler 
C. Temel ihtiyaçlardan yoksun edilme nedenleri • 
— Biyolojik ve Fizyolojik yemek ihtiyaçları ' 
— Psikolojik temel ihtiyaçlar , 
— Sosyal temel ihtiyaçlar 
D. Yanlış eğitimden ileri gelen nedenler 
Erken teşhis etme, istenmedik davranışların yerleşmeden istendik davranışlara kolay dö

nüştürülebilmesi açısından önemlidir, özellikle erken çocukluk döneminde bu sorunların be
lirlenmesi, tanılama çalışmaların bu dönemde yoğunlaştırılması gereklidir. 

0-4 yaşlarında teşhis etme ailenin isteği ile çocuk psikiyatrisi bölümleri, rehberlik araştır
ma merkezleri ve gerekirse sosyal hizmet ve sağlık hemşirelerinin ev ziyaretleriyle yapılabilir. 
Erken çocukluk dönemi ve 7 yaştan sonraki dönemlerde; öğretmen problemin belirlenmesi aşa
masında çok önemlidir, öğretmen, çeşitli eğitim ortamlarında çocuğu gözleyerek, var olan 
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sorunları belirler. Problemlerin sıklığını, süresini ve özelliğini yaptığı gözlemler sonucunda be
lirleyen öğretmen, gerekli gördüğü durumlarda çocuğun ailesinin de problem hakkında görüş
lerini alarak çocuk psikiyatrisi servislerine ve rehberlik araştırma merkezlerine gönderir. 

Okullarda uyum sorunu olan çocukların belirlenmesi için uygun ve gerekli tekniklerin uz
man personel tarafından kullanılması gereklidir. 

a) Öğretmenlerin gözlemlerine göre uyumsuz çocukların belirlenmesi, 
b) Psikolojik testlerin uygulanması, • > 
c) Akranlarından bilgi toplama, 
d) Kişilik envanterlerinden toplanılan bilgiler, 
e) Ebeveyinlerden toplanılan bilgiler ile 
f) Gözlem yoluyla tarama yapılabilir. 
Taramalar gruplara uygulanan bilgi toplama yöntemleridir. Bu bilgi toplama yöntemleri 

sonucunda, gereken çocukların hastanelerin ve üniversitelerin çocuk ve ergen psikiyatrisi bö
lümlerine gönderilmesi gereklidir. 

Uyumsuz çocuklar için gerek hastanelerde, gerek rehberlik ve araştırma merkezlerinde ke
sin tanı koymak yerine damgalamaktan kaçınmak için çocuğun özellikleri teşhis edilmeli ve 
sıralanmalıdır. Çocuğun özelliklerini ve belirtilerini en iyi şekilde belirleyebilmek için bireysel 
inceleme yapılmalıdır. Çocuğun içinde bulunduğu gelişim dönemleri de dikkate alınarak ya
pılması gereken bireysel incelemeleri dört alanda görmek mümkündür : 

1. Tıbbî Yönden Teşhis Etme : 
Fiziksel ve ruhsal bozukluklarının, hastalıklarının tanılanması ve organik tetkiklerinin ya

pılması 
2. Psiko-Sosyal Yönden Teşhis Etme : 
a) Zeka testleri; ülkemiz için standardize edilmiş, geçerlik ve güvenirliği yüksek testler, 
b) Gözlemler, 
c) Aileye ilişkin bilgiler, 
d) Anne babaların çocukları hakkında raporları, 
e) öğretmenlere ilişkin bilgiler, 
f) öğretmenlerin raporları, 
g) Sosyometrik teknikler, 
h) Kendi kendine, kendi davranışlarının derecelendirme ölçekleri, 
ı) Akranlarının davranış değerlendirme ölçekleri, 
j) Okul gelişim geçmişi, 
k) Kişilik gelişim geçmişi, 
I) Uygulanan disiplin, 
m) Sosyal gelişim ölçekleri, 
n) Serbest çalışma alanlarının tanınmasına yarayan araçlar, 
o) Özel ve genel yetenek testleri. 

3. Eğitsel Tanılama : 
a) Öğretmenlerin kanaatleri ve yapılan gözlemler, 
b) Başarı testleri, 
c) İlgi testleri. 
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Çok ilerlemiş vak'alarda, 
4, Psikiyatrik Yönden Teşhis Etme 
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin tarama ve istendik tanılamada üstüne düşeni yap

ması önemlidir. Oysa uyum sorunları, en az dikkat edilen ve düzeltici çalışmaların en az yapıl
dığı sorunlardır. Tıbbi modele göre tanılamanın, eğitim-öğretim planlamasına, eğitim ortam
larının düzenlenmesine ve çocuğa göre program geliştirilmesine önemli katkısı olmamaktadır. 
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine gelen çocukların değerlendirilmesinde, davranış değişik
liğine gidilmemekte, hastanelerin ilgili bölümlerine sevk edilmektedir. 

Yerleştirme 
1990 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, uyumsuz çocuk oranının yaklaşık % 1 olduğu 

tahmin edilmektedir. 
Uyumsuz çocuklar için özel eğitim okulları gerekmeyebilir, sorun belirlendikten sonra çö

züm yolları ile birlikte gerekir eğitsel önlemlerin alınması yeterli olabilir. 
Ülkemizde uyumsuz çocukların eğitimleri konusunda, ilk kuramsal gelişim 1952 yılında 

yapılmıştır. Bu tarihte İstanbul Ağaçlı Köyünde uyumsuz çocuklar için ilkokul açılmıştır. An
cak, okul kısa süre sonra korunmaya muhtaç çocuklara tahsis edilmiştir. 1969-1970 öğretim 
yılında istanbul, Beykoz'da S0 öğrenci kapasiteli Anadolu Hisarı özel Eğitim İlkokulu ve Ye-
tiştirme Yurdu açılmıştır. Kız öğrencilerin devam ettiği bu okul 1986-1987 öğretim yılında ka
patılmıştır. 

Günümüzde durum nasıldır? 
Teşhis etme sadece tıbbi ya da psikolojik ve eğitsel yapılmakta, izleme çalışmaları yapıl- " 

mamaktadtr. Bu eksik tanılama sonrası, çocuklar uyum sorunları dikkate alınmaksızın nor
mal sınıf eğitim-öğretiminden yararlandırılmaktadır özel eğitim önlemleri alınmadığından, 
uyumsuzlukları artar ve sınıf düzenini bozacak duruma gelirse, okuma-yazma öğrenene kadar 
alt özel sınıflara gönderilmektedir. Bu aşamada öğretmenin deneyim ve bilgisi, sınıf ve çocu
ğun ailesiyle uygun iletişimi varsa, çocuk şanslı sayılmakta, sınıfta uyum sağlayabilmekte ve 
eğitimden yararlanabilmekte aksi halde çocuk kaybedilmektedir. 

Bilgi Türü 
Yaş Tek Yaş Nüfusu Uyumsuzlar 

26 371 001 263 710 
1 139 382 11,394 
1 110 898 11 109 
1 418 531 „ 14 186 

, 1538 166 15 382 
623 620 16 236 

1 657 801 16 578 
1 361 562 13 616 
1 566 650 15 667 
1 578 044 15 780 
1 412 834 '• • 14 128 
1 521 075 15 211 
1 298 896 12989 

0-18 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
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Bilgi Türü 
Yaş 

12 
13 
14 

" 15 
16 
17 
18 

Tek Yaş Nüfusu 

1 424 228 
•• • 1 401 440 

1 315 986 
1 384 349 
1 230 349 
1 156 473 
1 230 533 

Uyumsuzlar 

14 242 
14 014 
13 160 
13 843 
12 305 
11 565 
12 305 

Tablo : 1 — Uyumsuz çocukların tahmini sayıları 
(1990 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre) 

Bilgi 
Türü 

öğrenci 
Sayısı 
4-18-
Yaş Grubu 
Okullaşma 
Oranı (%) 

özür 
Türü 

Uyumsuzlar 

211639 

Tablo II : Uyumsuz çocuklarda okullaşma 
(1992-1993 Öğrenim yılı itibariyle) 

Eğitim Ortamları 
Uyumsuz çocuklar için eğitimin ilk ve temel amacı bireysel gereksinimlerini karşılamak 

ve varolan davranış problemlerini minimuma indirmektir. 
Uyumsuz çocuklar normal sınıf eğitim öğretiminden yararlanabilirler, ancak; 
Okullarda yöneticiler ve öğretmenler bilgilendirilmelidir. Böylece uyumsuz çocuklar dam

galanmaktan kurtulacaklardır. Diğer öğrenciler bilinçlendirilerek, uyumsuz çocukların grup 
tarafından itilmesi, hırpalanması, cezalandırılması önlenmelidir. Ailelerin işbirliği içine girmesi 
sağlanmalıdır. Kaynak oda projesi ve gezici uzman ekibi ile öğretmenler ve yöneticilere yalnız 
olmadıkları hissettirilmeli, destek olunmalıdır. 

Sınıfların kalabalık sayıları düşürülerek, öğretmenlerin öğrencilerini daha iyi tanıyabil
mesi ve ilgilenmesi sağlanmalıdır. 

Farklı ortamlarda farklı tutum ve davranışlarla karşılaşan uyum sorunu olan çocuk daha 
çok çelişkiye düşeceğinden, işbirliği çocuğun ilişkide bulunduğu tüm sosyal çevrenin tutarlı 
bir tutum içinde olması için gerekli önlemlerin alınması gerekebilir. 

Eğitim Programları 
Uyumsuz çocuklar normal eğitim programlarından yararlanabilirler. Ancak programlar

da çocuğu bireysel ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemelerde ço
cuğu normalden farklı özellikleri kriter alınmalıdır. Bu genelden özele doğru hazırlanan prog
ramların en önemli parçasını aile oluşturmalıdır. 
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Uyumsuz çocukların eğitiminde oyun terapisi, konuşma terapisNgibi telepatik hizmetler 
ve gerekiyorsa bireysel eğitim, normal eğitim programlarına ek olarak, çocuğun ihtiyaçları doğ
rultusunda verilecek şekilde düzenlenmeli ve üniversite hastanelerinin ilgili bölümleri ile işbir
liği yapılmalıdır. 

Eğitim programlarının hazırlanması, uyum ve konuşma terapisi gibi hizmetlerin verilme
si, bireysel eğitim ortamlarının düzenlenmesi tamamen konunun uzmanları tarafından yapıl
malıdır. 

Eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması ve uygulama sonuçları belli aralıklarla 
değerlendirilmeli ve çocukta gözlenen gelişmiş ve değişmeler doğrultusunda programlarda da 
gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 

Aile Eğitimi 
Ailenin, çocuğun eğitimine mutlaka katılımı sağlanmalı; bunun sağlanabilmesi için aile 

rehberliği hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Aile rehberliği hizmetleri 2 alanda verilebilir : 
1. Aile rehberliği (danışmanlık hizmetleri) 
Rehberlik ve araştırma merkezi uzmanları konunun uzmanları tarafından, rehberlik ve da

nışmanlık konularında yetiştirilmelidir. Ailenin çocuğun problemi ile ilgili duygu ve düşünce
lerini olumlu yönde değiştirmeyi, çocuğu özürü ile kabul etmelerini hedefleyen bu hizmetler, 
ailelere sürekli hizmet olarak verilmelidir. 

2. Aile eğitimi (anne, baba eğitimi) 
Direkt olarak çocuğa istendik becerilerin anne-baba tarafından kazandırılması, problem

lerin azaltılmasını hedefleyen anne-baba eğitimi programları yaygınlaştırılmalıdır. Öncelikle reh
berlik ve araştırma merkezleri uzmanlarının bu konuda yeterli olabilmesi personel sayısı ye eği
timin yaygınlaştırılması açısından pratiklik sağlayacaktır. 

> Her iki program kapsamında ailelere normal çocuk gelişimi hakkında bilgi verilmeli. Ai
lelere çocuk gelişimi hakkında bilgi verilmesi hem çocukların gelişimine özenli katkıda bulu
nacak, hem de çeşitli uyum sorunlarının ortaya çıkmasını engelleyecektir. Burada ailenin uyum
suzluğu önlemede rolünü vurgulamak istiyoruz. / 

Persçnel Eğitimi ye İstihdamı 
Okul öncesi eğitime ağırlık verilmesi gerektiği daha önce vurgulanmıştır. Okul öncesi eği

timde çocuk merkezli eğitim modellerini yerleştirici öğretmen ve uzman yetiştirilmelidir. Okul 
öncesi eğitim personeli, uyumsuz çocukları ve özelliklerini bilmeli, eğitim ortamlarını düzen
leyebilecek program geliştirebilecek bilgi ve tecrübelere sahip olmalıdır. Diğer çocukların uyumsuz 
çocukları taklit ederek, davranışların genellenmesini engellerken, çocuğun grup tarafından dış
lanmasını da önlemelidir. 

Aile eğitimi için kurulacak aile danışma merkezlerinde ve rehberlik ve araştırma merke
zinde görevli personelin ailenin yetersiz kaldığı noktalarda, ona destek olabilmesi, okulda ya
pılanlarla evdeki eğitimin paralellik içinde olması için işbirliğine açık olması ve aileleri eğitim 
açısından bilinçlendirici bir rol oynayabilmesi gereklidir. 

Tanılamayı yapan personelin ve rehberlik ve araştırma merkezi personelinin gerçeğe uy
gun tanılamaya gidebilmesi, çocuğu damgalamaktan kaçınan bir tutum içinde eğitilmesi, aile 
danışma merkezleri, aile, çocuğun devam ettiği kurumlar ve çevresi ile işbirliği içinde olabil
mesi gerekmektedir. • -
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Tüm öğretmen yetiştiren kurumların programlarında uyumsuz çocukların belirlenmesine 
ilişkin konulara yer verilmesi; eğitimcileri daha üst öğrenimler için teşvik etmek, iş başında 
eğitimlerine ağırlık vermek, iyi çalışanı çalışmayandan ayırt edip ödüllendirmek için mevzuat 
çalışması okullarda eğitim yılı başı ve sonu seminerlerinde uyumsuz çocuklar konusunun ele 
alınması, hastanelerle işbirliği içine girilmesi önerilebilir. 

Uyumsuz çocukların eğitiminde görev alacak profesyonel personel, psikiyatrist, psikolog, 
terapistler, sosyal hizmet uzmanı, danışman, öğretmen, beden eğitimi ve spor öğretmenleri, 
yönetici, psikiyatrist ve sosyal hemşireler, iş öğreticileri, çocuk gelişimi ve eğitimcileri. 

Personel yalnız kendi alanlarındaki hizmetlerin uzmanı değil bir takım çalışması uzmanı 
da olmalıdır. 

önleme 
1. Halk Eğitimi 
a) Anne, baba ve bakıcıyı, çocuğun tüm gelişim alanları konusunda bilinçlendirme, 
b) Anne baba adaylarını, anne baba ve bakıcıyı, çocuğun gelişim ve eğitimdeki etkin rol

leri ve önlemleri konusunda bilinçlendirme, • 
c) Çevredeki yetişkinleri (komşuları, yakındaki bakkalı, postacıyı, oyun alanı, park ve so

rumlularını) çocuğun eğitimi ve gelişimindeki rolleri hakkında bilinçlendirme. 
d) Çocuğun sağlık, gelişim ve eğitimine hizmet yetişkinleri, çocuk üzerindeki etkilerinin 

önemi konusunda biliçlendirme, 
2. Okul öncesi eğitimine ağırlık verme, 
3. Erken tanılama, için gerekli taramaların sağlıklı yapılması, 
4. Elemanların gerekli bilgi ve becerilere sahip olması ile tanılama, terapi aşamalarında 

yaygın, güvenilir ve ucuz hizmet imkânları, 
5. Serbest zamanları uygun değerlendirme faaliyetleri için gerekli tesislerin kurulması, 
6. Okul öncesi ve-ilköğretimde çocuk merkezli eğitim modellerinin yerleştirilmesi, 
7. Sınıfiardaki kalabalık sayıların düşürülmesi, 
8. Kaynak oda projesinin bir an önce geliştirilerek yürürlüğe girmesi, 
9. Aile danışma merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması, 

10. İzleme çalışmaları için gözlem merkezlerinin bulunması, 
11. Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelik ve nicelik bakımından ele alınarak geliş

tirilmesi, 
12. Bu konu içindeki tüm kurum ve uzmanların işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmek 

için teşvik ve önlemlerin alınması, 
13. İlkokullarda rehberlik servisi kurulması. 

Uyum sorunu olan çocuklar, normal okullarda damgalanmakta, eğitim-öğretim hizmet
lerinden gereği gibi yararlanamamaktadırlar. 

Normal okullarda; uyum sorunu olan çocuklar kaynaştırmaya alınmamaktadırlar bunla
rın nedenleri; • 

— Okul yöneticilerinin konuya sıcak bakmayışları, 
— Öğretmenlerin, sınıf başarısını düşürür düşüncesiyle uyumsuz öğrencileri istememeleri, 
— Öğretmenlerin çocuk gelişimi ve uyumsuz çocukların özellikleri hakkında gerekli bil

gilerden yoksun olmaları, 
— Diğer öğrencilerin olumsuz tutum ve davranışları, 
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— Ailelerin okul eğitimine yardımcı olmamaları, 
— Bilim adamları ile Millî Eğitim Bakanlığının işbirliği artırılarak, Talim ye Terbiye Ku

rulunda program hazırlamak üzere komisyonlar kurulmalıdır. 
— İlkokul programları hazırlanırken, program, özel eğitime muhtaç çocuklar da kapsa-

nacak şekilde hazırlanmalıdır. 
— Okulların disiplin kurulları uyumsuz çocuklar hakkında bilgilendirilerek bu çocukla

rın gereksiz cezalar alması önlenmeli, problemin (istenmeyen davranışın) düzeltilmesi için uz
manların işbirliği yapılmalıdır. 

— Müzik, beden eğitimi ye boş zamanı değerlendirme etkinlikleri artırılmalı, bu konuda 
anne-baba ve öğretmen tutumları olumlu yönde değiştirilmeye çalışılmalıdır. 

— Uygulanan programlar program içeriği ve çocuğun gelişimi açısından Sürekli değerlen
dirilmelidir. 

öneriler 
Sadece tıbbi ya da sadece psikolojik ve eğitsel teşhis yapılmaması gereklidir, izleme çalış

malarına ağırlık vejrümeli, gözlem merkezleri bulunmalı, çok az test aracına başvurularak teş
his yapılmamalıdır. j 

Ayrıca, teşhisi yapacak personelin iyi yetişmiş olması önemlidir. İzlemeye alınan uyumsuz 
çocukların bulundukları ortamda gözlenmelerinin gerçekleşmesi gereklidir. 

Teşhisin istendik bir şekilde yapılabilmesi için rehberlik ve araştırma merkezlerinde Ço
cuk Ruh Sağlığı ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanlarını önerilebilinir. 

Eğer uyumsuz çocuklar normal çocukların eğitim-öğretiminden yararlanamayacak durumda 
iseler, gözlem merkezlerinde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde gözlenerek, uygun terapi 
çalışmalarının sağlanması ile bir an önce normal sınıf eğitim-öğretiminden yararlanacak hale 
getirilmeleri, normal sınıf eğitiminde de özel eğitim önlemleri ile desteklenmeleri gerekmekte
dir. 

Anne, baba adayları anne baba ve bakıcı, çocuğu gelişim ve eğitimindeki rolleri açısından 
bilinçlendirilmelidir. Bu, uyumsuzluğun ortaya çıkmadan önlenmesine ve ekonomik maliyetin 
azalmasını sağlayacaktır. 

Okul öncesi dönem çocuğun, ruhsal, zihinsel, sosyal ve bedensel gelişimi için en uygun 
dönem olduğundan bu eğitime gereken önem verilmeli ve ülke çapında yaygınlaştırılmalıdır. 
Erken tanılama ve tedavi için bu kurumların ayrıca önemi vardır. Uyum sorunu olan çocuklar 
için okul öncesi eğitim düşünülmesi, bu eğitim kurumlarının işlevlerinin yeniden belirlenmesi 
ve çocuk merkezli eğitim modellerinin benimsenmesi, çalışan personelin ve anne babanın ço
cuk eğitiminin önemi konusunda bilinçlendirilmesi ve işbirliği içinde çalışmasının teşvik edil
mesi önemlidir. 

Okullarda kaynak oda projesinin biran önce ele alınarak, yaygın şekilde düzenlenmesi uyum 
sorunu olan çocuklarımızın problemlerinin azaltılmasında önemlidir. 

Kaynaştırma eğitimi için öneriler : 
a) Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin hizmetiçi eğitime tabi tutulmaları, üniversite 

formasyonu almaları, 
» b) Diğer öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmeleri, > '-. ' 

c) Sınıflarında uyumsuz çocuklar bulunan ve bu çocukların eğitimi için ek zaman ayır
mak zorunda kalan öğretmenlere ek ekonomik imkânlar sağlanması, 
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d) Ailenin eğitilerek öğretmenlerle işbirliğine geçmesinin sağlanması, 
e) Kaynak odalar aracılığı ile öğretmenlere-öğrencilere ve yöneticilere yardım edilmesi ve 

desteklenmesi, 
0 Rehberlik ve araştırma merkezleri nitelik ve nicelik yönünden artırılarak tanılamada ger

çeğe yakın davranmalarının ve terapi çalışmaları ile desteklenmesinin sağlanması ve izleme ça
lışmalarının yapılması, 

g) Hastanelerle işbirliğine gidilmesi, 
h) Halk eğitimine önem verilmesi, 
ı) Sınıfların kalabalık sayılarının düşürülmesi, 
j) Okul yönetimi ile rehberlik hizmetleri servislerinin işbirliği, 

— ilkokullarda rehberlik servislerinin kurulması, anne babayı bilgilendirmede ve uyum
suzlukların ortaya çıkmasında önemli rol oynayacaktır. 

— Anne babalara belediyelerle ortaklaşa konferans ve paneller düzenlenmesi, 
— Üniversitelerin katkısı ile (Halk sağlığı, halk eğitimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, özel 

eğitim bölümleri) anne baba eğitimi, hem normal çocuk, hem özürlü çocuk, anne babalara ~ 
ev ziyaretleri ile ulaştırılması, 

— Çocuğa eğitim verecek olan kişinin anne baba eğitimi konusunda bilgilendirilmesi, da
ha az personel gereksinimini ve anne baba eğitiminin yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır. 

— Aile eğitimi hizmetlerinin en küçük yerleşim birimlerine kadar, sağlık ocakları aracılı
ğıyla yaygınlaştırılması, ^ 

— Uyumsuz çocuklarla çalışacak öğretmenlerin meslekî başarıları, kişilik özellikleri mutlaka 
değerlendirilmeli, özellikle ruhsal olarak öğretmenlerin uygunluğuna karar verilmelidir. 

— öğretmenlerin uyumsuz çocuk hakkındaki bilgi ve becerileri yetersiz ise yeterli hale 
getirebilmek için programlar hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 

— Personel yetiştiren kurumlar arasında işbirliği yapılmalı, ortak programlar hazırlan
malı, bu şekilde farklı rehberlik ve araştırma merkezlerinde uygulanan farklı tanılama yön
temleri minimuma indirgenmeli. Bunun uzantısı olarak rehberlik ve araştırma merkezlerinde 

v kullanılan test programları uygulayan uzmanlar tutarlı bir şekilde eğitilmelidir. 
— Rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan personele sertifika programları düzen

lenmeli ve mutlaka ek ödenek verilme koşulu getirilmelidir. 
— öğretmenler ve uzmanlar uyumsuz çocuklar ile çalışmak üzere özendirilmelidir. (Ça

lışma saatinin azaltılması, ek ödenek verilmesi). 
— Bu konuda çalışmak üzere normal çocuklarla çalışan öğretmenlerin bilgilendirilmesi, 

personel sayısında azalmaya neden olacaktır. 
ı — öğretmen yetiştiren kurumlarda özel eğitim konusunda mutlaka dersler verilmeli böy

lece normal sınıf öğretmenlerinin, özürlü çocukları kabul edici olmaları sağlanmalıdır. 
— Eğitim programlarının hazırlanmast-geliştirilmesi gibi araştırmaların hangi kurumlar 

tarafından yapılacağının belirlenmesi. Üniversite ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yete
rince yapılmadığı rehberlik ve araştırma merkezinin görevli olmasına rağmen yerine getirile-
mediği, bu nedenle yeni araştırma birimi kurulması. 

— Herhangi bir özürü yanında uyum sorunu da olan çocukların okullara yerleştirilmesi
nin kolaylaştırılması, 
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— Erken çocukluk eğitiminin özel eğitime muhtaç çocukları da kapsayacak şekilde yay
gınlaştırılması, 

—- Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanununun 3/a maddesinde yer alan 4-18 yaş grubu
nun "0-18 olarak değiştirilmesi". 

— Okul öncesi eğitim alanında çalışan personelin teşvik edilmesi, 
— Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde özel eğitime muhtaç çocukların eği

timinde görev alan personele özel hizmet tazminatı verilmesi, 
— özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili alan uzmanlarının lisans ve lisansüstü 

eğitime teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması, 
— Özel eğitim okulları ile özel sınıflara tayin edilen öğretmenlerin yurtiçi ve yurtdışında 

hizmetiçi eğitimlerinin sağlanması, 
— Korunmaya muhtaç çocuklar ve otistik çocukların da özel eğitim programlarına alın

ması, 
— Rehberlik ve araştırma merkezlerinin bünyesinde "aile danışma bölümü" kurulması

nın sağlanması, ~ * 
tçin gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. 

— Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde, özel eğitime ayrılan payın artırılması, 
— 3418 ve 3308 Sayılı Kanunlar gereği kurulan fonardan % 2'lik bir payın özel eğitime 

ayrılması, 
— Belediyeler vejl özel İdareleri bütçelerinden belirli bir payın, özel eğitim alanına ayrıl

masının sağlanması, 
1475 Sayılı tş Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen, kurumların % 2 sakat personel 

istihdam etme oranının % 5 olarak değiştirilmesi ve istihdam etmeme karşılığında kesilen para 
cezalarının özel eğitim alanında kullanılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine aktarıl
masının sağlanması, 

— Rehberlik ve araştırma merkezlerinde döner sermaye sisteminin kurulmasının sağlan
ması, ' 

— Millî Eğitim Vakfı Statüsünde gerekli düzenlemeler yapılarak, özel eğitim alanı için 
yapılacak yardım ve bağışların bu alanda daha rasyonel kullanılmasının sağlanması, 

— Varlıklı kişilerden bağışlar alınması, 

t ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ 

Giriş 
Gelişim düzeyleri ne olursa olsun her ülkede beden, zihin, duygu, ruh sağlık ve sosyal özel

likleri ve akran gruplarındaki çocuklar gibi normal eğitim hizmetlerinden gereği kadar yarar-
lanamayıp, Özel olarak eğitim, bakım, rehabilitasyon ve korunmaya ihtiyaç duyan milyonlarca 
çocuk bulunmaktadır. 

Dünyada genel olarak çağ nüfusun % 10'unun özel eğitim gerektiren kişiler oluşturmak
tadır. Ülkemizde 0-18 yaş arasında 3,6 milyon özel eğitime muhtaç çocuk bulunmaktadır. . 

Her toplum için amaç, engellileri toplumda bazı yönlerden ayrıcalıklı kesim ola
rak görmek değil, bu çocukları mevcut bedensel, zihinsel ve sosyal becerilerini 
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geliştirecek şekilde eğiterek, çalışan ve üretken bireyler olarak topluma ve ekonomiye kazan
dırmak olmalıdır. 

Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel Eğitim Okulları Yönetmeliğinde bu ço-, 
cukları; "eğitilebilir, öğretilebilir" ve klinik bakıma muhtaç zihin engelli çocuklar olarak grup-
landırılmıştır. 

Zihin engelli çocukları tanılamada genellikle standartlaştırılmış zeka testleri kullanılmak
ta ve bireyler bu testlerden-alınan puana göre sınıflandırılmaktadır. Ülkemizde de halen zihin 
engelli çocukların tanı ve sınıflandırılmasında standartlaştırılmış grup ve bireysel zeka testle
riyle, uyum testleri kullanılmaktadır. Bu testler sonucunda da eğitsel bir yaklaşıma "eğitilebi
lir", "öğretilebilir", "ağır" ve "çok ağır" olanlar şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

Yan ödeme göstergesinin günün şartlarına göre artırılması (Öğretmenlere ödenen 100 pu
an bellecilik görevi ücretinin idarecilere de verilmesi çünkü idarecilerin aslî görevi öğretmenlik
tir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre idarecilik vasfı ikinci görev 
olarak verilmektedir. Yine aynı kanunun (G) bendinde her iki göreve ait aynı cins tazminat 
ve zamlarla fazla olanlar ile farklı cinsteki tazminat ve zamlar ödenir, hükmü yer almaktadır.) 

2377 sayılı öğretmenlere Eğitim-öğretim Tazminatları ödenmesi ile ilgili kanuna dayalı 
olarak Ocak-1992'den itibaren ödenen % 30 eğitim-öğretim tazminatının özel eğitim alanında 
çalışan öğretmenlere günün şartlarına göre artırılarak ödenmesi, ayrıca özel eğitim kurumla
rında çalışan ve tüm personele °/o 25'den az olmamak üzere özel eğitim tazminatı verilmesi. 

özel eğitim kurumlarında çalışan yardımcı hizmetli personeline halen ödenmekte olan iş
güçlüğü puanının günün şartlarına göre artırılması. 

Özel eğitim kurumlarında çalışan personele normal 8 saatlik kanunî mesaisi dışında çalış
tığı her saatin fazla mesai olarak değerlendirilmesi ve ücretinin de buna göre farklı olarak öden
mesi, 

özürlülerin sağlık kuruluşlarından ücretsiz olarak tedavilerinin sağlanması. 
özürlülerin devletin ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaları sağlanmalıdır. 

Emniyet, adliye, askerî personele hali hazırda uygulanan itibarî hizmet yılının (12 aylık 
hizmetinin 15 ay sayılması) uygulaması durumunun özel eğitim kurumlarında çalışan persone
le de uygulanması. 

özürlüler için ve bu alanda görev yapan personel için özel eğitim kampları ve özel eğitim 
dinleme tesisleri yapılmalıdır. 

Tanım 
"Doğumdan önce, doğum sırasında ve doğum sonrası gelişim süreci içinde çeşitli sebep

lerle, zihin, psiko-devrimsel, sosyal olgunluk gelişim ve fonksiyonlarda sürekli yavaşlama ve 
gerileme sonucu olarak akranlarından dörtte bir veya daha yüksek oranda gerilik oluşturan 
sürekli durum." 

Sınıflandırma 
• Zihin engellilerin sınıflandırılması psikolojik ve eğitsel olmak üzere iki şekilde yapılmak

tadır. 

1. Psikolojik Sınıflandırma 
— Hafif : 2.B. = 70-55 arası olanlar 
— Orta : 2.B. = 55-40 arası olanlar 
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— Ağır : 2.B. = 40 - 25 arası olanlar 
— Çok ağır : 2.B. = 25-05 arası olanlar 

2. Eğitsel Sınıflandırma 
— Eğitilebilirler : 2.B. = 75-50 arası olanlar 
— öğretilebilirler : 2.B. = 50-25 arası olanlar 
— Ağır : 2.B. = 25-5 arası olanlar 

Millî Eğitim Bakanlığı özel Eğitim Okulları Yönetmeliğinde; eğitsel yaklaşım dikkate alı
narak zihin engelli çocuklar eğitilebilir, öğretilebilir. Klinik bakıma, muhtaç çocuklar olarak 
sınıflandırılmıştır. 

Teşhis Etme 
2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu, eğitimin yanı sıra bu çocukların te

spiti, yerleştirilmesi ve izlenebilmelerine yönelik hükümlerde getirmektedir. Yasanın önemli hü
kümlerinden birisi de özel eğitime muhtaç çocukların mülkî amirlere bildirilmesi yükümlülü
ğüdür. (Md. 12) 

Aynı yasada "özel eğitime muhtaç çocukların sağlık, sosyal, ekonomik, aile, ruh ve uyum 
durumları, çocuğun bulunduğu ildeki rehberlik ve araştırma merkezi tarafından incelenir, in
celeme sonucu, İl Eğitim Kuruluna gönderilir" denilmektedir. (Md. 13) Ancak, illerde bulu
nan rehberlik ve araştırma merkezlerinin büyük çoğunluğu yakın tarihlerde kurulmuş olup, 
inceleme çalışmalarını yürütebilecek bir kadroya sahip olmadıkları bu yüzden de yasada veri
len görevi tam anlamıyla yerine getirebildikleri söylenemez. Bu sebeple merkezlerde amaca yö
nelik yetiştirilmiş eleman sayısının artırılması gerekmektedir. 

2916 sayılı yasaya uygun olarak çıkarılan Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 19 uncu 
maddesi teşhis ile ilgili olarak doktorda görevlendirilmiş ve merkez doktorunun görevleri açık
lanmış. Bu maddedeki görevler için, özel eğitim kurumlarına özel sınıflara ve yardımcı ders
liklere yerleştirilecek çocukların teşhis ve tespitinde inceleme bölüm elemanları ile işbirliği ya
parak son kararın oluşmasını sağlama görevi de bulunmaktadır. Eğer merkezde yeterli sayıda 
doktor bulunmazsa merkezin Bakanlık il Sağlık Merkezlerine diğer sağlık kuruluşları ile işbir
liği yapması öngörülmektedir. 

2916 sayılı Yasa ve bu yasaya dayalı olarak çıkarılan yönetmelikler ışığı altında Millî Eği
tim Bakanlığı 1 inci özel Eğitim Konseyi raporunda da (1991) bahsedildiği gibi teşhis etme zi
hinsel engellilerin bedenî, zihnî, sosyal duygusal v.b. alanlarda güçlü ve güçsüz yönleri ile kişi 
ile özelliklerini ve yapısını, ilgilerini tespit etmek gayesiyle yapılan çalışmaların tümünü içer
mektedir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi teşhis (tanı) zihinsel engelli çocukların bütün yönleri 
ile incelenerek en ince ayrıntılarına kadar tüm özelliklerin tespit edilmesi ve bireyin her yönü
nün tanınmasına hizmet eden çok yönlü bir çalışmadır. 

Teşhis etme (tanılama) çok yönlü incelemeler gerektireceğinden çeşitli bilim veya disiplin
lere mensup uzman kişilerden oluşan bir ekip tarafından yapılması gerekmektedir. Böylece önemli 
bir görevi yapacak personelin ekibin şöyle sıralanması mümkündür. Psikolog, psikometisit, özel 
eğitim uzmanı, sosyal araştırıcı, psikiatrist, tıp doktoru, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, yö
netici ve rehberlik uzmanı. 
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Ülkemizde Rehberlik ve Araştırma Merkezleri yeterli sayıda uzman kadrosuna sahip de
ğildir. Diğer taraftan gelişimin her alanını değerlendiren gelişim ölçekleri bulunmadığından 
zihin engellilerin teşhisi (tanılama) tam olarak yapılamamaktadır. 

Yerleştirme 
— Rehberlik ve araştırma merkezinden ve sağlık kuruluşundan geçen çocuk, teşhis edildik
ten sonra öğrenim çağında ise normal ilkokulların bünyesinde bulunan alt özel sınıflarına veya 
doğrudan öğretilebilir çocuklar okullarına yerleştirilmektedir. Alt özel sınıftan mezun olan dip
loma alan eğitilebilir zihin engelli çocuklar bulundukları yerde eğitilebilir çocuklar iş okulu 
varsa isteğe bağlı olarak bu okullara yerleştirilebilirler. 

İŞ okullarına gidemeyen öğrenciler ise, normal okullarda kaynaştırma (Entegrasyon) eği
timine tabi tutulmaktadırlar. 

Ülkemizde resmî okulların yanı sıra zihinsel engellilere; Saray Sosyal Hizmetler Tesisler 
Müdürlüğü Zihinsel ve Spastik özürlüler Rehabilitasyon Bölümü, özel Eğitim Okulları, Va
kıflar, dernekler ve gönüllü kuruluşlar tarafından eğitim hizmeti verilmektedir. Ayrıca Hacet
tepe, Anadolu, Ankara Üniversitelerinin ilgili fakültelerinin uygulama birimleri mevcuttur. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 1992-1993 öğretim yılı itibariyle 19 eğitilebilir çocuklar iş 
okulu, 19 adet öğrenebilir çocuklar okulu olmak üzere 38 adet zihin engelliler okulları bulun
maktadır. Bu okullarımızda toplam 1 813 öğrenci öğrenim görmekte olup 1 162 öğretmen gö
rev yapmaktadır. 

Diğer taraftan normal okullar bünyesinde bulunan 746 alt özel sınıfta 8 726 öğrenci yine 
normal okullar bünyesinde kaynaştırmaya alınan 5 544 öğrenci bulunmaktadır. Toplam zihin 
engelli öğrenci sayısı ise 15 278 civarındadır. 

Ülkemizde 4-18 yaş öğrenim çağı içinde 600 000 civarında zihnin zihin engelli çocuk oldu
ğu tahmin edilmektedir. Bu durumda eğitilebilir zillin engelli çocuklarda okullaşma oranı % 
3.61, öğretilebilir zihin engelli çocuklarda ise % 1.54 dür. Bu da gösteriyor ki zihinsel engelli 
çocukların eğitiminde oldukça geri durumdayız. 

Zihinsel Engelli Çocukların Tahmini Sayısı 
(1990 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre) 

Eğitilebilir Öğretilebilir 
Bilgi Türü Tek Yaş Zihinsel Engelli Zihin Engelli 

Yaş Nüfusu 3,61 t 1,54 

0-18 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

26 371 010 
1 139 382 
1 110 898 
1 418 531 
1 538 166 
1 623 620 
1 657 801 
1 345 620 
1 566 650 
1 578 044 
1 412 834 

527 420 
22 788 
22 218 

-28 370 
30 763 • 
32 472 
23 156 
27231 ı 
31333 
31561 
28 257 

79 113 
3 418 
3 332 
4 256 
4 614 
4 871 
4 973 
4 085 
4 700 
4 734 
4 238 
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10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Bilgi Türü 
Yaş 

Tek Yaş 
Nüfusu 

1521075 
1 298 896 
1 424 228 
1 401 440 
1 315 986 

' 1 384 349 
1230 533 
1 156 473 
1 230 533 

Eğitilebilir 
Zihinsel Engelli 

3,61 

30 421 
25 978 
28 485 
28 029 
26 320 
27 687 
24 611 
23 129 
24 611 

öğretilebilir 
Zihin Engelli 

1,54 

4 564 
3 897 
4 272 
4 204 
3 948 
4 153 
3 692 
3 470 
3 692 

özel eğitime muhtaç zihin engelli çocukların genel nüfusa oranları % olarak 

Eğitim Programları 
Zihinsel engellilerin eğitiminin ne tanımı ne niteliği genel eğitimden farklı düşünülemez. 

Eğitim herkes için aynı anlamdadır. Niteliği ayrı değildir. Ancak eğitim programlarının öğele
rinde konuların analizi gibi bazı farklılıklar gerekir. 

Eğitim Programı: Eğitime yön verecek amaçların gerçekleşmesinde uygulanacak muhte
vayı, muhtevanın öğretilmesinde uygulanacak eğitim-öğretim süreçlerini, öğretim sürecinde kul
lanılacak araç ve gereçleri, amaçları destekleyen kol ve ders dışı etkinlikleri, amaçların ne dere
cede gerçekleştiğini anlamak için yapılan değerlendirme sürecini içeren bir eğitim aracı olarak 
tanımlanabilir. 

Program Niteliği : ' 
Zihinsel engelli çocuklar için hazırlanan eğitim programlarının altı Öğesi vardır. Kime? 

sorusuna cevap verecek programda : 
1. Eğitimden umulan sonuçlar, yani eğitimin amaçları, 
2. Amaçlara ulaşmada verilecek dersleri, derslerde işlenecek konuları, ders içi ve dışı et

kinliklerin içeriğini, 
3. Eğitim-öğretim yapılacak yerin fizikî şartlarım, 
4. Eğitim etkinliklerini yönetecek personeli, 
5., Eğitim sürecinde kullanılacak araç ve gereçleri, 
6, Eğitim-öğretim yöntemlerini kapsamaktadır. 

Zihinsel Engelli Çocukların Eğitimi Programlarının öğelerinin s 

Saptanması ve Uygulanmasında Uyulacak Temel İlkeler 

1. Yetenekler " ' . ' ' • • 
^ 2 . İhtiyaçlarına uygunluğu 

3. Gerçekleştirilebilirliği, 
4. öğeler arası tutarliğı, 
5. Eğitim sistemimize uygunluğu, 
6. Yeniliklere açıklığı, 
7. öğelerin hayatî, basit, ve ekonomikliği, 
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8. Uyumlu işbirliği, 
9. Bütün halinde gerçekleştirilebillrliği, 

Eğitim Programları Türleri : 
Eğitim programlarının çeşitli yaklaşımları bulunmaktadır; bu nedenle değişik programlar 

düzenlenmiştir. Bunlardan bazıları; 
Toplumu, problemleri, çocuğu, dersleri, kişisel, sosyal problemleri, merkez olarak düzen

lenen programlar, zenginleştirilmiş, birleştirilmiş ve aktivite programlar şeklindedir. 

Program Çalışmaları 
Zihinsel engelli için eğitim programı çalışmaları ilk defa 1964 yılında başlatılmıştır. 
Bugün :' . 
— Eğitilebilir Çocuklar İlkokul öğretim Programı, 
— Eğitilebilir Çocuklar tş Okulu Program, 
— öğretilebilir Çocuklar Okulu Öğretim Program, 
— 9.4.1990 tarih ve 44 sayıyla Talim ve Terbiye Kurulunca denenmek ve geliştirilmek üze

re kabul edilmiştir. 

* Eğitim Ortamları 
Fizikî Ortam 
Okulun bulunduğu çevre, bina, derslikler, derslerin konumu, yapısı, yapı içi genişlik, ısı, 

nem, ışık ve ses durumu, çalışmalarda kullanılacak araçlar ile düzenlenmesi kastedilir. 
Ülkemizde zihinsel engelli çocuklar ilkokulların bünyesinde açılan alt özel sınıflarda, özel 

eğitim okullarında ve diğer birimlerde eğitim-öğretime tabi tutulmaktadır. 
Alt özel sınıflar genellikle, ilkokullarda kullanılmayan boş odaların düzenlenmesiyle; özel 

eğitim okulları ise yer gösterilen yerlerde açılmaktadır. 
Zihinsel engelli çocuk eğer özel sınıfta ise, sınıfın çeşitli etkinliklere uygun genişlik ve bi

çimde olması gerekir. 
Özel bir okul ise; bu okulun işlevine göre planlanmış ve projelendirilmiş olması gerekir. 

Eğitim-öğretim yaşantılarının ancak uygun fizikî şartlara sahip fizikî ortamda verilebileceği 
açıktır. 

Sosyal Ortam 
Sosyal ortam ile kastedilen; okulda çalışan yönetici, öğretmen, destek, personel, öğrenci, 

öğrenci velileriyle ilgili genel bilgileri ve birbirleriyle kaynaşma durumlarıdır. 
Zihinsel engelli çocukların eğitimleri belli bir düzeyde ve özel olarak yetiştirilmiş personel 

ister. Bu personelin kendi alanlarında yetişmiş olmalarına ek, özel eğitim alanlarında çalışa
cak personelde aranan meslekî ve kişilik özelliklerine sahip olmaları gerekmektedir, özel eği
tim öğretmenleri ve hizmetiçi kursundan geçen ilkokul öğretmenleri; alt özel sınıflar ve özel 
eğitim okullarında istihdam edilmişlerdir. 

Özel eğitim okullarında destek personelin yeterli sayıda olmayışı eğitimUöğretimi olum
suz yönde etkileyen bir unsurdur. 

Psikolojik Ortam 
Eğitim öğretimde sınıfın, okulun atmosferi diye bilinen psikolojik ortam; bütün durum 

ve çalışmalarda etkilenen ve onları etkileyen bir özelliğe sahiptir. 
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İdareci, öğretmen, öğrenci, destek personel, aile ve okulun fizikî koşulları, birbirini olumlu 
veya olumsuz yönde etkileyerek başarı ya da başarısızlığı ortaya koyar. 

Yöntemler 
Zihinsel engelli çocukları normallerden ayıran en belirgin özellikleri, yaşıtlarına göre^geç 

ve güç öğrenmeleri, öğrenme hızlarının yavaşlığı, soyut kavramları öğrenmedeki güçlükleridir. 
Bu gibi nedenlerden dolayı öğretimlerinde, normallerin eğitiminde kullanılan yöntemlerden fark
lı, bazı kural ve metodların uygulanması gereklidir. 

Bunlar; 
Başarılı yaşantılar sağlama, geriye bildirim, doğru yanıtları pekiştirme, çocuğun yeterlik 

düzeylerinin değerlendirilmesi, öğretilecek konu ya da davranışların analizi, transfere yardım, 
öğrenilenlerin tekrarı, öğrenmeye güdüleme, bir defada öğretilecek kavramların sayısını sınır
lama, öğretilecek konuların, parçaların anlamlı şekilde bölünmesi ve uygun sıralar halinde öğ
retilmesi olarak söyleyebiliriz. 

tşe Yerleştirme 
Ülkemizin çalışan, üreten insanlara ihtiyacı vardır. Bireylerin var üretici güçlerinin en ve

rimli şekilde kullanılması gereği gözardı edilemeyecek bir gerçektir. Normallerden farklı d.a ol
sa zihinsel engellilerin de kendilerine göre var olan potansiyellerinin en iyi şekilde kullanılması 
esastır. 

Gelecek kuşakların çağın gerisinde kalmalarını istemiyorsak onları hızla değişmekte olan 
teknolojiye uyum sağlayacak biçimde yetiştirmemiz gerekmektedir. Ülkemizde bu amaçla açıl
mış iş ve meslek okulları mevcuttur. Zihinsel engellilere yönelik olarak açılan tek okul ise "Eği
tilebilir Çocuklar tş Okulları*'dır. Sayıları 19 olan ve her yıl giderek sayıları artan bu okulların 
amaçlarından en önemlileri; iş disiplini, işin gerektirdiği araç-gereci kullanabilme, işe yerleştir
me ve işbaşında izleyebilmedir. Dört yıllık bir eğitim-öğretim süresinde hem akademik hem 
de iş eğitimine yönelik dersler alan öğrenciler, yönetmelik ve program esasları doğrultusunda 
işe yerleştirilmektedirler. 

İstihdam 
Anayasımızm 49 uncu maddesi "Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir" der. 
Kaldı ki iş; zihinsel engellilerin sosyal yaşama uyumu, toplum tarafından kabul görüş, ken

dine güven, tüketici değil üretici, ekonomik bağımsızlık gibi olguları da beraberinde getirir. 
Diğer engellilerin olduğu gibi, zihinsel engellilerin de maddî ve manevî yönden teminat 

altına alınmaları, sağlam ve güvenli bir geleceğe sahip olmaları, toplumsal bir görev, yasal, 
anayasal bir zorunluluktur. Anayasanın getirdiği bu zorunluluk 1475 sayılı tş Kanunu ile dü
zenlenmiştir. 

Yasalar, yönetmelikler ve tüzükler doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
(ilgili kuruluşları tş ve Jşçi Bulma Kurumu, SSK.) engellilerin istihdam, sosyal güvence gibi 
konularda, Millî Eğitim Bakanlığı ise eğitimleri ile ilgili konularda doğrudan ilgilidir. 

Aile Eğitimi . - . . , - • 
2916 sayılı Yasada aile eğitimiyle ilgili herhangi bir madde bulunmamaktadır. Anılan ya-; 

saya uygun olarak çıkarılan 167 Karar Sayılı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 16/b şıkkın
da "özel eğitim bölümü personeli özel eğitime muhtaç çocukları okul, ev, işyeri gibi çevreler
de takip eder." Adı geçen yönetmelik maddesi zihin engelli çocukları da kapsamaktadır. 
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Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 15 inci Maddesinin (f) bendinde "araştırma bilgi top
lama, inceleme, rehberlik ve terapi safhalarında aile... ile işbirliği yapılması"; öngörülmekte 
ayrıca 18 inci madde (di) bendinde ile (Veliye yönelik broşür, kitap, v.b. yayınlarla rehberlik 
edilmesi gerekliliğimde belirtilmekte olup, ancak 9 Aralık 1985 tarihinde çıkarılan özel Eğitim 
Okulları Yönetmeliğinde de aile eğitimi ile ilgili bir maddeye rastlanmamıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Zihinsel özürlü Çocukların Eğitim uygulamaları Yönetmeliğine 
aile eğitimi ile ilgili doğrudan ilgili 22 nci madde konmuştur. Söz konusu maddeyle "...aile 
eğitimi için uygun zaman ayrılması ve faaliyetleri üniversite, sağlık kuruluşları ve rehberlik ve 
araştırma merkezleri ile işbirliği içinde yapılması" öngörülmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitilebilir Çocuklar İlkokul Programının eğitim öğretim ilkeleri 
ve amaçlarında aile ve yakın çevre ile işbirliğinden söz edilmektedir. Rahat aile eğitimi nasıl 
ve hangi amaçlarla belirtilmemektedir. 

Zihinsel engelli çocukların gelişiminde ve eğitiminde ailenin rolü oldukça büyüktür. Zihin 
engelli bir çocuk sosyal bir grubun ve ailenin bir ferdidir. 

Ailelerin çocukların gelişimlerindeki sorumlulukları kabul etmeleri ve eğitim programı
nın uygulanmasında yardımcı olmaları hedeflenen amaçlara ulaşabilmek için vazgeçilmeyen 
bir unsurdur. 

Çocukların okulda kazandığı becerilerin ev ortamında aileyle iş birliği yapılarak pekişti
rilmesi, eğitimin sürekliliği ve yaygınlaştırılması açısından gereklidir. Okul ve evdeki eğitim uy
gulamalarının; bu kurumların işbirliğine dayalı birbirini bütünleyen ve süreklilik içinde olma
sının çocuk gelişimi açısından önemi ve yararları bilinmektedir. 

Aile rehberliği çalışmaları ilgili uzmanlar nezaretinde bireysel ve grupta psikolojik danış
ma, bilgi verici danışmanlık ve aile eğitimi şekillerinde yürütülmelidir. 

Personel Eğitimi ve İstihdamı : 
Zihinsel engelli çocukların eğitimlerinde en önemli yeri, görev yapacak olan personel al

maktadır. Zira amaçları hazırlayıp, bu doğrultuda araç-gereç ve yöntemleri kullanacak uygun 
ortamı hazırlayacak olan eğitimde görev alacak personeldir. 

Zihinsel engelli çocukların eğitildiği kurumlarda ihtiyaç duyulan personel türü şöyledir : 
— öğretmen, usta öğretici 
— Destek (Rehber öğretmen, psikolog, fizyoterapist, tıp doktoru, hemşire, diyetisyen, sosyal 

hizmet uzmanı, terapist, çocuk gelişimci) 
— Yönetici (Müdür, Müdür Yrd.) 
— Denetici (özel eğitim müfettişleri) 
— Yardımcı personel (Aşçı, hizmetli, şoför, çocuk bakıcısı vb.) 
özel eğitim alanında özel personel yetiştirilmesine, çağdaş bir şekilde 1952 yılı ekim ayın

da Gazi Eğitim Ens. Özel Eğitim bölümü açılarak başlanmıştır, özel eğitimin her özür grubu 
için (iki yılda) 60 mezun verdikten sonra 1955 yılında kapatılmıştır. Bu kurumun amacı, özel 
eğitimin her dalı için uzman öğretmen, yönetici ve müfettiş yetiştirmek idi. Kapatıldığı için 
bu amacın gerçekleştirilmesi mümkün olmamıştır. 

Özel eğitim alanına uzman personel yetiştirmek için 2 nci kurumsal başlangıç, Ankara 
Üniversitesi bünyesinde 1965'te Eğitim Fakültesinde olmuştur. Eğitim Fakültesinde Özel Eği
tim bölümü açılmıştır. -
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Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1979 yılında özel eğitimin her dalında öğretmen ye
tiştirmek, özel eğitim kurumlarında çalışanları alanında yeterli kılmak amacı ile çağdaş geliş
melerin ışığında akademik ölçütleri koruyacak şekil ve düzeyde özel Eğitim Sertifika progra
mı başlatmıştır. 1983 yılında bütün bu programlar YÖK'ün kurulması ile kapatılmıştır. 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1983-1984 öğretim yılında işitme-zihinsel engelliler 
için özel eğitim öğretmenliği programı başlatmıştır. 

Anadolu Üniversitesi bu program 1989 yılında özel eğitim bölümü haline getirmiştir. Tür
kiye'de tek özel eğitim bölümü Anadolu Üniversitesindedir. 

1987-1988 öğretim yılında Ankara Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesinde özel Eği
tim öğretmenliği programı başlatılmıştır. 1990-1991 öğretim yılında ilk mezunlarım vermişiın 

Bunlar dışında 1-2-3 haftalık kısa süreli kurslar île yeni atananların hizmete hazırlanması 
ve hizmetiçi eğitimleri yapılmaktadır. Bazıları hizmete hazırlanması ve hizmetiçi eğitimleri ya
pılmaktadır. Bazıları bu kurslara da katılmadan özel eğitim kurumlarına öğretmen ve yönetici 
olarak atanmaktadır. Daha sonra alanda hizmetiçi eğitimi almaktadırlar. , 

özel eğitim okullarında destek personelin yeterli sayıda olmadığı söylenebilir. Yardımcı 
personel ve denetici görevi yapan müfettişlerin de zihinsel engelli çocukların özellikleri hak
kında bilgilendirilmeleri gerekmektedir. 

Personel eğitimi iki şekilde yetiştirilebilir :, . 
— Kısa vadeli personel yetiştirme : Bu uygulamada iki yol izlenebilir. Bunlardan birisi 

sertifika programları diğeri de hizmet içi eğitim programlarıdır, özel eğitim hizmetlerinde ha
len çalışmakta olan ve ileride çalışmak isteyen fakat özel eğitim alanı için özel olarak eğitilme
miş, sınıf ve dal öğretmenlerine görevlerinde etkinlik sağlayacak bilgi beceri ve yeterlilik ka
zandırılacak sertifika programı üniversiteler tarafından düzenlenebilir. Hizmetiçi kurslarla da 
çalışmakta olan veya çalışacak personel kısa vadeli olarak eğitilebilir. 

Uzun vadeli personel yetiştirme : Eğitim fakültelerinde ve eğitim yüksek okullarında özel, 
eğitim öğretmenliği programlarının yaygınlaştırılması, en az iki yıl başarılı öğretmenlik yapan
lardan, alanda çalışmaya istekli .olanların yetişmelerinin sağlanması. 

1. Üniversitelerin ilgili bölümleri programlarında gerekli değişiklikleri yaparak alanın ge
reksinim duyduğu psikolog, psikometris, rehberlik uzmanı gibi personelin yetişmesini sağlaması. 

2. Zihinsel engelli çocukların eğitim öğretime katılan tüm personelin değişik uygulama
ları izleme fırsatı verilmesi, bilgi ve görgülerini artırmaları için seminer, konferans vb. etkinlik
lere çağrılması, yurt dışındaki uygulamaları izlenebilmelerine fırsat verilmesi. 

3. Sınıf öğretmenliğinden yüksek düzeyde uzmanlığa kadar bütün personel basamakları 
arasında yeterli bir gelişme ve ilerleme ilişkisi kurulmalı, özel eğitim sınıf öğretmenliği sertifi
kası alıp bir süre böyle çalışan öğretmen dilediği ve gereken çabayı gösterdiği takdirde, en Üst 
düzeydeki sorumlu görevleri alacak eğitimi görebilme olanağını elde etmelidir. 

4. Yetişmiş elemanı görev başında tutabilmek için ek öğrenim, görev ağırlığına uygun. 
olarak ek ödeme, hızlı terfi, erken emeklilik, maddî ve manevî ödüllerle teşvik edilmesi, sosyal 
haklardan öncelikle yararlandırılması vb. 

5. Bu alandaki öğretmenlerin denetimi, özel eğitim alanında yetişmiş müfettişler tara
fından yapılabilir. 
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önleme 
Zihinsel engellilerde önleme oldukça kapsamlı ve çok önemli bir konudur. Zihinsel engel-

likte önleme denildiği zaman; 
— Bireylerde meydana gelebilecek zedelenmeyi, zedelenmeye bağlı yetersizliği ve yetersiz

liğe bağlı olarak ortaya çıkacak -özür-engel durumunu önleme, 
— Herhangi bir nedenle meydana gelmiş olan zedelenmenin derecesini artırmama hiç ol

masa ayni düzeyde tutabilme, 
— Bireyin zedelenme anına kadar kazanmış olduğu diğer becerilerini kaybettirmeme, 
— Bireyin zedelenmiş özelliği dışında kalan diğer özelliklerinden en etkin ve sağlıklı bi

çimde yararlanma, 
Bu durumlara ilişkin önlemlerin alınması bir çok bilim dalını ilgilendirmekte, bir çok ku

rumun ortaklaşa çalışmasını zorunlu kılmaktadır. „ ' 
Bu gün ülkemizde aile danışma ve aile planlaması merkezleri tarafından aileler bilinçlen

dirmeye çalışılmakta üniversite hastanelerinde genetik danışma merkezleri tarafından da gene
tik sağlık raporları verilmektedir. ' , • 

a) Tıbbî Önlemler 
— Anne adayının gebelik süresince sağlık kotrollerinin yapılması alkol, sigara, ilaç, en

feksiyon, röntgen, kirli çevre gibi ortamlardan uzak tutulması, gebelik yaşamının sağlıklı ol
ması için her türlü önlemlerin alınması. 

— Hamilelik takipleri sırasında uygun zamanlarda (16-18 hafta) en az bir defa ulturaso-
nografi yapılmasının temini ve AFP ölçümlerinin yaptırılması. 

Doğumun uzman kişiler tarafından yaptırılması. 
— Bebeğin gerekli aşılarının zamanında yapılması, beslenmesiyle ilgili önlemlerin alınması. 
— Doğumdan hemen sonra tedavi edilebilen zihinsel özür nedenleri (örneğin Hipotroidi 

ve fenilketanuri) bakımından taramaların yaygınlaştırılması. 
— Ana çocuk sağlığı, aile planlaması, sağlık ocakları gibi merkezler tarafından taramalar 

yapılarak, zihinsel engellilerin tespit edilmesi ve erken yaşlarda eğitimlerine başlanmasının sağ
lanması. 

b) Eğitim önlemleri 
— Aile planlaması, ana çocuk sağlığı, aile danışma merkezleri, sağlık ocakları, genetik 

danışma merkezleri gibi kurumlardan anne baba adaylarının hizmet istemesi, bu kuruluşlarda 
çalışan personelin istenen, uygun ve geçerli hizmeti vermesi. 

— ilgili kişi ve kuruluşlar tarafından engelliliğe neden olacak kazalardan korunma yolla
rının ve ilk yardım önlemlerinin öğretilmesi. 

— Herşeye rağmen zihinsel engelülik durumu varsa/bireyin var olan potansiyeli yok ol
madan, erken tanılamanın yapılması ve eğitimlerine başlanması. 

— Akraba evliliği ve ileri yaşta doğumların oluşturacağı olumsuz etkilerin kitle iletişim 
araçları ve yaygın eğitim yoluyla anlatılması. 
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Sorunlar 
— Zihinsel engellilik tanımı yasa ve yönetmeliklerde yer almaktadır. 
— Ülkemizde teşhis (tanılama) belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılamamaktadır. 
— Rehberlik ve araştırma merkezleri gerekli ve yeterli uzman sayısına sahip değildir. 
— Teşhisde kullanılan araç ve ölçekler yetersiz olduğu gibi aynı zamanda uygunsuzdur, 
— Gelişimin her alanını değerlendiren girişim ölçekleride maalesef bulunmamaktadır. 
— öğretmenler özel eğitim konusunda hemen hemen hiç bir bilgiye sahip değillerdir. Oku: 

dukları fakülte ve bölümlerde özel eğitim alanında okutulan dersleri almamışlardır. 
— 2916 sayılı özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanununun 4 üncü maddesinde "Durumla

rı ve özellikleri uygun olan, özel eğitime muhtaç çocukların, normal çocukların eğitimleri için 
açılmış olan okul ve eğitim kurumlarında normal ekranları arasında eğitimleri için gerekli ted
birler alınır" denilmektedir. Zihinsel engelli çocukların eğitimlerinde kanunda öngörülen bu 
tedbirler henüz alınabilmiş değildir. , 

— özel eğitim okulları (resmî); Öğretilebilir çocuklar okulu ve eğitilebilir çocuklar iş oku
lu şeklinde açılmıştır. Bu okullarda program, eğitilmiş personel, özel eğitim araç-gereçleri, uy
gunsuz fizikî ortam, yeterli kadronun olmayışı vb. problemleri yardır. 

— İş okullarında hazırlık sınıfından sonra işe yerleştirilmeye çalışılan öğrencilerde en bü
yük problem iş sahasında kalifiye olmayan insan gücüne duyulan sınırlı gereksinim nedeniyle 
iş yeri bulamamadır. 

•— Zihinsel engellilerin öğretilebilir ve daha alt düzeydekilerine yönelik iş okulları mevcut 
değildir. 

— İş okullarında iş eğitimine yönelik ders saatlerinin, atölyelerin, araç-gereçlerin yeter
sizliği söz konusudur. 

— Okul bitiminde öğrencinin iş yerinde izlenememesinin getirdiği problemler mevcuttur. 
— öğrenim çağını geçirmiş, eğitim hakkından yararlanamamış zihinsel engellilerin iş eği

timine yönelik programlardan faydalandırılamamaları. • 
— Zihinsel engellilerin istihdam edileceği korumalı iş yerlerinin mevcut olmaması. 
— Alt özel sınıfların ve özel eğitim okullarının plan ve projelerinin*bu öğrencilerin özür 

ve özelliklerine uygun olmayışı. 
— Kullanılan araç-gereç ve materyallerin yeterli ve istenen şekilde olmayışı, var olanların 

da temininde güçlük çekilmesi. 
' — Sınıflarda öğrenci mevcutlarının "olması gerekenden" kalabalık oluşu. 

— Zihinsel engelli çocukların performans düzeylerine göre belirlenmiş bireysel program
ların bulunmayışı, başarıyı Olumsuz yönde etkilemektedir. 

— Kaynaştırma programlarına yön verecek taslak programlar bulunmamaktadır. 
Sınıf ya da okullarda yürütülmekte olan eğitim çalışmalarını düzenleyen eğitim program

ları zihinsel çngelli çocukların eğitimi alanındaki çağdaş gelişimleri hatta ülkemizde genel eği
tim alanındaki gelişmeleri yeterince yansıtmamaktadır. 

— özel Eğitim Okulları Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi işletileniemektedir. Bu nedenle 
özürlülerin tespiti, erken yaşta eğitime başlamaları mümkün olamamaktadır. , 
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Genel 
— 26.5.1972 gün ve 7/4496 sayılı kararnameye ek olarak Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri 

tüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin tüzükte sakatların derecelendirilmesinin 19 uncu sıra
da yer alan derecelendirme günümüz koşullarına uymadığından dolayı engelli, işe yerleştirilir
ken güçlük çekilmektedir. 

örnek : 
Arızanın çeşidi olarak idiot ZB 20'den küçük olanlara arıza ağırlık ölçüsü % 65, Embesi-

lite ZB 24-40 arası olanlara % 59, Debilite ZB 40-85 arası olanlara °/o 25 sakatlık verilmiştir. 
— özel eğitim alanında çalışan personelin görev, yetki ve özlük hakları ile ilgili düzenle

meler gerekmektedir. 

öneriler 
Yasa ve yönetmeliklerle zihinsel engellilik tanımına yer verilmeli ve sınıflandırma yapılır

ken zekâ ölçütünün yanında uyum ölçütüne de dikkate alınmalıdır. 
— Yapılacak ilköğretim okullarının projelerinde kaynaştırma programının gerektirdiği üni

telere yer verilmesi. 
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— Bu çocuklara ayrılan sınıf odalarının, diğer sınıflardan farklı olması gerekmektedir. 
Çünkü, bu çocuklara kazandırılmak istenen tüm etkinliklerin bireysel, uygun sınıf atmosferi 
ve doğal çevre içinde verilmesi gereklidir. Isı, ses, ısınma, havalandırma, su, güvenlik tertibatı
na sahip olması, çeşitli faaliyetlerin yapılmasına uygun olması, sınıf genişliğinin yaş yüksel
dikçe öğrenci mevcuduna göre oranlı büyümesi gibi kriterlerin aranması gereklidir. 

Okul öncesi ve ilköğretim binalarının tip projelerine yukarıdaki şartları taşıyan en az bi
rer özel sınıf ilavesi yapılmalıdır. 

—• özel eğitim okullarında günlük yaşam aktivitelerinİn yapılacağı birimlere yer verilmesi. 
— özel eğitim okullarında sosyal etkinliklere imkân sağlayacak müzik, resim ve spor sa

lonlarına yer verilmesi ve yakın çevrenin bu konudaki mevcut imkânlardan yararlandırılmaları 
sağlanmalı. 

— Ders araçları yapım merkezinde zihinsel engellerin eğitiminde kullanılacak araç-gereçlerin 
yapımı ve temini ile ilgili özel bir bölüm oluşturulması. 

— Okullarda televizyon ve diğer teknolojik araçların eğitim aracı olarak kullanılması, 
Eğitimde kullanılmak üzere paket programların olduğu video kasetlerin yapılması. 
— Üniversiteler ve ilgili kurumlar tarafından araç-gereçlerin geliştirilmesi. 
— Döner sermayesi olan iş okullarında araç-gereç yapımı ve dağıtımının sağlanması. 
— özel eğitim okullarında materyal üretecek birimlerin oluşturulması. 
—- tş okullarında eğitim süresince işe yerleştirilen öğrencinin izlenmesi mesleğe yöneltme 

ve izleme kurulu tarafından yapılmaktadır. Okuldan mezun olanlar ise, izleme hizmetinden 
yararlanamamaktadır. 

tş okulunu bitiren zihinsel engellilere izleme hizmeti götürecek, ilgili kurumlara bağlı bi
rimler oluşturulmalıdır. 

— Zihinsel engellerin istihdamı için korumalı işyerlerinin açılması. 
—• 26.2.1987 tarih 87/11545 sayılı sakatların istihdamına ilişkin tüzükte engellilerin yapa

bilecekleri işler özür gruplarına göre sıralanmışken, zihinsel engellilerin yapabilecekleri, tüzükte 
yeralmıştır. 

— Üç veya daha fazla zihinsel engelli çalıştıran iş yerleri, engelli için verdiği sigorta ve 
vergi masraflarından muaf tutulmalı. 

,'••7- Yasa ile işyerlerinde engellileri çalıştırma oranının yükseltilmesi ve iş yerine alınacak 
engellinin belli bir oranının zihinsel engelli olması şartının yerine getirilmesi belirlenmelidir. 

— Engellilerin bütün belediyeler ve devlet dairelerinde rutin işlerde çalıştırılması için ge
rekli yasal girişimlerin sağlanması ve belirlenen bazı iş dallarının tüm Türkiye genelinde zihin
sel engellilere ayrılması. 

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Millî Eğitim Ba
kanlığının ortak çalışması sonucu zihinsel engellilerin çalışacağı iş üretim merkezleri, çiftlikler 
gerekmektedir. 

Zihinsel engelliye iş temin etmek kişisel çaba ile değil, kurumca yasal bir şekilde yerine 
getirilmektedir. 
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— Devlet kendi kuruluşlarında zihinsel engelli işçi çalıştırmada daha özenli olmalıdır. Sa
kat işçiler için yaptığı sınavda zihinsel engellinin başarılı olması yapısı gereği çok zordur. Dev
let kamu iş yerlerinde sınavsız zihinsel engelli işçi alma kontenjanı ayırmalıdır. 

— tş eğitiminin yaygınlaştırılması sadece özel okullar şeklinde değil, her endüstri meslek, 
kız meslek ve sanat okulları bünyesinde iş okullarının programına uygun eğitim yapacak sınıf
ların (kaynaştırma) oluşturulması. 

— tş eğitimi almamış, yetişkin zihinsel engelliler için "iş merkezlerinin" açılması. 
Zihinsel engelli çocuklara davranış kazandırmaya yönelik beceri analizleri yapılmış, bi

reysel program paketçileri (Üniversiteler, bakanlık ve diğer ilgili kuruluşlar "in koordineli çalış
malarıyla hazırlanabilir. 

— Kaynaştırma programı hazırlanırken aşağıdaki verilen kaynaştırma modelinin örnek 
olarak kullanılması başarı oranını arttırabilir. 

Engelli Çocuk 
Seks (cinsiyet) ZB, özür türü davranış mobilite, iletişim özellikleri, toplumsal kabul, fizikî 

görüş, davranışın şekillendirme derecesi, diğer çocukların farkında olma, sosyal yeterlik, huy 
sosyal deneyimler, aktivite düzeyi, benlik kavram, günlük yaşam etkinlikleri. 

öğretmen 
özürlülere ilişkin deneyim, kaynaştırmaya karşın tavrı, özürlülere karşı tutumu, kaynaş

tırma türü, iletişim becerisi, ev ziyaretleri, beklentileri, yardımcı servisleri gereksinimi, for
masyonu. 

Okul Programı 
Düzgülü ve özürlüleri kaynaştırma ölçütü, çevre yapısı, personel-çocuk oranı, araç-gereç 

durumu, özürlü-normal oranı, grup ve bireysel eğitim etkinlikleri, sosyal kaynaşma düzeyi, 
sosyal kaynakların kullanımı, değerlendirme yöntemleri, dilin kullanımı, çevredeki uyaran dü
zeyi, kaynaştırmanın türü ve temel hedefleri. 

Aile 
Çocuğa karşı,tutum, Öğretmene karşı tutum, okul programına karşı tutum, kaynaştırma 

kavramına karşı tutumu, Öğretmenle işbirliğine karşı tutumu, diğer ebeveynlerle ilişki, okul et
kinliklerine katılım, çocuk için hedef belirleme, yaşları, ruh sağlıkları. 

Normal Akran 
Bireysel eğitimin derecesi, özürün farkında olma, özürlü arkadaşlarına karşı tutum, fark

lılığı anlama yetisi, sosyal farkında olma, seks, 28 yaştaş etkinliklerinde pekiştirici rolü, sosyal 
kabul tutumları, model davranış olan derecesi, iletişim düzeyi seçtiği oyunlar, mobilite, kişiliği 
programda yer alma süresi. 

— Okullarda belirli zamanlarda rutin sınıf günleri düzenlemek, bu çalışmalarda ailelerin 
birbirini tanıması, kaynaşması, aile-öğretmen ilişkisi, aite-okul ilişkisinin sağlanması, genel so
runların tartışılması ve çözüm yollarının aranması. 

— Aileye okulda, çocuğa yaptırılan etkinlikler ve kazandırılmaya çalışılan alışkanlıkların 
gösterilerek devam ettirilmesi telkin edilmeli, çocukların neleri, ne derecede yapabilecekleri an
latılmalıdır. 
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— öğretmenler tarafından mümkün olduğu kadar aile ziyaretleri yapılarak çocuğun ev 
koşulları ve eğitim olanakları görülmelidir. Bu suretle aile, sorunuyla ilgilenilmesinden hoşla
nacak işbirliğini arttıracaktır, öğretmen okulda başlatılanların evde devam edip etmediğini görme 
olanağını bulacaktır 

—# Aileye, çocuğun temel gereksinimlerini ve bunların uygun şekilde karşılanmasında ye
terli anlayış, bilgi ve beceri kazandırılmalı, hu konuları içeren el kitapları hazırlanmalıdır. 

— Anne babalara çocukların gelişimine ilişkin gelişim tabloları verecek çocukların geli
şim görüntülerine ilişkin daha gerçekçi beklentiler içinde olmalarına yardımcı olunmalıdır. 

MEVZUAT 

I. Kanunlar 
1. 9 kasım 1992 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 42 nci maddesi... 

"Devlet durumları sebebiyle özel eğitime muhtaç olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri 
alır." hükmünü getirmektedir. 

2. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda 12.10.1983 tarih ve 2917 sayılı Kanunla 
bir kısım değişiklikler yapılmış ancak, 6 ncı maddesindeki mecburî olan İlköğretim Kurumları 
arasında sayılan "Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar İçin Kurulacak Okulları ve Sınıflar" ile 12 
nci maddesindeki "Mecburî İlköğretim Çağında Bulundukları Halde Zihnen, Bedenen, Ru
hen ve Sosyal Bakımdan özürlü Olan Çocukların özel Eğitim öğretim Görmeleri Sağlanır." 
hükümleri aynen korunmuştur. 

3. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 7 ncu maddesinde her Türk Vatandaşının 
eğitim hakkı olduğu, temel eğitim ve sonraki eğitim kurumlarından vatandaşların ilgi istidat 
ve kabiliyetleri ölçülerinde yararlanacakları belirtilmiştir. 8 inci maddesinde ise, "özel eğitime 
ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır." denilmektedir. 9 uncu 
maddesinde ise "Fertlerin genel ve meslekî eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır." 
denilerek, sürekli eğitim verilmesini ve gerekli tedbirlerin alınması eğitim görevi olarak kabul 
edilmiştir. 19 uncu maddesinde ise okul öncesi eğitim isteğe bağlı eğitim olarak alınmıştır. 222 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ncı maddesiyle "özel eğitime muhtaç çocuklar için 
kurulacak okullar ve sınıflar" sayılmış, 12 nci maddesiyle de mecburî öğrenim çağında bulun
dukları halde, zihin, beden, ruh ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların özel eğitim ve öğ
retim görmeleri hükme bağlanmıştır. / 

4. 23.5.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizletler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
nun 25 inci maddesinde "... kör, sağır, konuşma özürlü, ortopedik ve diğer bedensel sakatları 
ile zihinsel, ruhsal yönden özürlü ve benzeri durumda olup da özel eğitime ihtiyaç gösteren 
korunmaya muhtaç çocuklara eğitim ve öğretimleri Millî Eğitim Bakanlığınca tesis edilen okul
larda yerine getirilir" denmektedir. 

5. 12.10.1983 tarih ve 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu, "Özel Eğitime 
Muhtaç Çocukların Türk Millî Eğitimi sistemini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda eği
tilmeleri, iş ve meslek sahibi yapılmaları, çevre ve topluma uyum sağlamalarıyla ilgili esasları 
düzenlemek..."» amacını gütmektedir. 
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Kanuna göre özel eğitime muhtaç çocuklar "beden, zihin, ruh, duygu, sosyal ve sağlık 
özellikleri ve durumlarındaki olağan dışı aylıkları sebebiyle normal eğitim hizmetlerinden ya
rarlanamayan 4 - 1 8 yaş grubundaki..." çocuklardır. 

özel eğitimi "özel eğitime muhtaç çocukların eğitimleri için özel olarak yetiştirilmiş per
sonel ve geliştirilmiş eğitim programları ile bu çocukların özür ve özelliklerine uygun ortamda 
sürdürülen eğitim" olarak tanımlayan kanun diğer maddelerinde özel eğitimin temel ilkeleri
ni, kurumlarını, tespit ve izleme işlemlerini, görevlendirilecek personeli, özel eğitim araçlarını 
belirleyen hükümler getirmektedir. 

II. — Yönetmelikler 

Yukarıda belirtilen kanunlardan bazılarının öngördüğü, özel eğitim uygulamalarını içe
ren yönetmeliklerden bazıları çıkarılmış, özel eğitime muhtaçlara götürülecek hizmetlere açık
lık ve işlerlik kazandırılmıştır. » 

1. 2916 sayılı özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanununa dayanak olarak alan iki yönet
melik çıkarılmıştır. 

a) 2.9.1985 tarihinde Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği çıkarılarak yürürlüğe girmiştir. 
2916 sayılı Kanun özel eğitim kurumlarının başında "Rehberlik ve Araştırma Merkezle-

ri"ni saydığı ve illerdeki özel eğitim işlerini planlama ve yürütmekle görevli kıldığı için bu yö-\ 
netmelik özel eğitim alanı için önemli görülmektedir. 

42 maddeden oluşan yönetmeliğin 6 ncı maddesinde "... İl merkezlerinde özel eğitim ve 
rehberlik hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, bu alanlarda araştırmalar yapmak ve özel eğiti
me muhtaç çocuklara hizmet götürmek üzere rehberlik ve araştırma merkezi... kurulur." diye
rek yukarıda dile getirilen önemi açıkça belirtmektedir. Diğer maddeler örgütlenme, personel, 
görevler işleyişe ilişkindir. 

b) 2916 sayılı Kanuna dayanak olan diğer yönetmelik 81 maddeden oluşan Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Özel Eğitim Okulları Yönetmeliğidir. Bakanlığa bağlı özel 
eğitim okullarının kuruluş ve işleyişleriyle ilgili esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan yö
netmelik, özel eğitim okullarının amaçlarını, özel eğitime muhtaç çocukların gruplanmasını, 
okul kademelerini, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını, kayıt-kabul ve nakil işlemleri, 
eğitim-öğretim işleriyle diğer okullardaki özel eğitim hizmetlerini düzenleyen esaslar getir
mektedir. 

III. — Tüzükler 

1475 sayılı tş Kanununun 2869 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesine göre 16.3.1987 
gün ve 19402 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan sakatların istihdamı hakkında tüzük elli ve da
ha çok işçi bulunan işyerlerinde çalıştırılması zorunlu sakatların nitelikleri, çalıştırılabilecek
leri işler, genel hükümler dışında bağlı oldukları özel şartlarla, ücret şartları, tş ve tşçi Bulma 
Kurumunca mesleğe kazandırılmaları, işverenlerce nasıl işe alınacakları bu tüzükle belirtilmiştir. 

FİNANSMAN 

1. icat sahibi kişilerin buluşlarını uygulamaya koyabilmeleri için; patent kanunu çıkarıl
malı ve Devlet bu kişilere ucuz ve faizsiz kredi imkânları sağlamalıdır. 

s 
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2. Üstün yeteneklilerin belirlenmesi ve eğitimlerinde gerekli finansman için mevcut tüm 
kurum ve kuruluşların güç birliği yapmaları ve genel bütçeden gerekli paranın sağlanması ge
rekmektedir. 

3. Üstün yetenekli öğrencilere çeşitli imkânlar sağlayabilecek olan çeşitli kurum ve ku
ruluşların kredi burs vb. yardımları teşvik edilmeli, kampanyalar düzenlenmeli, gerekli bilgiler 
ülke çapında durulmalı tüm iletişim yollan kullanılmalıdır, örneğin (Bankalardan bu konuya 
ilişkin destek fonları istenebilir.) 

4. Ailelerin eğitim sürecine gerekli katılımları yapabilmeleri, uygun tutum ve anlayışları 
geliştirebilmeleri için Aile Eğitim ve Rehberliğine yönelik çalışmalara çeşitli kurum ve kuruluş
larla işbirliği yapılarak başlanmalıdır. Bu çalışmalar sırasında Bilimsil Araştırmalar ihmal edil
memelidir. 

5. Üstün yetenekli çocukların aileleri çocuklarına uygun gelişim imkânlarım sağlayabil
meleri, ailedeki diğer kardeşlerin olan yeteneklerini geliştirmeleri ve sağlıklı aile ortamı sağla
nabilmesi için maddî kaynak oluşturmada anne ve babaya uygun işlerin bulunması konusunda 
destek ve yardımcı olunması gerekmektedir. 

6. Özel eğitim alanı için özel olarak eğitilmiş eğiticilerin kaybını önlemek açısından bu 
gruba böyle bir çalışmayı cazip kılacak ek ödenek, terfi gibi olanaklar sağlanmalıdır. 

7. Üstün yeteneklilerin istihdamını düzenlemek ve geliştirmek için gerekli araştırma ve 
incelemeler yapmak ve bunlara uygun politikalar belirlemek de önemlidir, tş kurmaları sağla
nabilir. Araç-gereç ihtiyaçları, karşılanabilir, üniversiteye devam eden öğrencilere karşılıksız olarak 
burs verilebilir. 

— özürlüler için sosyal ve yardımlaşma fonu oluşturularak bu fona basın ve yayın araçla
rı yoluyla toplum insanının yardımlarını sağlayıcı çalışmalar yapılabilir. 

— özel Eğitim Kurumlarına genel bütçe dışında İl Özel İdaresinden de ayrıca bir pay ay
rılmalıdır. 

— Belediye (Yerel Yönetimlerden) Kurumlarından özel eğitim için pay ayrılmalıdır. 
— özel Eğitim Kurumu bulunan yerlere kurumların yanı sıra personel lojmanı yapılması-

da alanı özendirici kılan 

-»özel öğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin ve okul bünyesinde döner sermaye 
işletmeleri atölyelerinde çalışan özürlü kişilerin ve bunlarla çalışan personelin günde bir defa 
öğle yemeklerinin genel bütçeden karşılanması-(Özel Eğitim Okulları Yön. Mad. 66) 

— Özel eğitim kurumlan yapımında yeni tip projeler uygulanmalıdır. 
—• özel kurs ve dersanelerden belli oranda özel eğitim için pay ayrılmalıdır. 
— Millî Eğitim Vakfı sağladığı kaynaklardan özel eğitim hizmetlerini desteklemelidir. 
— tilerde yapılan spor karşılaşmaları için satılan biletlere özel eğitim için pay konulmalıdır. 
— özel eğitim kurumları döner sermaye işletmesi içinde korumalı işyerleri kurulmalıdır. 

(Buralarda çalışacak zihinsel özürlüler için Sayıştay Vizesi aranmamalıdır. Çünkü özellikleri 
gereği işyerlerine verilenler, uyum sağlayamayıncı tekrar okul bünyesine dönmekte, bir müd
det sonra tekrar işyerlerine verilmektedir. Bu durum okuldan mezun öğrenciler içinde geçerlidir.) 
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—' Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda değişklik yapılarak özel eği
tim okullarında aynı statüye alınarak, özel eğitim okulu döner sermaye işletmelerinde % 1 pa
yı alınması sağlanmalıdır. 

— özel eğitim kurumlarının daha sağlıklı bir yapıya kavuşması, verimliliğinin artırılması 
ve geniş kitlelere hizmet götürülebilmesi için finans kaynaklarının sağlam olması gerekir. Bu 
nedenle özel eğitim için bir fon oluşturulmalı (Özel Eğitim Fonu) fonun kaynaklarını ise Sos
yal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı gelirlerinden belli bir yüzde, tüm döner sermaye işletme
leri gelirlerinden alınacak yüzdelerden, Maliye ve Gümrük Bakanlığulın mahallî kazançların
dan özel eğitim okullarına ayrılan paydan (KDV. Gelir Vergisi, Stopaj vb.) oluşmalıdır. 

—1475 sayılı îş Kanunundaki °/o 2 oranında sakat istihdam etmeme karşılığı para cezası 
müeyyidesi, miktarca yükseltilerek, para verip sakat işçi çalıştırmama eğilimi önlenmelidir. 

— % 2'den fazla özürlü istihdam eden işletmelere, çalıştırdığı özürlü oranında belli dü
zeyde vergi muafiyeti tanınmalıdır. 

— Yerel özel idareler ve kamu kuruluşlarıyla şahısların finans kaynakları aynı havuzda 
güç birliği edilerek değerlendirilmeli ve özürlüler için uygun şekilde harcanmalıdır. 

— özürlü çocuklara hizmette kaynak sağlamak gayesiyle Türkiye özürlüler Vakfı kurul
malı ve her ilde şube açılması sağlanmalıdır. 

— Tüketim maddelerine özel eğitim için % 0.2 gibi uygun bir vergi fonu ayrılmalıdır. 
— Okulların bünyesinde döner sermaye oluşturulmalı böylece çocuklara meslek becerile

ri kazandırılarak üretim yönünde kullanılmalıdır. 

— Üretilenler sergiler vasıtasıyla veya başka tanıtıcı yollarla halka tanıtılıp satışı yoluna 
gidilmelidir. Elde edilen gelirlerin okullarda eğitim öğretim hususlarında ve atölyelerde çıka
cak problemleri çözmede ve hizmetlerin verimtilerinin artırılmasında kullanılması sağlanabilir. 

— Okulları finans yönünden desteklemek için kültürel faaliyetler düzenlenmeli, okul ko
ruma derneği yurt içi ve yurt dışı bağış yapan kurum, kuruluş ve şahısları belirleyerek gelir 
elde etme yoluna gidilmelidir. 

Bütçeden Özel Eğitim Kurumlarına daha fazla ödenek ayrılması yoluna gidilmelidir. 

özlük Hakları 
Yönetmelik (Madde : 52, 53, 54, 55, 56, 57) de belirtilen uzman personel tanımına giren 

elemanların okullarda görevlendirilmesinin sağtanması. 

— Üniversitelerde özel eğitim ve atölye öğretmenliği programlarındaki öğrenci kontenjan
larının, artırılarak alınan uygun ve yeterli sayıda öğretim yetiştirilmesi ve atanması. , 

— öğrencilerin,özür ve özellikleri gereği sık sık acil ihtiyaç hissedildiğinden özel eğitim 
okullarına araç tahsis edilmesi. 

— 200 - 300 - 400 - 500 - 600 harcama kalemlerinden yeterlPödeneklerin zamanında gön
derilmesi ve ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde artırılması. 

— 10340 sayılı ek ders ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı ile belirtilen tablo I'deki 
öğretmenlerin maaş ve ücret karşılığı haftalık saatleri bölümünde eğitilebilir çocuklar iş okulu 
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öğretmenlerinin yerini (Akademik, atölye, rehber, koordinatör öğretmen) tabloda açık açık ve 
ayrı olarak belirtilmelidir. 

— Yine 10340 sayılı Ek ders ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile belirtilen tablo; 
Il'de yeralan yöneticiler bölümünde müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının 
alacakları ders saatlerinin ücretlerinin de belirtilmesi. 

İSTİHDAM 

Sakatların istihdamına ilişkin 1475 sayılı İş Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nundaki ilgili maddelerde; 

1 1475 sayılı İş Kanununun (29.7.1983 tarihli ve 2869 sayılı Yasanın 4 üncü maddesiyle deği-
şik) 25 inci maddesinin (a) bendi; 

— İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde % 2 oranında sakat kimse
yi meslek, beden ve ruhî durumlarına uygun bir işte çalıştırmakla yükümlüdürler. Hükmü ge
tirilmiştir. 

Yine bu maddede; < 
— Çalıştırılacak sakat sayısının tespitinde daimî işçi sayısı esas alınır. 
— İşveren çalıştırmak zorunda olduğu sakat kimseleri İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı 

ile sağlar denilmektedir. 

Bu Kanun hükmüne ilişkin olarak, 16.3.1987 tarih ve 19402 sayılı Resmî Gazetede yayım
lanan "Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzük" ile, sakatların nitelikleri, hangi işlerde çalışa
bilecekleri, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları, özel ve ücret şartla
rı, İş ve İşçi Bulma Kurumunca sakatların mesleğe yöneltilmeleri, işe nasıl alınacakları belir
lenmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinde; 
"Devlet Kamu Hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak dev

let memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır, sakatlar için sınavlar ayrı 
yapılır. Hükmü yer almaktadır. 

Bu hükümle, devlet memuru olarak atanacakların memur olabilmeleri için sınavlarının 
ayrı yapılacağı öngörülmüştür. 

"Sakatların devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştıracaklarıhakkın-
da yönetmelik" 27.7.1983 tarih ve 18117 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

16.3.1987 tarih ve 19402 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan "Sakatların İstihdamı Hakkın
da Tüzük"te "Bedensel özürlerinden dolayı, çalışma güçlerinin eh az % 40'ından en çok % 
70'inden sürekli olarak mahrum bulunanlarla, °/o 70'in üstünde mahrum bulundukları halde, 
bir işte verimli çalışabilecekleri sağlık kurulu raporuyla belgelenenler sakat sayılmaktadır. 

Gelir Vergisi Kanunu bakımından çalışma gücünün % 60 - % 80 inden fazlasını (% 80 
dahil) kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat sayılır. 

ı Bu çelişki ortadan kaldırılmalıdır. 
Dolayısıyla, bedensel özürleri nedeniyle, çalışma güçlerinin en az % 40'ından mahrum 

olanlar söz konusu Tüzük hükmünden yararlanabilmektedirler. 
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Bu tanımlar dışında kalan özürlüler için İş ve İşçi Bulma Kurumu iş bulmak durumunda 
değildir. ' 

°/o 40'ın altında sakatlığı bulunanlar mağdur bırakılmaktadırlar. 
Sakatların istihdamına ilişkin, yasal düzenlemeye aykırı hareket eden işverenler 1475 sayı

lı Yasanın (11.11.1988 tarihli ve 3493 sayılı Yasayla değişik) 98 inci maddesinin (c) bendine göre 
çalıştırmakla yükümlü olmalarına karşın çalıştırmadıkları her bir sakat için her ay 500 000 
TL. idarî para cezası ödemektedir. 

1988 şartları içinde caydırıcılık niteliği bulunan bu para cezasının günümüz şartlarında 
yetersizliği ortadadır. 

Sakat işçi çalıştırmanın maliyetinin ceza miktarından fazla olmasından dolayı, sakat ça
lıştırmayan bazı işverenler bu cezayı ödemeyi sakat çalıştırmamaya tercih etmektedirler. 

Bu durum ise sakatların istihdamını olumsuz şekilde etkilemektedir. 
Sakat çalıştırmayan işverenlere verilen 500 000 TL. cezanın işverenin çalıştırmadığı her 

bir sakat ve eski hükümlü için asgarî ücretin 2 katı para cezasının uygulanmaya konulması, 
yukarıda belirtilen yasal zorunluluktan kaçışı önleyebilecek bir tedbir olabilir. 

— 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesi hükümleri istihdamla ilgili bir takım tıka
nıklıklar yaratmaktadır. Bu tıkanıklıklardan bazı örnekler verecek olursak; sakat ve eski hü
kümlü sayısının tespitinde; 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinde de yer alan daimî 
işçi sayısı esas alınır. 

Dolayısıyla, işverenler, çalıştırmakta oldukları geçici ve mevsimlik işçileri bu kapsama da
hil etmemekte, sakat ve eski hükümlü sayısının tespitinde dikkate almamaktadır. 

Bu durum kamu işyerlerinde de sakat ve eski hükümlü istihdamında daralmalar meydana 
getirmektedir. Mevsimlik ve geçici olarak kamu sektöründe istihdam edilenlerinde; sakat ve 
eski hükümlülerin tespitinde dikkate alınabilmesi açısından; 1475 sayılı Kanunun 25 inci mad
desinde "Daimî İşçi" ifadesinin yasal düzenlemeyle değiştirilmesi ya da açıklık getirilmesinin 
uygun olacağı bir gerçektir. 

— 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayalı olarak, İş 
ve İşçi Bulma Kurumu sakat ve eski hükümlülerin işe yerleştirilmelerinde aracılık görevi üst
lenmiştir. 

Dolayısıyla, çalışmak isteyen sakatların çalışma güçlerini hangi oranda yitirdiklerine iliş
kin, resmî sağlık kuruluşlarında durum tespiti gerekmektedir. 

Uygulamada sağlık kurulu raporu olmayan bir sakatın işe yerleştirilmesi mümkün değil
dir. Nitekim, bir sakatın almış olduğu rapora göre, durumuna uygun bir işe girebilmesi için, 
tek bir merkezden yönlendirilmesi gerekirken, işyerlerinin eleman çalıştırma statüleri ve yasal 
düzenlemeleri nedeniyle sakatın işe girebilmek için ayrı merkezlere başvuruda bulunmasını ve 
sürekli açık işleri takibini gerektirmektedir. 

Bu durum, işe girmekte güçlüklerle karşılaşan sakatın, bir başka önemli güçlüğünü oluş
turmaktadır. 

—- öte yandan; 1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (b) bendinde "Eski hüküm
lü çalıştırmalarında kamu güvenliği ile ilgili hükümlere ilişkin özel hükümlerin saklı olduğu" 
öngörülmüştür. 
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Yine, "Eski Hükümlülerin İstihdamı Hakkındaki" tüzüğün 4 üncü maddesinde, öğrenci 
yurdu ve eğitim kurumlarında eski hükümlü çalıştırılamıyacağı belirtilmiştir. 

Bu nedenle, 1475 sayılı Yasanın 25 inci maddesinin (b) bendinde "Eski hükümlü çalıştırı
lmayan işyerinde sakat çalıştırılabilmesi" şeklinde yapılacak yasal değişiklik, sakatların istih
damdaki, tıkanıklığı belli ölçüde giderilecektir. 

Sakatların İstihdamı Hakkındaki Tüzük maddelerindeki tıkanıklık yaratan hususlar ise; 

— Sakatların İstihdamı Hakkında Tüzüğün 8 inci maddesi; "işverenler çalıştırmakla mü
kellef bulundukları sakatların, niteliklerini de belirterek, kurumdan isterler" hükmünü içer
mektedir. 

Ancak, bu hüküm uygulanması sırasında birçok işverenin (lise veya yüksekokul mezunu 
olan en az bir yabancı dil bilen) yüksek nitelikli sakat eleman talebinde bulunarak, yasal yü
kümlülükten ve sosyal sorumluluktan kaçınmakta oldukları görülmektedir. 

Bu konuda, işverenlere sakat işçi açıklarını tamamlayabilmeleri için İş ve İşçi Bulma Ku
rumunun mevcut kayıtları arasından tercih hakkının verilmesi, uygulamada tıkanıklığın gide
rilmesi açısından uygun olacağı düşünülmektedir. 

Sakatların İstihdamı Hakkındaki Tüzük 14 üncü maddesinde "Sakatlanmak suretiyle iş
yerinden ayrılmak zorunda kalan ve eski işyerinde çalışmak isteyen işçiler, sakat işçi varsa ve 
yine 15 inci maddesinde "işinden malulen ayrılmak zorunda kalan ancak, sonradan malullü- , 
ğü ortadan kalkan ve eski işyerinde çalışmak isteyen sakatlar, sakat işçi açığı varsa" öncelikle 
işe alınırlar hükmü, yerine sakat ve malul kalan kişi çalışmak istemesi durumunda sakat işçi 
açığı olmasa bile işverence eski işyerinde durumuna uygun işe yerleştirilmesi şeklinde değişik
lik yapılması uygun olacaktır. 

— "Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartlan ile Hangi İşlerde Çalıştıracakları Hak
kındaki Yönetmelik" 6 ncı maddesi ile İş ve İşçi Bulma Kurumunun, sakat memur kadroları
na yapılacak sınavları sakatlara bildirmek ve sınava girmelerini sağlamak, işe yerleştirmek ve 
işten ayrılanları takip gibi sorumlulukları yüklenmişken, 

16.10.1986 ve 19253 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği nedeniyle; 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun devlet memuru olmak isteyen sakatlara yönelik bu işlevini yerine 
getirmesi mümkün olmamaktadır. . 

ÖNERİLER 

— 50'den fazla işçi çalıştıran işyerlerine % 2 oranında özürlü çalıştırılması öngörülmüş
tür. Bu sayının altında işçi çalıştıran işyerleri kota kapsamı dışında kalmaktadır. 

— Yine aynı Tüzükte sakatların yapabilecekleri meslekler listesinde zihinsel özürlülerin 
yapabilecekleri işler belirlenmemiştir. 

— İşverenlere sakat çalıştırma zorunlulukları olduğu kanunî yaptırımlar yanında gerek 
basın gerekse TV. ve Radyo kanalıyla duyurulması, bunun bir zorunluluk ve sorumluluk oldu
ğunun hatırlatılması uygun olacaktır. 

Yasanın öngördüğü orandan fazla sakat işçi çalıştıran, veya yasal zorunluluğu olmaması
na rağmen sakat işçi çalıştıranlar devletçe ödüllendirilmeli ve özendirilmelidir. 
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özellikle, işverenin fazla çalıştırdığı her sakat için belli bir vergi indiriminden faydalan
ması uygun olacaktır. 

Bu durum, diğer işverenleri de etkileyeceği gibi, onların sakatlara yönelik tutum ve davra
nışının değişmesine de neden olabilecektir. 

— Sakat ve eski hükümlü çalıştırmayan işyerlerinden kesilen para cezalarının yapılacak 
bir yasal değişiklikle yine sakatların eğitim, sağlık ve meslekî rehabilitasyonları ile vb. ihtiyaç
larının karşılanması için Çalışma Bakanlığı tarafından tahsil edilecek bir fon'da toplanması
nın sağlanması, 

örneğin; Almanya'da bu paralar bir fonda toplanmakta ve sakatların rehabilitasyon hiz
metlerinde kullanılmaktadır. * 

— Kanunlarımıza göre, bir vatandaşın özürlü sayılabilmesi % 40 oranında sakatlık rapo
ru almasına bağlıdır. 

Yani sakatlık oranı % 40'a kadar olan kişiler özürlü kapsamı dışında kalmakta, ne yazık-
ki sağlamda sayılmamaktadırlar. Kişiler özürlerinin oranlarına göre değil, mevcut ve geliştiri
lecek kapasitelerine göre işe yerleştirilmelidirler. 

Sakatlığın derecesinin tespitinde; belirli standartların geliştirilmesine, standart fonksiyo
nel testlerin uygulanmasına ve bu konuda yetişmiş uzmanlara ve ekipmana ihtiyaç duyulmak
tadır. Sakatların işe yerleştirilmelerinde işveren tarafından çıkartılan güçlükleri giderici yönde 
düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 

— Sakat raporlarının belirli standartlara göre geliştirilmesi. 
—, Fonksiyonel testleri uygulayacak yönde yetişmiş elemanlara ve gerekli ekipmana sahip 

bir şekilde sağlık raporu veren kuruluşların teçhizi. 

— Fonksiyonel testlerin standartlaştırılarak uygulanması işe uygunluğu ölçebilecek fonk
siyonel testlerin geliştirilmesi konusunda rehabilitasyon merkezlerinin güçlendirilmesi sakatlık? 
raporlarının alınmasında bu tür merkezlerin öncelik taşıması hususunda gerekli düzenlemele
re gidilmesi. 

— Sakatların istihdam sınırlılığı nedeniyle bazı işlerde sakatlara öncelik tanınması, özel 
vakıf ve derneklerin görüşleri alınarak bu tür mesleklerin tespiti. 

— tş ve İşçi Bulma Kurumunun sakatların istihdamına ilişkin yasal görevlerini yerine ge
tirecek şekilde araç-gereç personel ve malî imkânlara kavuşturulması. 

— İllerdeki tş ve tşçi Bulma Kurumu Danışma Kurullarının sakatların istihdamı konu
sunda uygulamaları değerlendirmek yönünden aktif hale getirilmesi. 

— Sakat istihdamları için gerekli olan 50 işçi istihdam eden işletmelerin büyük şehirlerde 
toplanmış olması nedeniyle küçük yerleşmelerde sakatların istihdamı kolaylaştırıcı yönde yerel 
yönetimlerin korunmalı işyerleri ve küçük iş atölyeleri kurmaları. 

50 işçi ve daha fazla çalıştıran işverenlerin sakat işçi çalıştırma şartı üzerine bazı işverenler 
50'den fazla işçi bile çalıştırsalar bu sayıyı 50'nin altında göstererek bir çok işçinin sigortasını 
yaptırmamakta ve dolayısı ile birçok işçi sigortasız çalışmakta ve büyük miktarda vergi kaçışı
na da sebep olunmaktadır. 
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Kamu işyerlerinde % 2'lik şarta uymayan kamu yöneticisinin sorumlusuna ceza öidetti-
rilmeli. ' . ' 

— Ülkemiz nüfusunda % 10'larla, hatta üstünde bir rakkamla ifade 4edilen özürlülerin 
istihdamı için % 2'Iik oran en az °/o 5'e yükseltilmeli. 

— Bütün bunlara rağmen cezaî müeyyidenin uygulanması son çare olmalı, öncelikle işve
renlerin bu konuya duyarlı olması sağlanmalı, teşvik verilmeli, özürlülerinde toplumun vazge
çilmez bir ferdi olduğu, hepimizinde şu an özürlü olmasakta her an olabileceğimizin (iş kaza
sı, trafik kazası, ev kazası vb. nedenlerle) unutulmaması konusunda herkesin bilgilendirilmesi. 

— Birleşmiş Milletler On Yıllık Sakatlar Programında (1983 - 1992) 
— Ülkeler özendirici, tahsis edilmiş yada tasarımlanmış iş, küçük işler ve kooperatifler 

için kredi ve ödenek, özel anlaşmalar, ya da öncelikle üretim hakları, ya da vergi muafiyetleri 
gibi çeşitli kararlarla sakatların serbest piyasaya girmelerini sağlayabilirler hükmünü getirmiştir. 

—- Serbest piyasada rekabet imkânı olmayan, özel ihtiyaçları olan yada özellikle ağır sa
katlıkları olanlar için korumalı işyeri imkânı yaratılmalıdır. 

• • • • . . ' " ' • 

Ancak bu tür pozisyonlar atölyeler, evde üretim ve özel iş projeleri, yada rekabetçi en
düstrideki korumalı bölümler şeklinde olabilir ifadeleri bulunmaktadır. 

Korumalı işyeri kavramı yasalarımızda yer almadığı gibi, bu kavramın işkolları ve özür 
grupları itibariyle uyulması gerekli standartları konusunda herhangi bir yasa da yoktur. 

Özürlülerin kendi işini kurma veya özürlülere hizmet verecek kendi kendine yeterli olu
şumların kuruluş, işleyiş ve teşvik unsurlarına ilişkin yasal düzenlemeler ve uygulamalara mev
zuatlarımızda yer verilmemiştir. 

özürlülerin işe yönlendirilerek topluma kazandırılmaları, özel eğitim okul ve sınıflarını 
bitiren, bir üst öğrenime devam edemeyen özürlülerin Üretici olmaları. 

özürlülerin istihdamını kolaylaştırabilmek, özürlüleri üretken ve ekonomik bağımsızlığı
nı kazanmış birey olarak yapılacak işlerin başında korumalı işyerlerinin açılması gelmektedir. 

Korumalı işyerleri; Milletlerarası Çalışma Teşkilatının gaye ye hedeflerine ait beyanname
nin Meslekî Rehabilitasyon (Sakatlar) tavsiyesi bölümünde; fiziksel, psikolojik ve coğrafî se
beplerle evden işe ve işten eve gelip, gidemiyecek olan sakatlar için alınacak özel tedbirler ile 
açılacak işyerleri olarak tanımlanmaktadır. 

Kapsam olarak korumalı işyerleri, etkin tıbbî ve meslekî'nezaret altında sadece faydalı ve 
kazançlı iş değil, aynı zamanda meslekî uyum ve ilerleme ile mümkün plan yerlerde açık istih
dama geçişe kolaylık tanıyacak imkânlar sağlamalıdır. 

Eve dönük programlar organize edilmeli ve bu programlar sakatların kendi evlerinde et
kin tıbbî ve meslekî nezaret altında ve kazançlı iş yapmalarını sağlayıcı biçimde geliştirilmelidir. 

özel sektör işverenlerininde çalıştıracağı özürlü işçiler için bu işyerlerine verilebilecek başlıca 
teşvikler ve korumalı işyerlerine sağlanılabilecek imkânlar olarak; korumalı işyerlerinin kurul
ması ve işletilmesi konusunda millî mevzuatımızda gerekli düzenlemelere gidilmesi, 

Yapılan teftişler sonucu tespit edilen birçok kamu ve özel kuruluşun °/o 2'Iik bu konten
janları doldurmadıkları görülmektedir. 
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1990 yılı sonu itibariyle, 1475 sayılı tş Kanununa tabi olan kamu ve özel işyerlerinin sakat 
açıklarının 4 590 olduğu, aynı dönem itibariyle, 55 467 sakatın iş için, İş ve îşçi Bulma Kuru
muna kayıtlı olduğu belirlenmiştir. 

Bu durum da göstermektedir ki, iş bulmaları güçleşen bu insanların yeteneklerini belirle
yerek uygun alanlarda meslekî eğitim veren ve sakatları yönlendiren meslekî rehabilitasyon hiz
metleri veren merkezlerin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

— îş ve tşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından açılan "Bedensel Özürlüler İçin 
Meslekî Eğitim Merkezi" projesi çerçevesinde Ankara Meslekî Rehabilitasyon Merkezinde "Se
ramik, gümüş işleme, trikotaj ve konfeksiyon atölyelerinde 6 şar aylık 4 dönem halinde toplam 
240 ortopedik özürlüye eğitim verilmesi amaçlanmıştır. 85 kişinin eğitimi bitmiş olup, bu kişi
lerden 32 tanesi işyerine yerleştirilmiş 6 kişi ise kendi işini'kurmuştur. Bu uygulamanın diğer 
illerimizde de başlatılması ayrıca verilecek meslek branşlarınında çoğaltılması gerekmektedir. 
Bu tip meslekî rehabilitasyon merkezlerinin özürlülerin istihdamını çözümlemede yetersiz ka
lacağından ayrıca diğer illerde de bu tip merkezlerin açılması gereklidir. Halen uygulaması olan; 
Ankara ili Keçiören İlçesindeki Sosyal Yardımlaşma Vakfının kurduğu iktisadî, işletmeler, il 
idarelerinin girişimleri ile Tokat Valiliğinin açtırdığı atölyeler, Kızılay gibi bu işletmelerde özürlüler 
pabuç ve tekerlekli sandalye üretiminde bulunmaktadır. 

Diğer kamu kurum,ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile vakıf vb. kuruluşların özür
lülerin istihdamını artırmak için açacakları "Özürlüler İçin Meslekî Eğitim Merkezleri" de 
çok sayıda özürlüyü meslek sahibi yapacaktır. 

özürlüler için gönüllü kuruluşlar ve yerel yönetimlerle işbirliği halinde yukarıdaki örnek
lerin çoğaltılması gerekir. > 

Korumalı işyerlerinde istihdamın sağlanması için teşvik oluşturulması yönünde politika 
önerileri; 

Özürlülerin istihdamı ile ilgili bazı teşvik unsurlarının mevzuata eklenmesi halinde, istih
dam açısından olumlu gelişmeler beklenebilir. Ancak, bu teşvik miktarlarının, çalıştırılan özürlü 
adedi, özürlü grubu çalışılan işkolu, korumalı işyerinin varlığı gibi çeşitli faktörler göz önüne 
alınarak kademeli bir şekilde belirlenmesi düşünülmelidir. 

Bahsedilen bu teşvik unsurları ana hatlarıyla şunlar olabilir. 
— Kurumlar vergisi muafiyeti veya bu konuda Devlet katkısının sağlanması, 
— Zorunlu tasarruf muafiyeti, 
— Sosyal Sigorta primlerindeki işveren katkısının azaltılması ya da Devlet katkısının sağ

lanması, 
— Korumalı işyeri maliyetine Devletin katkısı, 
— Kendi işini kurmak isteyen özürlüler için teşvik unsurlarının uygulanması, 
— özürlü işçi çalıştıran işyerlerinin ödüllendirilmesi, 
— Özürlülere uygun makine ve ekipmanların'yapımı ve mevcut ekipmanların adaptasyo-. 

nu hususunda Devletin katkısı, 
— Çeşitli işkollarında vasıfsız olarak istihdam edilen özürlülerin meslekî eğitim ye reha

bilitasyonlarının işverenlerin talebinin olması halinde, Devletçe ücretsiz olarak karşılanması, 
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— İşçi ve işveren kuruluşlarının Devletin de katkısı ile bir fon oluşturması, 
— Sakatları Koruma Millî Koordinasyon Kurulunun sakatlara yönelik hizmetler raporun

da (Sakatları Koruma Vakfı Yayını) ILO'nun Yönetim Kurulu 68 inci oturumunda (1982 yılı) 
raporunda : Sakatlar için eğitim ve müteakip istihdam sağlama ve bu tür eğitim ve istihdamı 
kolaylaştırmak üzere, işyerine, araç ve makinelere makul adaptasyon yapma konularında teş
vik etmek üzere işverenlere bazı malî teşvikler belirtilmiştir, 

— Ciddî ölçüde sakat kişiler için amaca özel korumalı istihdam bölgelerinin tesisi için 
uygun hükümet desteği, 

— Sakatların kooperatiflerinin tesisi ve geliştirilmesi, 
— İşletmelerde üretilecek mal ve hizmetlerden belirli oranlarda vergi indirimi yapılması 

yada tamamen kaldırılmasına dair kolaylıklar getirilmesi, 

— İşyeri kurulmasında gerekli olan mekan ve fizikî alanların ücretsiz sağlanması ve özür
lülerin kullanımına uygun binalar tesis edilmeli, 

— Üretilen malların değerinden satışı için valilik ve belediyelerce desteklenmesi ile mesle
kî rehabilitasyondan geçen ve korumalı işyerinde yaşamını devam ettirmek istemeyen kimsele
re bağımsız yada işletmede kendi işini kurması ve iş bulunması konusunda desteklenmesi, 

— özürlülere yaygın iş imkânı yaratılması amacıyla evde yapılabilecek işlerin evde yapıl
masının uygun olduğu düşünülerek, her özürlünün evi "Atölye ev" olarak üretim merkezleri 
haline getirilip, üretimde gerekli malzeme temini ve üretilen malzemelerin satışı bir merkezden 
üretimde gerekli düzenlemenin yapılmasının sağlanması, 

— özürlülerin çalışabileceği işletmeler olarak, onlara üretim imkânı sağlamak amacıyla 
durumlarına uygun iş ortamları düzenlenerek kurulacak "Korumalı işyerleri"nde çalışacak özür
lülere vergi muafiyeti indirimi, indirimli sigorta primi uygulanabilirliği ve oranları, 

Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen indirimdeki tutarların, özürlülerin 
ekonomik.durumları göz önüne alınarak tavan oranlarının daha fazla artırılabilmesi, 

— özürlülere iş imkânı yaratılması amacıyla planlanan "Atölye evler" ve "Korumalı iş
yerleri "nde özürlülerin ürettiği üretimini piyasaya pazarlayan firmalara kurumlar vergisi mu
afiyetinin, teşvik edilmesi ile korumalı işyerlerinin açılarak özürlülerin istihdamını büyük öl
çüde karşılayacaktır. 

MİMARÎ ENGELLERİN KALDIRILMASI 

özürlülerin içinde bulundukları şartların iyiye doğru geliştirilmesi ve onların tümden top
lumsal yaşama katılmalarına olanak sağlanması için giderek modernleşen kentlerimizde mi
marî engellerin kaldırılması oldukça önemli ve üzerinde dikkatle durulması gerekeni gecikmiş 
bir konudur. 

özürlülerin yaşam ve gereksinimlerini yeterince ciddiye almak konusunda ilgili tüm bi
rimler harekete geçirilmelidir, özürlülerin topluma olan uyumları genelde mimarî engeller ne
deni ile başarısızlığa uğramaktadır, özürlü için bina girişindeki küçücük bir yükselti veya gör
kemli bir merdiven aynı anlama geleceğinden her ikiside aşılmaz bir engel teşkil etmektedir. 
Merdivenle çıkılmak zorunda olan bir asansör, merdiven sayısı ne kadar az olursa olsun teker-
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lekli sandalye kullanan özürlü için hiç de kullanışlı değildir. Ne yazık ki bütün bu engeller özür
lüyü evden çıkmamaya ve sosyal yaşantıdan uzak kalmaya mahkûm etmektedir. 

Özürlülerin mimarî engellerle olan ilişkileri dört grupta incelenmektedir. 
•" 1. Şehircilik çalışmaları, 

2. Sosyal binaların kullanımı, 
3. Konutlardaki genel ve özel değişiklikler, 
4. Yapı elemanlarının yarattığı olumsuz etkiler ve özürlü ile ölçü arasındaki ilişkiler (er-

gonomik düzenlemeler.), 
Mimarî engellerin kaldırılması, tespit edilen normların uygulanması ile gerçekleşebilir. Av

rupa Topluluğunun 15.2.1974'ten 30.6.1975'e kadar bu mimarî engellerle ilgili sorunları incele
mek üzere oluşturmuş olduğu komisyonun tespit ettiği düzenlemelerle ilgili kitapçık (Mimarî 
engellerin kaldırılması için rehber Bedensel Engellileri Güçlendirme Vakfı yayınıdır. 1) ilişikte 
sunulmuştur. Ayrıca Nisan 1991'de TS 9111 standardı ile "Özürlü insanların ikamet edeceği 
binaların-düzenlenmesi kuralları" belirlenmiştir. Bu bilgide ilişikte verilmiştir. 

Mimarî engellerin kaldırılması konusunda öncelikle yapılacak uygulamalar şöyle sırala
nabilir; 

1. Her imar adasında tretuvarların enaz iki yerinde, tekerlekli sandalyenin iniş-çıkışına 
imkân verecek rampaların bulunması, 

2. Bina girişlerinden en az bir tanesinin düz girişi veya eğilimi 1/12'den fazla olmayan 
bir rampa ile bağlanılmış olması. Bu kapıların 90 cm. den daha dar olmaması, 

3. Asansörü bulunan her yapının en az bir asansörünün, standart bir tekerlekli sandal
yeyi içine alacak büyüklükte olması, 

4. Umumî ve işyeri WC'Ierinde, kabinlerden en az birisinin özürlülere ait olması (ala
franga tuvaletli olması, korkuluk ve tutunacak yerlerin bulunması),, 

5. Dışarıda ve içeride tüm merdivenlerin iki taraflı korkuluklarının bulunması, 
6. Adımlı ulaşımlarda merdivenlerin basamakları 28 cm.'den az, rihtlar 165 cm.'den faz

la olmaması, 
7. Geniş koridorlarının 120 cm.'den daha dar olmaması, 
8. Fiziksel yetersizliği olan kişilerin kullanabilecekleri girişleri, asansörleri, WC kompart-

manlarını gösterir tanıtıcı işaretleri taşıyan, binanın vaziyet planının, giriş hollerine ve kritik 
noktalara konulması, mutlaka gereklidir. 

9. Toplu ulaşım araçları ve bunların beklendiği duraklar yeniden etüt edilerek, yaşlı ve 
özürlülerin kolay inip binme imkânları sağlanmalıdır, özürlülere uygun toplu taşıma araçları 
hizmete konulmalıdır. 

10. özürlülerin kullanabileceği umumî telefonlar artırılmalıdır. 
11. Görme özürlülerin kaldırımlarda yürürken karşılaştıkları engellerden direkler, çöp 

kutuları, trafik panoları, çiçeklikler yapılırken, şehircilik, araç ve yaya trafiği düzenlemelerin
de onların; kaldırımdan 0,45 cm. uzaklığındaki bant üzerindeki yürüyüş düzeni sağlanılmalıdır. 

12. Özürlülerin kendi alışkan oldukları ortamda yaşama imkânları sağlanmalıdır. Bu 
amaçla kendi evlerinde ve işyerlerinde gerekli ergonomik düzenlemeler ve uygun araç-gereç kul
lanımı için geliştirilen tasarımlar doğrultusunda çalışmalar yapılmalıdır. 
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SONUÇ 
özürlülerin hayatlarını sağlık huzur ve güven içinde sürdürmesi, özürlülerin toplum için

de kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek şekilde bakım ve rehabilitas
yonunun yapılması, bunlardan tedavisi mümkün olmayanların sürekli bakım altına alınması 
amacı ile gerekli her türlü uygulama gerçekleştirilmelidir. 

Ülkemizde özürlülere verilen sosyal hizmetler son derece dağınıktır ve hizmetler arasında 
eşgüdüm yoktur. 

Devletin konuyla ilgili kurumlarına yeterli imkanlar sağlanamadığından ve hizmetlerin gö
rülebilmesi için kurulmuş olan örgütlerde gerekli ve yeter sayıda kadrolar bulunmadığından 
hizmetler istenilen nitelikte ve ölçüde verilememektedir, 

özürlüler ile ilgili bir yasanın çıkarılması, sorunlara çözüm bulması bakımından büyük bir 
öneme sahiptir. Bu yasa; ihtiyaçların tespit edilmesi, güçlerin birleştirilmesi, rehabilitasyon ile ilgili 
kuruluşlar arasında koordinasyon ve hizmetlerin planlanması ve organizasyonun sağlanması açı
sından olduğu kadar, özürlülerin toplumda üretken hale getirilmeleri açısından da zorunludur. 

özürlü bir bireyin eğitim, tedavi, rehabilitasyon, çalışma, yuva kurma kısaca insanca ya
şaması için, diğer ülkelerdeki uygulamalarda belirtilen rasyonel ve çağdaş hizmet bütünlüğüne 
ulaşabilmek için günümüz koşullarına Ülkemizin sosyo-ekonomik yapısına uygun ve sayılan 
Ülkemiz nüfusunda önemli bir yeri olan özürlü insanlarımızın huzurlu ve güvenli yaşamaları
na imkan sağlayacak yeni bir yasal düzenlemeye acil ihtiyaç vardır. 

özürlülerin eğitimi, rehabilitasyonu, tüketicilikten kurtulup üretken insanlar olarak top
luma kazandırılmalı, aynı zamanda, nitelikli işçiler olarak millî ekonomiye sağlıyacakları kat
kılarla, kendileri için yapılan harcamaların fazlasıyla geriye döndürülmesi ancak bu yolla müm
kün olacaktır. Böylece günlük hayatta büyük güçlüklerle karşılaşan özürlüler insanca yaşama 
hak ve özgürlüklerini sağlama imkanına kavuşacaklar ve Anayasamızın gerekleride en uygun 
ve etkin bir şekilde yerine getirilmiş olacaktır. 

Çeşitli yasalarda, özürlülerle ilgili konularda öngörülmüş muhtelif hükümler mevcuttur. 
Ancak bu yasalarda, özürlülerle ilgili farklı kavramlar kullanıldığı gibi farklı yasa uygulama
ları sonucu aksaklıklar ve tutarsızlıklar ortaya çıkmaktadır. 

Bu konuda karşılaşılan en büyük sıkıntı hizmet üretmesi gereken bakanlıklara bağlı kurum 
ve kuruluşlar ile bu alan için politika üreten bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar arasındaki 
koordinasyon eksikliğidir. Bunun giderilmesine imkan sağlayacak bir özürlüler Bakanlığının ku
rulması halinde sorunun çözümünde önemli bir aşama katedilmiş olacaktır kanaatindeyiz. 

ÜLKEMİZDE 1990 YILI SONUÇLARINA GÖRE ÖZÜRLÜLERİN GENEL NÜFUS 
İÇİNDEKİ TAHMİNİ SAYISI VE DAĞILIMLARI 

özürlülerin Genel Nüfus 
özür Grubu ' İçindeki oranları Nüfus 0-65 Yaş 

Görme özürlüleri 
İşitme özürlüler 
Konuşma özürlüler 
Süregelen hasta olanlar 
Ortapedik özürlüler 
Eğitilebilir Zihinsel özürlüler 
öğretilebilir Zihinsel özürlüler 
Uyumsuz 

% 0,2 
°/o 0,6 
% 3,5 
% 1 
% 1,4 
% 2 
% 0,3 
% 1 

114 000 
342 000 

1 995 000 
570 000 
798 302 

1 140 000 
171 000 
506 664 
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Genel öneriler 
Ülkemizde özürlülerin problemleri konusundaki en önemli sorunlardan biri şüphesiz özür

lünün sayısıdır. Bugüne kadar hep tahmini değerler verilmektedir. Komisyon olarak öncelikle 
önerimiz ülke çapında geçerli özürlü sayısını ve özür nedenini belirleyecek istatistiksel çalış
maların en kısa sürede yapılmasıdır. Böylece gerçek özürlü sayısı yanında özür gruplarına göre 
dağılım, yurdumuzdaki özürlü dağılım şemasını belirleyecektir, Elde edilecek veriler doğrultu
sunda özürlenme nedenleri, bugüne kadar götürülen hizmetler ve bundan sonra yapılması ge
rekenler daha gerçekçi bir yaklaşımla saptanacaktır. • v 

Komisyonumuzca tespit edilen diğer önemli konu ise; özür, özürlü ve özürlülük nedenleri 
konusunda toplumumuzdaki bilgi eksikliği ve eğitimin yokluğudur. Bu amaç doğrultusunda 
halkın sürekli eğitimi için kitle iletişim araçları (Radyo, televizyon, yazılı basın) kullanılmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak bro
şür ve afişler Ülkemizdeki en ufak yerleşim birimlerine kadar ulaştırılmalıdır. 

Böylece halkımız özür nedenleri ve önlenmesi konusunda bilgilendirilecek ve özürlülük 
oluşmuşsa aileler tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini verecek personel ve başvuracağı kurum
lar konusunda aydınlatılmış olacaktır. 

Bilindiği gibi gerekli koruyucu önlemler için yapılacak maddî harcamalar tedavi ve reha
bilitasyon hizmetleri için yapılacak harcamalardan çok daha azdır. Ancak elde edilecek sonuç 
çok önemli ve anlamlıdır, önemli olan kişileri özürlendirmemek için onları korumak ve sağ
lıklı bir yaşam koşulu içinde olmalarını sağlamaktır. Bu bir ülkenin sağlık politikasını oluştu
ran ve gerçekleştirmesi gereken ilk hedeftir. 

özürlülerin önlenmesi ve alınacak tedbirler konusundaki görüşlerimizi şöyle özetlemek 
mümkündür. ' 

Özürlerin önlenmesi ile ilgili olarak toplum hekimliği, aile hekimliğine önem verilmelidir. 
Evlilik başvurusu üzerine gençlerin havale edileceği ve sağlıklı bir evlilik birliği kurmak 

ve sağlıklı nesiller yetiştirmek üzere bilgilendirileceği, kan testlerinin ve sağlık kontrollerinin 
yapılacağı içinde genetik danışma merkezlerinin de bulunduğu "Aile Danışma Merkezleri" ku
rulmalıdır. 

Genetik hastalıkların risk faktörlerinin belirlenmesi, ailenin aydınlatılması ve tedavisi için 
"Genetik Danışma" merkezleri yaygınlaştırılmalıdır. 

Akraba evliliklerinin, çocuk yaştaki evliliklerin ve kalıtsal hastalıkların neden olduğu özür
lenme konusunda toplum bilinçlendirilmelidir. 

özürlü çocuk doğumuna neden olabilecek çevre faktörleri (beslenme, sigara, alkol, uyuş
turucu madde alışkanlıkları, hava kirliliği vb.) ile temel sağlık konularında aileler eğitilmeli 
ve bu konuda devletin gerekli tedbirleri alarak, bunların uygulanmasında yaptırım sağlanmalıdır. 

Anne adayları en az bir kez doktor, bulunmazsa ebe tarafından kontrol edilmeli ve do
ğum bunlar tarafından yaptırılmalıdır. 

Erken teşhis, erken tedavi için alınacak önlemler yaygınlaştırılmalıdır. (Hamilelikte özür
lü çocuğun tespitini sağlayan tanı ve teşhis yöntemleri vb.) 
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Doğumdan hemen sonra tedavi edilebilen zihinsel özür nedenleri örneğin hipotroidi ve 
fenilketonuri bakımından taramalar yaygınlaştırılmalıdır. 

Kızamıkçık aşısının özellikle kız çocuklarına uygulanması için aşı mevzuatında gerekli de
ğişikliklerin yapılması ve kamuoyuna tanıtımı yapılmalıdır. 

Sonradan olan özttrlenmelere neden olan etkenlerden biriside trafik kazalarıdır. 
Karayollarımız yetersizdir, şehirlerarası yolların bir çoğu gidiş geliş olarak çift şeritli de

ğildir. Yollarımızda yaya geçidi, alt ve üst geçit- az sayıdadır. 
Ülkemizdeki trafik polisi sayısının az olmasından dolayı denetim hizmetleri yeteri kadar 

yapılamamaktadır. 
Trafik cezaları caydırıcı değildir, cezaların artırılarak caydırıcı hale getirilmesi ve her yıl 

enflasyon oranına göre ayarlanması gerekmektedir, örneğin; emniyet kemeri takmamanın ce
zası 40 000 TL.'dır. Oysa Avrupa Ülkelerinde bu ceza 1.5-2 milyon TL. civarındadır. 

Trafik konusundaki eğitim hizmetlerinde, okul öncesi çocuğun eğitimi için anne ve baba-
Iarın trafik eğitimi gerekmektedir. Trafik yasasının 125 inci maddesinde ilk öğrenim okulların
da zorunlu trafik dersi konulmuş olmasına rağmen okullarımızda seçmeli ders olarak veril
mektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim, lise ve dengi okullarda seçmeli ders olarak 
bulunan trafik eğitimi dersinin zorunlu dersler arasına alınarak çok resimli kitap, broşür, vi
deo, slayt vb. eğitim araçları ile bu ders desteklenmelidir. 

Trafik kazalarından sonra haberleşmede yaralı taşımacılığı ve hastahane, acil hizmetleri 
arasında hiçbir koordinasyon bulunmamaktadır. Koordinasyonu sağlayacak tedbirlerin biran 
önce alınması gerekmektedir. 

İlk yardım konusunda toplum eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir. 
Ülkemizde trafik kazaları kadar önemli ve üzerinde durulması gereken diğer bir konuda 

iş kazalarıdır, tş kazalarının meydana gelmesine en çok eğitimsizlik, dikkatsizlik, işyerlerinde 
gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınmaması neden olmaktadır. 

Genel olarak iş kazalarının azaltılması için çalışanlar işbaşında eğitilmeli, denetimler sık
laştırılman ve güvenlik tedbirleri almayan işverenlere verilecek para cezaları enflasyona göre 
periyodik olarak artırılmalıdır, v , 

tş kazalarının önlenmesi için ergonomik yaklaşımların yapılması (çalışan kişinin yorgun
luk, kaza, yanlış pozisyonlarda çalışmadan korunması için bilgilendirilmesi, kullanılan her türlü 
iş alet ve ekipmanlarının düzenlenmesi ısı, ışık, koku, gürültü vb. gibi çevresel şartların ayar
lanmasını içermelidir.) 

Ülkemizde iş kazası en çok inşaat işyerleri ile maden işyerlerinde olmaktadır. Bu işlerin 
yapıldığı işyerlerinde ilkel metodlarla çalışmalar yapılmaktadır, öncelikle bu işyerlerinde ge
rekli iyileştirme yapılmalı ve gelişen teknolojiye paralel çalışmalar acilen başlatılmalıdır. Olu
şabilecek kazalar ve kaza anında yapılacak ilk yardım konusunda çalışanlar eğitilmelidir. 

işverenlerin gelişen teknolojiyi takip ederek kullanmakta olduğu makinalarla otomasyo
na gitmeleri, koruyucusu olmayan makinaların kullanılmaması iş kazalarını azaltacaktır. 
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Ülkemizde ev kazaları için istatistiksel bir veri olmamasına rağmen diğer kaza oranlarına 
yaklaşan bir oranda olduğu tahmin edilmektedir. Bu kazaların bireylerin dikkatsizliği, bilgi
sizliği yanında yapılardaki doğru ve yeterli mimari düzenleme ve tedbirlerin alınmamasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir, örneğin; şofben ve tüp kazaları gibi. 

. Bu konuda eğitim amacıyla kitle iletişim araçlarından yararlanılmalıdır. Ayrıca kaza oluş
tuğu anda kişilerin henien başvuracağı ve acil yardım hizmetlerinin sunulacağı bir acil yardım 
servisi kurularak, yaygınlaştırılmalıdır. 

Ülkemizde özürlülerin teşhis tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde de birimler arası bir 
koordinasyona gidilmeli ve birçok meslek grubunun oluşturduğu bir ekip çalışması hizmeti ve
rilmelidir. 

özür ve özürlülük durumunun değerlendirilmesinde Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafın
dan benimsenmiş ve geçerliliği kabul edilmiş skalalar (ölçümler ve değerlendirme) kullanılmalıdır. 

Bu değerlendirmeyi yapacak belirli merkezler tespit edilmeli ve bu merkezlerde her özür 
grubu için özelleşmiş ve eğitilmiş elemanlar görevlendirilmelidir. Tespit edilmiş merkezler dı
şından alınan ve özürlülük derecesini belirten raporlar geçerli sayılmamalıdır. 

Ülkemizde yaşanılan en önemli sorunlardan biri olan sağlık kurulu raporu konusunda böy
lece kesin bir çözüm getirilmiş olacaktır. 

özürlüler her türlü iş için farklı yerlerden birden fazla rapor almaya zorlanmaktadır. 
örneğin; 

Sürücü belgesi, 
Vergi indiriminden yararlanmak, 
tş ve îşçi Bulma Kurumuna kayıt izin vb. 
Tek bir rapor ile bu kargaşa önlenecek bürokrasi azaltılmış olacaktır. 
Özürlü kişilere, özür gruplarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verecek .kurum 

ve kuruluşlar sayıca arttırılmalı ve geliştirilmelidir. 
Rehabilitasyon merkezleri coğrafî bölgelerde gözönüne alınarak yaygın hale dönüştürül

meli ve hizmetlerinde etkinlik sağlanmalıdır. 
Bu merkezlerde görevlendirilecek uzmanlar sayıca yeterli hale getirilmeli ve özürlü gruba 

hizmet veren bu meslek elemanları iş güçlüğü iş riski konusunda normal çalışanlara göre °/o 
50 daha fazla özlük haklarında iyileştirmeye gidilmelidir, (örneğin yıpranma tazminatı) 

Rehabilitasyona alınması gereken çocukların ve ailelerin başvuracağı eğitim ve rehabili
tasyon merkezleri yaygınlaştırılmalıdır ve bu hizmet çocuk ve aileler lehine çeşitlendirilmelidir. 

özürlü çocuklara hizmet verecek eğitim elemanı, uzman ve yardımcı personelin özenle 
yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 

Personelin alanda yenilikleri izleyebilmesi ve uygulamaya aktarması için yurtiçi ve dışında 
bilgi ve görgülerinin devamlı yenilenmesi çalışmaları ve imkânları sağlanmalıdır. 

Uluslararası ilişkiler tedavi ve rehabilitasyon konusunda bilgi aktarımı açısından çok çe
şitli ve sürekli- olmalıdır. 

Özürlüler için tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren Sağlık Bakanlığına ve Sosyal Hiz
metler Çocuk Esirgeme Kurumuna, Üniversitelere ve özel kurum ve kuruluşlar desteklenmeli 
teşhis tedavi ve rehabilitasyon için kullanılan araç-gereç ve ekipman konusundaki eksiklikler 
giderilmeli tedavi sonrası rehabilite edici kuruluşlar kapasite ve nitelik yönünden geliştirilmelidir. 
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Tıbbî rehabilitasyon merkezleri ile meslekî rehabilitasyon merkezlerinin koordineli çalış
ması sağlanmalıdır., 

Ağır seviyede zihinsel (Klinik) ve bedensel özürlü çocuklar ve yetişkinler için rehabilitas
yon eğitimi veren kurumlar açılmalı ve ev rehabilitasyon çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 

Ülkemizde öğrenim çağı içerisinde özel eğitime muhtaç yaklaşık 3.5 milyon civarında özlirlü 
öğrenci olup, bu öğrencilerin ancak; 24 000 kadarına özel eğitim hizmeti verilebilmektedir. 

Bu durumda özel eğitim hizmetlerinin yeterli hale getirilmesi amacıyla; 
özel eğitim okullarının sayıları arttırılmalıdır. Bunun için de;' 'özel Eğitim Okulunu Kendin 

Yap Kampanyası" başlatılmalı, basın-yayın kuruluşları harekete geçirilerek kamuoyunun des
teği sağlamalıdır. * 

özürlü öğrencilerin normal okullarda kendi akranları içerisinde yapılan kaynaştınlmaları 
gerekli şartlar sağlanarak sayıca arttırılarak, yaygınlaştırılmalıdır. 

özürlü öğrencilerin eğitim giderleri diğer normal öğrencilere oranla beş-altı kat daha faz
la olacağı dikkate alınarak, 

öğrencilerin özür türüne bakılmaksızın, 
Okul öncesinden başlayarak ortaöğretim sonuna kadar eğitim giderleri devletçe karşılanmalı, 
Yüksek öğrenimde ise karşılıksız burs verilerek öğrenciler ve aileleri desteklenmelidir. 
Yüksek öğrenime hak kazanan özürlüler, yüksek öğrenim harcından muaf tutulmalıdır. 

İkili anlaşmalar gereği, Ülkemizde öğrenim yapan yabancı öğrenciler harç'tan mauaf tutul
maktadır. , ' • ' 

Ayrıca öğrenimlerini istedikleri vilayette yapmak isteyen özürlü öğrencilerin üniversiteler 
arası yatay geçişlerine özel imkan sağlanmalı. 

"Millî Eğitim Bakanlığınca her yıl özel eğitim öğretmenleri için açılan hizmetiçi eğitim 
kursları hem süre, hem de konular bakımdan yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple; bu alanda çalı
şan eğitimclerin özel bir eğitime tabi tutularak, bu görevin dışında çalıştırılmamaları, aynı za
manda onları bu mesleğe özendirici tedbirlerin alınması" gereklidir. 

özel eğitim okullarının çoğu zamanında başka bir amaçla yapılmıştır. Ne görme engelli
ler için yapılan binalar, ne ortopedik ve işitme engelliler ne de zihinsel engelliler için yapılan 
binaların hemen hemen hepsi özürlü öğrencilerin özürlülükleri ve eğitimleri için uygun değildir. 

Millî Eğitim Bakanlığınca konunun ciddiye alınarak özürlülere yönelik eğitim-öğretim için 
uygun görülen, planlanan okullar yeni tip projelere göre yapılmalı, eski okullar için ise; özür 
türü ve özelliklerine göre yeniden yapılanmaya gidilmelidir. 

İşitme engellilerin okulları görsel; işitsel açıdan yeterli ders araç-gereçlerine sahip değildir. 
özel eğitim okullarında destek personel sıkıntısı vardır. Bu okullarda öğretmenin yanında 

tıbbî ve meslekî rehabilitasyon hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan personel (Doktor, 
hemşire, fizyoterapist, odyolog, sosyal çalışması, eğitim uzmanı, psikolog, konuşma terapisti, 
psikometrist, protez, ortez teknisyenleri, usta öğretici vb.) mutlaka görevlendirilmelidir. Bu tür 
Bu uygulamayla özel eğitime muhtaç çocuklar kanununun 15 inci maddesine işlerlik kazandı
rılmış olacaktır. 
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' özel eğitime muhtaç öğrencilerin öğrenim gördüğü okul ve özel eğitim engelliler sınıfla
rında istihdam edilmesi gayesiyle; her özür grubuna yönelik özel eğitim öğretmeni ve her özür 
grubuna yardımcı olmak teknik eleman yetirtirecek olan bir özel Eğitim Alanı Bilimleri Ensti
tüsü kurulmalıdır. 

özel eğitim kurumlarında çalışmayı özendirmek için, bu alanda çalışanlara (R.A.M. da
hil) 1/4 oranında özel eğitim tazminatı ödenmeli, 4 yıl hizmete karşılık bir yıl fiilî hizmet veri
lerek, emekliliklerine sayılmalıdır. 

Tüm Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinde, konservatuvarlarda öğrencilerin yetenekleri
ne göre özel kontenjan ayrılmalı ve bu konuda eğitim şartı verilmelidir. 

İşitme engelliler için sanat meslek liseleri açılmalıdır. Bu meslek liselerinin; 

— Resim • 
— Heykel 
— Görsel sanatları 
— Halıcılık r i 
— Trikotaj 
— El Sanatları gibi bölümleri olmalıdır. 

Ülkemizdeki özürlülerin büyük kısmı özürlülere verilen eğitim imkanlarının yetersizliğin
den; tıbbî ve meslekî rehabilitasyan imkanlarından yararlanamadıklarından ve özürlüleri işe 
yerleştirmede karşılaşılan yasal engellerden dolayı istihdam edilememektedirler. Ülkemizdeki 
özürlülerin büyük bir kısmı işsizdir. 

1475 sayılı tş Kanununun 25 inci maddesi gereği 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinin 
°/o 2 sakat ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu bulunmasına rağmen işyerlerinin çoğu bu 
°/o 2'lik kontenjanı doldurmamaktadır. Bu şarta uymayan işveren verilen para cezasının;artı
rılması, caydırıcılık niteliği taşıyacaktır. 

Ülkemize nüfusunun °/o 10 ve daha fazla bir oran ile belirtilen özürlü sayısı için bu °7o 
2'lik kontenjan yeterli olmamaktadır. Bu oranın en az °Ia 5'lere yükseltilmesi ile birlikte, bir 
takım özendirici imkanların sağlaması ile amaç özürlenen kişiyi üretici durumuna son verip 
tüketici birey yapmak yani emekli etmek yerine, gerçekleştirilecek tıbbî ve meslekî rehabilitas
yon çalışmaları sonucunda fonksiyonları değerlendirilerek yapabileceği yeni bir iş imkanını ha
zırlamak ve istihdam etmektir. Sadece özürlü çalıştırılacak korumalı işyerlerinin açılmasının 
teşvik edilmesi (Kredi kolaylığı, vergi indirimi vb.) suretiyle açılacak işyerleri sayesinde özürlü
lerin büyük bir çoğunluğunun istihdamı sağlanacaktır. 657 sayılı Devlet memurluğuna alın
madaki bazı maddelerle özürlülerin çalıştırılması engellenmiştir. Söz konusu yasada ilgili mad
deler değiştirilerek özürlülerin de gerekli yerlerde istihdam edilmesi sağlanmalıdır. 

Ülkemizde özürlülere yönelik bir kurum (Bakanlık) ihdas edilinceye kadar özürlüler fonu 
oluşturulması bu fonun adil ve eşit şartlarda özürlülere yönelik hizmetlerde kullanılması için 

— Tekel 
— Millî piyango 
— Spor-Toto -Loto gibi şans oyunlarından 
— Lüx ithal mallarından 
— Banka kredi faizlerinden 
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— özel idare bütçelerinden 
—• Yerel Yönetim bütçesinden 
— Kızılay 
— SHÇEK 
kaynak sağlanmalıdır. 
Tüm özürlülerin birlikte çalışıp üretim yapmalarım teminen korumalı işyerlerinin açılma

sı, ürünlerinin kamu sektörlerince satın alınmasının temini (örnek DMO. gibi) sağlanmalıdır. 
2022 sayılı Kanunla 65 yaşını dolduran özürlülere, yaşlı ve muhtaçlara üç ayda bir verilen 

900 000 TL. para yardımı her ay için asgarî ücret miktarı kadar verilmelidir. 
Kızılay özürlü ve muhtaç kişilere ayda 15 000 TL. para yardımı yapmaktadır. Bu miktarın 

arttırılması gerekir. 
657 sayılı Kanuna tabi devlet memurlarının öğrenim gören çocuklarına yapılan (seans ba

şına) para yardımı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'a tabi olarak çalışan kişilerin çocuk
larına verilmemektedir. r 

657 sayılı Yasaya tabi personel için uygulanan bu yardımın SSK ve Bağ-Kur'Iular ile bir
likte hiçbir Sosyal Güvenlik Kuruluşuna tabi olmayan kişilerin çocuklarına da yapılması gerekir. 

Ayrıca yapılan bu para yardımının miktarı 3 yıl önce tespit edilmiş bir rakamdır. Verilen 
bu para yardımı ilk etapta % 100 arttırılıp daha sonraki artışlar periyodik olarak memur maaş 
katsayısına bağlanması gerekir. 

Devlet memurlarına ve onların bakmakla yükümlü oldukları birinci dereceden yakınları
na tedavi giderleri faslından ödenmekte olan işitme cihazları için 1992 yılında sadece 1.5 mil
yon TL. ödeme yapılmaktaydı. 

Sigortalıya bu ücretin tamamı ödenmektedir. Devlet memurlarına, Bağ-Kur'lular ile her
hangi bir sosyal güvencesi olmayan kişi ve 1 inci derecede yakınlarına da bu ücretin tamamı 
ödenmelidir. „, 

Ayrıca işitme cihazının 10 yılda verilme sınırlandırılmasının kaldırılması ve bu yardıma 
cihazın tamir ve bakım giderlerinin karşılanması eklenmelidir. 

506 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (d) fıkrası hükmüne göre, sigortalılara geçirdikleri 
iş kazası veya tutuldukları meslek hastalığı sebebiyle, lüzum gösterilen her türlü protez araç 
ve gereçleri, kurumca temin edilmektedir. " , 

Sigortalı olmadan evvel herhangi bir uzuv arızasına duçar olan bir kimseye, sigortalı ol
duktan sonra motorlu veya motorsuz malul arabası verilmemektedir. 

Sigortalının kendisine ve çocuğuna protez araç ve gereçleri verilmektedir. Sigortalının eşi
ne ise sadece iyileştirme vasıtaları verilmektedir. 1 inci dereceden yakınlarına da protez araç 
ve gereçlerde verilmelidir. 

Ortopedik.malzemelerde; motorlu malul arabaları için en az 5 yıl motorsuz malul araba
ları için en az 10 yıl şartı getirilmiştir, bu süre kaldırılmalıdır. 

Tesbit edilen, kullanma sürelerinden önce arızalanan bu arabaların kurumca yenilenmele
ri mümkün değildir. 
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Tarım sigortalısı; sağlık kapsamında değil herhangi bir malzeme için de SSK tarafından 
ödeme yapılmamaktadır. 

Bağ-Kur'Iular için Sağlık Bakanlığına bağlı (ve protokol yapılan yerlerdeki) hastanelerde 
yapılan hizmetlerin tedavi masrafları karşılanmaktadır. 

Üniversite Hastanelerinde yapılan hizmetlerde Bağ-Kur'lu ücretini kendi ödemekte sade
ce Sağlık Bakanlığı fiyat tarifesindeki miktarını Bağ-Kur'dan almaktadır. 

Fakat Üniversite Hastanelerindeki ücretleri her zaman Sağlık Bakanlığı tarifelerinin çok 
üstünde olmaktadır. 

Bağ-Kur'Iulara ortez, protez, yardımcı cihaz vb. bedeli ödenmelidir. 
Bağ-Kur'a tabi olan kişilerin kendilerine ve 1 inci dereceden yakınlarına özürlülük durum

larında ortez, protez yardımcı cihaz vb. bedeli ödenmektedir. 
1615 sayılı Gümrük Kanununu ve uygulamasına ait yönetmelik hükümlerine göre hazır

lanmış bulunan "Malullere mahsus özel tertibatlı araçlara uygulanacak usul ve esaslara ait yö-
netmelik"te, malul ve olan her türlü motorlu veya motorsuz tekerlekli sandalyeler, bisiklet, 
motorsiklet ve binek otomobillerinin, diğer protez ve teçhizatın gümrüksüz olarak yurda so
kulmasını sağlamaktadır. 

Kanun bu tür araç ve gerecin, gümrükçe tahsil edilen her türlü vergi ve resimlerden "Tekel 
resmî dahil" olmak üzere muaf olmasını öngörmektedir. 

Bu uygulama yukarıda belirtilen ve Ülkemizde temini mümkün olmayan araç ve gerecin 
özürlü kişilerce yurtdışından getirilmesini kolaylaştırarak onların yaşamlarını kolaylaştırmak 
ve topluma daha kolay adapte olmalarını sağlamak için düşünülmüştür. 

Gümrük Kanunundaki sakatlara yönelik bu yönetmelik 20 seneden beri uygulanırken, 
10.2.1992 tarih ve 8700 sayılıbir Genelge ile hibe sureti ile el değiştiren her türlü menkul ve 
gayrimenkul de olduğu gibi sakatlara hibe edilen menkullerden veraset ve intikal vergisi alına
cağı belirtilmektedir. 

Sakatlar için veraset ve intikal vergisinin 20 sedenen beri alınmamış olması nedeni ile ge
nelge "geçmişe şümullü" olarak uygulama öngörmüştür. 

Bu mahzurları gidermek sakat vatandaşları veya mirasçılarını mağdur duruma sokmamak 
için Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun istisnalar ile ilgili 4 üncü maddesine (1615 sayılı Gümrük 
Kanununun neşri tarihi olan 1.8.1972 tarihinden itibaren sakatlar tarafından bağış yoluyla it
hal edilen araç ve binek otomobilleri veraset ve intikal vergisinden muaftır.) mealinde bir mad
denin ilave edilmesi birçok sakatı mağdur olmaktan kurtaracaktır. 

özürlüler için; 
Yurt dışından getirilen veya özürlüye hibe edilen arçlarda motor hacmi sınırlaması, "özür

lülerin günlük hayat ve eğitimleri için yurt dışından ithal edilecek cihaz, araç-gereç, malzeme 
ve bunlara ait yedek parçalar ile bunlardan yurt içinde imal edilenlerde kullanılmak üzere ithal 
edilecek malzemelerden her türlü gümrük, vergi, resim ve fonlardan muaf kılınmaları gereklidir." 

özürlülerin yurt dışından getirebileceği özel tertibatlı otomobillerin yaş sınırının artırıl
ması (alım gücü daha sınırlı olan özürlülerinde araç sahibi olabilmesi) ve ayni zamanda bu 
tip araçların yurt içinde imalatının gerçekleştirilmesi ve özürlülere uygun fiyatla sunulması. 
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Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın yapmak istedikleri özürlüye ait araç-gereç bağışla
rı için gerekli kolaylıkların sağlanması. 

"Millî Eğitim Bakanlığının basılı her tür yayınını karşılayan Yayımlar Dairesi Başkanlığı
nın özürlülere de hizmet verecek şekilde görevlendirilmesi; halen Ankara-Aydınlıkevler Görme 
Engelliler Okulu bünyesinde bulunan bilgisayar donanımlı matbaanın ayrı bir yere alınarak 
ve döner sermayeye kavuşturularak; görme engellilerin her tür yayım ihtiyacının karşılanması 
sağlanmalıdır." 

özürlülük dereceleri ve vergi konusu yeniden düzenlenmelidir 
1 inci derecedeki bir özürlü için bile vergi indirimi 90-100 bin lira civarındadır. Bu rakam 

günümüz koşullarında çok sembolük kalmaktadır. 
Yeni bir düzenlemeyle : 
1 inci derecedeki özürlüden % 10 
2 nci derecediki özürlüden % 15 
3 üncü derecedeki özürlüden °/o 20 
oranında gelir vergisi alınarak, özürlüler ekonomik yönden desteklenmelidir. 
özürlülerin yaşadıkları konutların yaşanabilir hale getirilebilmesi için, 
Toplu konut ve kamu ortaklığı fonu idaresince uygulanmakta bulunan konut kredisi siste

minde bir değişiklik yapılarak evlerini daha kolay yaşanıbilir hale getirmek isteyen özürlülere 
cari konut kredisi yenileme-düzenleme kredisi olarak verilmelidir. 

Engellilerin belediye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplu taşım araçlarından ve aynı 
kurumlara ait kültür etkinliklerinden (tiyatro, sinema, sergi vb.) indirimli veya ücretsiz yarar-
landırılmalıdır. 

Kendi işyerini kurmak isteyen özürlülere belediye, il özel idaresi, kamu kurum ve kuruluş
larının kiraya verdiği işyerlerinden özürlüler öncelikli olarak yararlandırılmalıdır. 

İşsiz olan sakatlar için işsizlik sigortası uygulanmalıdır. 
506-657 sayılı Kanuna göre % 40 ve daha yukarı oranda sakat bulunanlar 15 yılda emekli 

olabilmekte ise de, 657 sayılı Kanuna göre, işe girdikten sonra sakatlananlar 15 yılda emekli 
olamamaktadır. Bu durumun düzeltilmesi gereklidir. 

Ayrıca Bağ-Kur'a bağlı özürlülerinde 15 yılda emeklilik hakkına sahip olmaları sağlan
malıdır. 

özel eğitime muhtaç çocuklarla ilgili tarama inceleme, yönlendirme, yerleştirme, aile ve 
Öğretmenlerine rehberlik etme, terapi hizmetleri, uygulama, araştırma yapma gibi bir dizi ça
lışmanın sorumluluğunu yüklenen Rehberlik Araştırma Merkezlerinde görevli öğretmenlerinde; 

3803 sayılı Kanun kapsamına alınarak özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin 
aldığı ek ders ücretinden aynı oranda yararlandırılmalıdır. 

özürlü Çocuk Aileleri her yönden desteklenmeli bilgilendirilmeli, moral ve ekonomik yön- ( 

den güçlü kılınmalıdır. 
İhtiyaç içinde olan özürlü çocuğa sahip aileler vakıf ve fonlardan ihtiyaç dahilinde maddi 

yönden desteklenmelidir. 
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özürlü çocuk ve ailesinin eğitim ve tedavi kurumlarına gidiş gelişindeki servis ücreti bu
lundukları il bazında tespit edilerek, aileye gerekli maddî yardım yapılmalıdır veya mahalli ida
relerce ücretsiz olarak karşılanmalıdır. 

özürlü bireye sahip olan ailelere (Anne-baba); 
Erken emeklilik, , 
Gelir vergisinden indirim, 
Psikolojik yıpranma tazminatı, 
Ev, otomobil, araç-gereç, alımlarında kolaylık sağlanmalıdır. N 

Klinik düzeyde zeka özürü bulunan ve hayat boyu bakıma muhtaç olan zihinsel engelliler 
için bakım ve eğitim hizmeti verebilecek bir kurumun oluşturulması, 

Eğitilebilir çocuklar iş okullarında öğrenim gören öğrencilerinde 3308 sayılı Çıraklık ve 
Meslek Eğitim Kanunu kapsamına alınmalıdır. 

Ülkemizde "Görme engellilerin yararlanacağı yayın organlarının henüz istenilen düzeyde 
olmadığı bir gerçektir. Bu konuda sesli yayın organlarının geliştirilmesi il ve ilçelerdeki halk 
kütüphanelerinde görme engelliler için bir bölüm ayrılarak bu bölümde kaset çalar bulundu
rulmalı gönüllü kuruluşlarca aylık veya yıllık gönderilecek kasetlerle bir arşiv hazırlanarak da
ha çok görme engellilerin istifadesine sunulması, 

özürlülere özel kimlik belgesi verilmelidir. Bu belgede yurt dışındaki örneklere uygun olarak 
özürlünün özür türü, derecesi ve diğer gerekli bilgiler bulunmalıdır. Bu belge Sağlık Kurulu 
raporu yerine geçebilmelidir. 

Bu belge ile sosyal ve nesnel haklardan yararlanma olanağı getirilmeli, kent içi ulaşım araç
larından refakatçisi ile birlikte ücretsiz yararlanmaları sağlanmalıdır. 

İşitme özürlülerin herhangi bir olaydan dolayı götürüldüğü adli mercilerde işitme engelli
ler ile anlaşabilecek konuşma dili bilen tercüman bulundurulmalı. 

Tercüman yetiştirilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurs açılmalı. 
İşitme engelliler için TV.'nin herhangi bir kanalının bütün programları, alt yazılı olarak 

verilmelidir. , 
PTT'nin özürlüler için düşük tarife uygulaması; 
Çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere diğer kişilere göre daha çok telefon kullanmak zo

runda olan bu kişilere, PTT'nin kendi mensuplarına uyguladığı gibi indirimli tarife uygulamalıdır. 
özürlü birey ve ailesi kamu kuruluşlarının dinlenme tesislerinden belirlenen bir dönem 

için düşük ücretle yararlandırılmalıdır. 
Günlük yaşamda temel ihtiyaçlara yönelik düzenlemelerin özürlülerin rahatça kullanabi

lecekleri şekilde gerçekleştirilmesi için imar kanunu ve imar yönetmeliklerinde gerekli düzen
lemeler yapılmalıdır. 

Belirlenen standartlara uymayan projelere inşaat ruhsatı verilmemelidir. 
Engellilerin, Devletçe işletilen ulaşım araçlarına kolay erişebilmeleri için düzenleme yapıl

malıdır. 
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Ana ulaşım terminallerinin engellilerin özel ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, kara, deniz 
ve hava ulaşımında ana terminal denilebilecek noktaların; bilet gişesi, tuvalet, telefon kabini, 
restoran, asansör, enformasyon masası vb. kolaylıkların sağlanması gereklidir. 

Engellilerin evlerinin ve hareket etme isteklerinin dağılımına yönelik araştırmaların sonuç
larına göre belediyeler tekerlekli sandalye iniş-binişine uygun seferler koymalı, uygun otobüs 
işletimi sağlanmalıdır. 

Kamuya ait havayolu işletmelerinde engellinin yardımcısı ile birlikte seyahetinde tek kişi
lik bilet kesilmelidir. • 

Trafik ışıklarına görme özürlüler için sesli sinyalizasyon konulmalı ve üst geçitlerde, orta-
pedik özürlüler için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Engellilerin kolaylıkla oy kullanabilmesi için, 
Seçim sisteminde değişiklik yapılarak ve diğer, ülkelerden bilgi temini ile bir yasa taslağı 

hazırlanarak engelli bir kişinin sağlam bir kişiyi vekil tayin etmesi ile oy kullanmasını sağla
malı veya mobil oy kullanma araçları temin edilmelidir. 

Yürürlükteki seçim yasalarında öngörülen sabit yerlede oy kullanma sistemine ilave ola
rak hareket imkanı az olanların yakınına giderek onların oy kullanmasını temin edilebilir. 

Kamuya açık yüksek binalarda, apartman, hastahane, sağlık merkezleri, sosyal dernek
ler, sinema, tiyatro, kütüphane, çarşı, istasyon, gar, iskele ve hava alanı gibi tesislerin girişle
rinde görme engellilerin ve diğer özürlülerin rahatça girip çıkabilmelerine uygun bir çalışma 
hemen başlatılmalıdır. 

Tiren istasyonlarında ve raylı sistemlerde özürlüler için özel düzenlemeler yapılması (yük
sek peronlar, peronlara özürlülerin rahatça girebilmesini sağlayacak rampalar, özel asansörler vb.) 

Umumî ve özel kamu ve kuruluşlara ait park yerlerinde en az iki park yeri özürlüler için 
ayrılmalıdır. Ayrıca özürlülerin tedavi ve rehabilitasyonlarının gerçekleştirildiği devlete ve özel 
kişilere ait merkezler önünde özürlüye ve ailesine ait araçların durabileceği ve park edebileceği 
yerler ayrılmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

özürlüye ait arabalara verilen özürlü amblemi özürlünün birinci dereceden yakınlarının 
kullandığı araçlara da takılabilmelidir. 

, Ülkemizde mevcut tüm özürlü çocuk, genç ve erişkenlerimizin spor yapmaları sağlanma
lıdır. Bu amaçla spor tesislerimizde adaptasyon çalışmaları yaparak özürlülere hitap eder şekle 
getirmek yapılacak spor tesislerinde özürlü sporcularında spor yapmalarına uygun ek bölüm
ler oluşturmak hedeflenmelidir. 

Çeşitli sportif ve kültürel etkinlikleri yerinde ve o atmosfer içinde izleyebilmek, özürlüle
rin de en temel hakkıdır. 

Spor tesislerinde ve kültürel alanlarda özürlülerin de etkinlikleri rahatlıkla izleyebilmeleri 
için özel tribün, loca gibi yerlerin yapılması gereklidir. 

özürlü öğrencilerin fiziksel aktüstelerini geliştirici psikolojik ve sosyal yönden destekleyi
ci nitelikte yaz spor okulları açılmalı, ayrıca Kızılay, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 
düzenlenen gençlik kamplarından özürlülerinde faydalandırılması sağlanmalıdır. 
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özürlü derneklerinin çalışmalarının kolaylaştırılması ve bu derneklerin devletçe destekle
mesi, faaliyetlerinin cazip hale getirilebilmesi için özel bir yasayla kuruluş işleyiş ve yönetim 
organları ile çalışma şekillerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı illerde bulunan özel eğitime muhtaç çocukların teşhis, 
tespit, tedavi, rehabilitasyon, çeşitlendirme, yönlendirme ve bu çocukların özür türü ve özel
liklerine göre yerleştirmekle görevli olan Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin durumları ile 
ilgili öneriler ek olarak verilmiştir. 

İÇİNDEKİLER 
1. SUNUŞ RAPORU 
2. ÖZET RAPORU 
a) Tanımlar, 
b) özürlülerin Sınıflandırılması 
c) Engel Grupları 
d) özürlerin önlenmesi ve Alınacak Tedbirler 
e) özürlülerin Değerlendirilmesi, Tedavi ve Rehabilitasyon 

3. ÜLKEMİZDE ENGELLİLERİN EĞİTİMİ 
, a) Dil ve Konuşma Sorunlu Çocuklar ve Eğitimleri 
b) Görme Engelli Çocuklar ve Eğitimleri 
c) İşitme Engelli Çocuklar ve Eğitimler 
d) Ortopedik özürlü Çocuklar ve Eğitimler 
e) Otistik Çocuklar ve Eğitimleri 
f) Süreğen (Kronik) Çocuklar ve Eğitimleri / 
g) Uyum Sorunu Olan Çocuklar ve Eğitimleri 
h) Zihinsel Engelli Çocuklar ve Eğitimleri -

4. MEVZUAT 
5. FİNANSMAN 
6. İSTİHDAM 
7. MİMARÎ ENGELLERİN KALDIRILMASI 
8. SONUÇ VE ÖNERİLER 

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER 

1. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin yerleşim biriminin nüfus oranı göz önünde bu
lundurularak çalışma amacına uygun olan tip projeli binaları olmalıdır. "Çalışma odalarının 
dışında test odası, görüşme, grup, oyun, kaynak odaları, toplantı salonu vb." gibi birimler ol
malıdır. 

2. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri çalışmalarına uygun araç-gereç, test ve cihazlarla 
donatılmalıdır. Taşıt aracı sağlanmalıdır, ödenekler yeterli hale getirilmelidir. Bazı eğitim prog
ramları çalışmalarına döner sermaye sistemi içinde yürütme olanağı sağlanmalıdır. 

3. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde çalıştırılacak elemanların nitelikleri belirlen
meli; bu niteliklere uygun lisans, lisans üstü eğitim-öğretim planlanması yapılarak nitelikli ve 
uygun personel yetiştirilmesine özen gösterilmelidir. Kısa dönemde mevcut ve yatgın eleman
lar yoğun hizmetiçi eğitim porgramlarından geçirilerek bu formasyon kazandırılmalıdır. Yetiş-
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tirilen personelin, hizmet alanında kalmasını sağlayıcı yükümlülükler ve cazip hale getirecek 
önlemler "Parasal destek, çalışma saatlerinin ayarlanması, sorumluluğuna paralel yetki veril
mesi vb. gibi" alınmalıdır. 

4. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Üniversiteler ve hastanelerin ilgili bölümleri ara
sında işbirliği sağlanmalıdır. 

5. Rehberlik araştırma Merkezlerinde görevlendirilecek aday öğretmenlerin, tam teşek
küllü pilot Rehberlik araştırma Merkezlerinde stajyerliklerinin kalkması sağlanmalıdır. Mev
cut elemanlarının da bu pilot Rehberlik araştırma Merkezlerinde dönerli hizmetiçi eğitim gör
meleri sağlanmılıdır. 

6. Her okulda ' 'ilkokullar da dahil'' rehber öğretmen istihdamı sağlanmalıdır ve bu rehber 
öğretmenler Rehberlik Araştırma Merkezleri ile işbirliği halinde olmalıdır. 

7. Okullardaki rehberlik servislerinin yönetmeliklerdeki işlevlerinin yerine getirmeleri ve
rimli çalışmalarını sağlamak amacıyla uygun yer ve zaman ayırımı sorunu mutlaka çözümlen
melidir. "Sorunlu öğrencilerle bireysel çalışma yapılabilecek oda ve ortam olmalı, grup çalış
maları için sınıf ayrılmalı, belirli bir zaman programı içine alınmalıdır" 

8. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ve Okul Rehberlik hizmetlerinin verimliliğini ar
tırmak, yanlışlıkları ve eksiklikleri ortadan kaldırmak, gelişimini sağlamak amacıyla rehberlik 
alanında ihtisası olan elemanlarca "Rehberlik Hizmetleri Müfettişi" bölümü oluşturulması' 
şarttır. Bu mekanizma, kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasında görülen aksaklıkların gide
rilmesini ve işlerliğinin sağlanmasında etkili olacaktır. 

9. Personeli yetiştiren Fakültelerin teoriden çok uygulamaya dönük eğitim ve öğretim 
vererek nitelikli eleman yetiştirmesi sağlanmalıdır. 

10. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde alanla ilgili uzmanların sözleşmeli olarak ça
lışmaları sağlanmalıdır. 

11. Gerek Rehberlik, Araştırma Merkezlerinde gerek okullarda kullanılan test ve ölçekle
rin ülkemize uyarlanması, normlarının saptanması, yenilerinin geliştirilmesi şarttır. Üniversi
telerle işbirliği ile Bakanlık bünyesinde bu amaçla bir enstitü oluşturularak test ve gelişim öl
çekleri araştırılıp hazırlanmalı, çoğaltılmalı; kullanılması uygun olmayanlar imha edilmelidir. 

12. Rehberlik ve araştırma Merkezi Başkanlığı görevini yürütecek* Millî Eğitim Müdür 
Yardımcısının alanı Özel Eğitim ve Rehberlik olmalıdır veya bu yetki Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi Müdürüne verilmelidir. 

13. Kısa dönemde rehberlik ve özel eğitim hizmetlerinin ilçe ve daha küçük birimlere 
götürülebilmesi için, tlçe Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde Rehberlik ve özel Eğitim Biri
mi oluşturulmalıdır. 

14. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevli rehber öğretmenleri, hizmetten uzak-
laştırmamak için diğer öğretmenler gibi okulların tatile girdiği dönemlerde izin kullanmaları 
sağlanmalıdır. 

15. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin araştırma ve yayın bölümlerine işlerlik kazan
dırabilmesi, fonsksiyonlarını yerine getirebilmeleri için nitelikli personel ve gerekli akçal kay
nak sağlanmalıdır. 
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16. Rehber öğretmenlerin çalışmalarında yardımcı olacak, meslek içinde eğitimlerini sağ
layacak, meslek alanındaki yeni gelişmeleri aktaracak dergi, kitap, yabancı yayınlar, kasetler 
vb. gibi sürekli yayınlar olmalıdır. 

17. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki rehber öğretmenler hepsi aynı görevi yap
tıkları halde göreve başlamada maaş derecelerinde farklılıklar gözlenmektedir. Kimisi 8/1 ma
aş derecesinden başlarken kimi rehber öğretmen 9/1'den başlamaktadır. Bu durum rehber öğ
retmenler arasında sorun yaratmaktadır. Bu nedenle rehber öğretmenlerin hepsinin 8/1 maaş 
derecesinden başlatılması gerekmektedir. 

18. Özel eğitim okullarında yatılı eğitim-öğretim görecek özel eğitime muhtaç öğrencile
rin yerleştirilmesinde yaş sının aranmamalıdır. 

19. Rehberlik ve araştırma Merkezlerinde görev yapan rehber öğretmenlerinin lisans üs
tü çalışma yapabilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekir. 

naa^: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 292) 




