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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 

1. '— Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, bakanlıklarda görev aldığı iddia 
edilen milletvekillerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/14) 

Sayfa 
302 
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301 
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2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Turan Bayezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanının Afşin - Elbistan termik tesislerin
de yaptığı inceleme gezisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/18) 303:304 

3. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağ-
esen'in, Fındık Üretiminin Planlanması ve 
Dikim Alanlarının Belirlenmesi Hakkında 
Kanuna göre yayımlanması gereken yönetme; 
lige ilişkin Tarım Orman ve Köy İşleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/19) 304 

4. — fstanbul Milletvekili İbrahim UraP 
in, genel ahlak ve adaba aykırı film ve yayın

ların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/20) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Devlet İhale Kanununa ve bu Ka
nuna göre yayımlanacak tüzük ve yönetme
liklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/21) 

6. — Manisa Milletvekili İsmet Turhan-
gil'in, tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/22)^ 

7. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm, 
dar gelirli vatandaşlara götürülmesi vaat edi
len hizmetlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/23) 

8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
af konusundaki beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/24) 

IV— KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

• 1. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın ve 
6 Arkadaşının, 4 . 11 . 1981 Tarih ve 2547 

Sayfa 

304 

304 

304 

304 

304 

304 
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Sayfa 
Sayılı Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ile 
Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 2547 Sa- , 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde : 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok, 35 inci Birleşim

de gündem dışı bir konuşma ile önerilen, «Ârapça-
nın, ortaöğretimde okutulacak yardımcı diller ara
sında yer alması»nın mahzurları hakkında ve 

Antalya Milletvekili Ümit Halûk Bayülken de, 
Amerikan Kongre üyelerinden bazılarının, Kıbns 
konusu ile Amerika Birleşik Devletleri yardımını bir
birine bağlayan beyanları konusunda; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, geçen 

Birleşim tutanağında yer alan ve kendisine ait bir be
yanla ilgili olarak geçen tutanak hakkında bir konuş
ma yaptı. 

Libya'ya gidecek olan Devlet Bakanı İsmail öz-
dağlar'ın dönüşüne kada, Devlet Bakanlığına Dev
let Bakanı Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gaziantep Milletvekili Galip Deniz'e, Başkanlık 
tezkeresinde belirtilen sebep ve süre ile izin veril
mesi kabul edildi. 

14 S. Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatı
rımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı
nın tümü ve maddeleri üzerindeki konuşma süreleri
ne dair Danışma Kurulu önerisi. 

Gündemde yer alan, Tasarrufların Teşviki ve Ka
mu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun 
Tasarısının görüşmelerinin tamamlanmasına kadar 
çalışma süresinin uzatılmasına dair Anavatan Par
tisi Grubu Başkanvekili Encüment Konukman'ın 
önergesi ve 

Gelen Kâğıtlarda yayınlanan 16 S. Sayılı 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tekliflerinin 48 saat geç
meden gündeme alınmasına dair Millî Eğitim Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi; 

Kabul olundu. 

Sayfa 
yılı Yüksek öğretim Kanununa Geçici Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (2/11, 2/12) 
(S. Sayısı : 16) 304:321 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, ba
kanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekillerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/14), 34 
üncü Birleşimde 15 gün müddet verildiği için erte
lendi. 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımn Afşin -
Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme gezisine 
ilişkin (6/18), 

Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, Fın
dık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının 
Belirlenmesi Hakkında Kanuna göre yayımlanması 
gereken yönetmeliğe ilişkin (6/19), 

İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, genel ah
lak ve adaba aykırı film ve yayınların denetimine 
ilişkin (6/20), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Devlet İhale Kanununa ve bu Kanuna göre yayımla
nacak tüzük ve yönetmeliklere ilişkin. (6/21) ve 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, tütün üre
ticilerinin sorunlarına ilişkin (6/22) 

Sözlü soru önergeler ilgili bakanların Genel Ku
ruldu hazır bulunmamaları sebebiyle ertelendiler. 

Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 
Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısının (1/45) 
(S. Sayısı : 14) maddeleri kabul edilerek tümü açık 
oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda kabul edildi
ği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Bugün (29 Şubat 1984 Çarşamba) saat 15.CCfte 
toplanılmak üzere Birleşime saat O^^de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yıldırım AKBULUT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Adana 

Cemal ÖZBÎLEN Cüneyt CANVER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

29.2.1984 

Raporlar 
1. — 11.11.1983 Tarihli ve 2953 Sayılı 1984 Malî 

Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (I) İşaretli Cetvelde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu. (1/454) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 29.2.1984) (GÜNDEME) 

2. — 14.7.1964 Tarihli ve 499 Sayılı Yurt Dışında 
Çalışan İşçilere Konut ve Küçük Sanat Kredisi Açıl
ması ve ödünç Para Verilmesi Hakkında Kanunun 
3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 
(1/449) (S. Sayısı : 18) (Dağıtma târihi : 29.2.1984) 
(GÜNDEME) 

3. — 18.2.1963 Tarihli ve 196 Sayılı Dış Seyahat 
Harcamaları Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu. (1/453) >(S. Sayısı : 19) (Dağıtma 
tarihi : 29.2.1984) (GÜNDEME) 

4. — 8.9.1983 Tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu^ 
Raporu. (1/455) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma tarihi : 
29.2.1984) '(GÜNDEME) 

Çarşamba 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, bazı 

Türk vatandaşlarının İran'ın Kum şehrinde eğitim 
görüp görmediklerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.2,1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

süt hayvancılığının korunması için alınacak tedbirlere 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/43) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
İmar ve İskân Bakanlığınca mesken ve afet fonun
dan bugüne kadar yaptırılan konutlara ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi. 
<7/44) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.2.1984) 

3. — 'Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum - Kars ve Erzincan depremi nedeniyle yapıl
ması planlanan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/45) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.2.1984) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekitt Yıdınm AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER : Cemal ÖZBİLEN Kırklareli), CÜNEYT CANVER (Adana) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Milet Meclisinin 39 uncu Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. '— Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekille
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/14) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin sözlü sorular kısmının birinci sırasın

daki sorunun görüşülmesi, 15 gün mehil verilmiş ol
duğundan ertelenmiştir. 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan' 
Bayezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Af
şin - Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/18) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci sırasındaki Kah
ramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Turan Ba
yezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Afşin 
- Elbistan termik tesilerinde yaptığı inceleme gezi-
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sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesini görü
şüyoruz. 

Sayın Mehmet Turan Bayezit? Burada. 
Sayın Başbakan? Yoklar. 
Bu nedenle ^özlü sorunun görüşülmesi ertelenmiş

tir. 
3. ı— Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 

Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının 
Belirlenmesi Hakkında Kanuna göre yayımlanması 
gereken yönetmeliğe ilişkin Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/19) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki sözlü sorunun gö
rüşülmesine geçiyoruz. 

Ordu milletvekili Sayın Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının 
Belirlenmesi Hakkında Kanuna göre yayımlanması 
gereken yönetmeliğe ilişkin Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 

Sayın Hüseyin Avni Sağesen?.. Burada. 
Sayın Bakan?. Yok. 
Bu se'beple görüşme ertelenmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm, genel 
ahlak ve adaba aykırı film ve yayınların denetimine 

*- ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 
BAŞKAN — İstanbul 'Milletvekili Sayın İbrahim 

Ural'ın, genel ahlâk ve ada'ba aykırı film ve yayın
ların denetimine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. 

Sayın İbrahim Ural?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu nedenle görüşme ertelenmiştir. 
5. —Erzurum Milletvekili Hilmi Nalb ant oğlu'nun, 

Devlet İhale Kanununa ve bu Kanuna göre yayımla
nacak tüzük ve yönetmeliklere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 

İV» — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın ve 6 Ar
kadaşının, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yüksek
öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Halil İb
rahim Şahin ile Tokat Milletvekili Enver Özcan'm, 
2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununa Geçici Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (2/11, 2/12) (S. Sayı
sı : 16) (1) 

(1) 16 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Devlet İhale Kanununa ve bu Ka
nuna göre yayımlanacak tüzük ve yönetmeliklere 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önefgesi. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu nedenle görüşme ertelenmiştir. 
6. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, tü

tün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/22) 

BAŞKAN — Manisa 'Milletvekili Sayın İsmet 
Turhangil'in tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi. 

Sayın İsmet Turhangil?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Bu nedenle görüşme ertelenmiştir. 
7. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, dar ge

lirli vatandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Rüştü Şar
dağ'ın, dar gelirli vatandaşlara götürülmesi vaat edi
len hizmetlere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. 

Sayın Rüştü Şardağ.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Bu nedenle görüşme ertelenmiştir. 
8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Af ko

nusundaki beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/24) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Cüneyt 
Canver'in, af konusundaki beyanına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Burada. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Bu nedenle görüşme ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmın
daki 16 sıra sayılı, 4.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine Dair Kanun tekliflerinin görüşülmesine baş
lıyoruz. 

Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet? Hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım : Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmemiştir. 
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Teklifin tümü üzerinde söz isteyenlerin sırasını 
okuyorum : Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu ı 
adına Sayın Abdurra'hman Demirtaş, Anavatan Par
tisi Grubu adına Sayın Ercüment Konukman, Halkçı, 
Parti Grubu adına Sayın Enver Özcan. Şahısları adı- J 
na Sayın İsmail Dayı ve Sayın Halil Şıvgın. 

Sayın Abdurrahman Demirtaş, buyurun. 

MDP GRUBU ADINA ABDURRAHMAN DE
MİRTAŞ (Hatay) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Ge
çici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun hakkında 
Milliyetçi Demokrasi Partisinin görüşlerini açıkla
mak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesiley
le partim ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamla
rım. (MDP sıralarından alkışlar) 

Bu Kanun yükseköğretim kurumlarında belirli dö
nemlerde okuyup o dönemlerin şartları içinde başa
rısız duruma düşerek okullarından ilişkileri kesilen 
öğrencilere tekrar okuma şansı getirmektedir. 

Kanun teklifi Millî Eğitim Komisyonunda görü
şülürken partimiz konuya olumlu bir yaklaşımla 
eğilmiş ve yükseköğretim gençlerimize hayırlı bir hiz
met sunmanın çabası içinde olmuştur. Şunu şükran
la belirtme-k isterim iki: Millî Eğitim Komisyonunu 
teşkil eden üyelerin hepsi tam bir uyum içinde bulun
maktadırlar. Bu olgunun sağlanmasında Sayın Ko
misyon Başkanının sabırlı ve olumlu davranışlarının 
büyük katkısı vardır. Bu sebeple kendilerine 
şükranlarımı sunmayı bir vecibe telakki ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bilindiği üzere 12 Ey
lül öncesi anarşi, üniversitelerimizde ve yüksekokul
larımızda bütün boyutlarıyla yaşanmıştır. Burada I 
anarşik olayların analizini yapacak değilim. Yalnız, I 
şunu memnuniyetle belirtmek istiyorum: Yüksek öğ- I 
retim öğrencilerinin büyük bir kısmı bu anarşik ha
diselere karışmamışlardı; fakat anarşik olayların te- I 
sir sahası içinde çok karanlık ve korkulu günler ya- I 
şadılar. Bu öğrenciler fakültelere veya sınıflara so- 1 
kulmadılar veya cebrî olarak boykot ve gösteri yü- I 
rüyüşlerine zorlandılar.: Derslere de korku içinde de- I 
vam edebildiler. Böyle dehşet dolu bir ortamda sü- I 
rekli stres içinde kalan öğrencilerden başarı bekle- I 
mek mümkün değildir.; Bu yüzden birçoğu imtihan- I 
lara giremediler, bir kısmı da fakülteye sokulmadık- I 
lar için imtihan haklarını kaybettiler, öte yandan I 
yine bu dönemlerde yükseköğretim kuramlarının ba- I 
zdarında yönetime hâkim olan ideolojik zihniyetlerin I 
zebunu olan idareciler, kendi kamplarından olmayan j 

öğrencileri disiplin cezalarıyla üniversitelerden uzak-
j laştırdılaır. 

12 Eylülden sonra her alanda olduğu gibi üni
versitelerimizde de huzur ve güven ortamı yeniden 

i teessüs etti. Bu meyanda teşekkül eden Yükseköğ
retim Kurumu, 2547 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 
dayanarak, uzun yıllardan beri alışılagelmiş uygula
malara son vermek suretiyle, üniversitelerimize yeni 
bir yön ve şekil vermeye başlayınca, öğretim eleman
ları ve yöneticileri arasında kargaşa ve huzursuzluk
lar başladı. Bunlardan başka, ayrı statülere sahip 
fakültelere tek tip uygulamalar getirildi ve bunlar 
silk sık değiştirildi^ 

Bunları YÖK'ü tenkit etmek için söylemiyorum; 
tavandaki sürtüşmenin ve sık sık değiştirililen yö
netmeliklerin öğrencileri ne denli olumsuz yönde 
etkilediğini takdirlerinize sunmak için ifade ediyo
rum. 

Bu meyanda şunu da belirtmek istiyorum: Uzun 
yıllar siyasî ve içtimaî baskılara rağmen üniversite
lerimiz öğrenci kontenjanlarını hiçbir zaman artır-
madılar veya cüzî miktarda artırdılar. YÖK ise, fizikî 
mekânlarda bir genişleme gerçekleştirmeden üniversi
telere alınan öğrenci sayısını yüzde 100'e yakın bir 
şekilde artırdı. YÖK'ün bu uygulaması, üniversite 
çağına gelen gençlerimizi ve onların ailelerini son de-

I derece sevindirdi. Ancak, madalyonun öbür yüzü 
oldukça üzücü ve düşündürücü hadiselerle doludur. 

Üniversite yöneticileri, artan öğrenci sayısı karşı
sında 60 - 70 kişilik sınıflara 150 - 200 civarında 
öğrenci yerleştirmek zorunda bırakıldılar. Uzun bir 
dershanenin arka sıralarında oturmaya veya ayak-

I ta durmaya mecbur olan öğrenciler tahtaya yazılan-
I lan takip edemediler, hocanın sesini duyamadılar, la-

boratuvarlardan yararlanamadılar. Böyle anormal 
şartlar içinde derslere devam eden öğrencilerin bü-

I yük bir kısmı başarısız duruma düştü ve birçoğu da 
I bu yüzden üniversitelerden atılma durumuna geldi

ler. 

I işte bu sebeplerle kendi ihtiyarları dışında üni-
I versitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden okuma 
I ve öğrenme hakkı vermeyi partimiz ulvî bir görev 
I telakki etmektedir ve bu bakımdan kanuna olumlu 
I oy verecektir.; 
I Partimiz her ne suretle olursa olsun anarşistle-
I rin veya bunların maşası haline gelenlerin tekrar üni-
I versiteye dönmesine razı değildir. Bu* maksatla, 1402 
J sayılı Sıkıyönetim Kanunu gereğince üniversitelerden 
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ilişiği kesilenlerin bu Kanunun hükümlerinden ya- ' 
rarlanmasına taraftar olmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, eğer YÖK, haklı veya hak
sız, yapılan bütün tenkitleri değerlendirmek suretiyle, 
üniversite yönetimindeki huzursuzlukları giderir, yö
netmeliklere bir istikrar kazandırır, fizikî mekânları 
genişletir, öğrencilerin sosyal yaşantılarına çağdaş 
anlayışla eğilirse, üniversitelerimizdeki başarısızlıkla
rın asgarî hadde ineceğine inanmaktayız, tleriki 
yıllarda memleket idaresi ellerine tevdi edilecek genç
lerimizi memleket sevgisi, Atatürk milliyetçiliği ve 
manevî değerlerle teçhiz edebilirsek ülkemizin gelece
ğine emin gözlerle bakabiliriz. Bunu gerçekleştirmek 
için bu Kanunda olduğu gibi, elbirliği ile çalışmak 
mecburiyetindeyiz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ercüment Konuikman, buyu

run efendim. 

ANAP GRUBU ADINA RECEP ERCÜMENT 
KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; görüşülmekte olan 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununa Bir Geçici 'Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifiyle çeşitli nedenlerle ve ira
deleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle mağ
dur olan öğrencilere geniş kapsamlı bir hak getiril
mektedir. özellikle 1970'M yıllardan itibaren ortaya 
çıkan anarşik olaylar sebebiyle Devletimize ve aziz 
milletimize candan bağlı olan Türk gençliğinin bir 
bölümünü teşkil eden yükseköğretim gençliği okul--
larına giremez, derslerini takip edemez hale gelmiş
lerdi. Bunun neticesi olarak da, can güvenliği olma
yan bu gençliğin okullarıyla ilişkileri kesilmişti. 

12 Eylül 1980'den sonra, ise, sağlanan güven or
tamı içerisinde yükseköğretim kurullarımıza yeniden 
huzur gelmiştir. Ancak, 12 Eylül öncesi şartlan se
bebiyle yükseköğretim kurumlarıyla ilişkileri kesilen 
öğrencilerin mağduriyetleri giderilememiştir. Yük
seköğretim gençliğini bu mağduriyetten kurtarmak 
lazımdır. 

1981 yılında çıkarılan Yükseköğretim Kanunu 
ile yükseköğretim gençliğine yeni bir sistem geti
rilmiştir, Yeni olan bu sistem ve pek sık değiştirilen 
yönetmelikler sebebiyle eğitim ve öğretim programla-
ırı içerisinde öğrencilerin intibakları güçlükler arz et
miştir. 

Diğer taraftan, yükseköğretim kurumlarındaki fark
lı uygulamalar* sebebiyle binlerce öğrencinin kaydı 
silinmiştir. 

Yükseköğretim gençliğimizin iradesi dışında mey
dana gelen olaylar sebebiyle mağdur olmuş öğrenci
lerin geleceği bu Kanun ile teminat altına alınmıştır. 
Teklifte 1976 - 1977 ders yılı başından 1983 - 1984 
ders yılı sonuna kadar yükseköğretim kurumlarının 
hazırlık sınıfları dahil, ön lisans ve lisans, eğitim 
ve öğretim programlarıyla yüksekokulların herhangi 
bir sınıfından kaydı silinen veya silinme durumuna 
gelen veya kendi istekleriyle ayrılan öğrencilere yeni 
imkânlar getirilmektedir. Teklif, kayıtları yenilenen 
öğrencilere, isterlerse izledikleri eğitim, öğretim prog
ramları mevcut olduğu takdirde, açık öğretim ile öğ
renimlerine devam hakkı da vermektedir. 

Teklif, askerliği gelmiş olanlarla askerde olan 
öğrencilere haklarını kullanabilme imkânlarını sağ
lamaktadır. Teklif, kanunun uygulanmasına ilişkin 
tedbirlerin Yükseköğretim Kurulu tarafından alına
cağını ifade etmektedir. Öğrencilere getirilen geniş 
kapsamlı bu hak ile bir yaraya pansuman yapılmak
tadır. 

Ümit ederiz İki, anayasal bir kuruluş olan ve yük
seköğretime yeni bir düzen getirmek için kurulan 
ve fakat tatbikatta büyük hatalar içerisinde olan 
YÖK, kısa zamanda gerekli tedbirleri alır ve Yüce 
Meclisin huzuruna bir daha talebe affı da dahil ol
mak üzeer YÖK ile ilgili mevzular gelmez. 

Teklifin bütün partilerce kabul edilmesini ümit 
eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Enver özcan; buyurun efendim. 

ıHP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (Tokat) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde de
mokrasiyi sağlam temeller üzerinde yerleştirme az
minde olduğumuz bu dönemde Halkçı Parti olarak, 
toplumumuzun ihtiyaç duyduğu barış ve hoşgörü 
ortamını güçlendirmeye, kırgınlıkları ve burukluk
ları gidermeye yönelik her türlü girişimi yapmaya 
ve yapılacak her girişimi desteklemeye kararlı ve 
hazırız. Gündemimizde bulunan öğrenci af yasa ta
sarısının girişim, hazırlanış ve olgunlaştırma aşama
larında tüm partilerin aym yaklaşım içinde olduğu
nu görmüş olmakla da mutluyuz. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten de bu yasanın 
buraya kadarki aşamalarında değişik partilerden ge
rek teklif sahibi, gerekse ve özellikle Millî Eğitim Ko
misyonu üyeleri hiçbir duygusallığa ve partizanlığa 
tenezzül etmeden, konuyu uzun uzun, tekrar tekrar 
müzakere etmiş, olgunlaştırmış, böylece bundan son
ra da devam etmesini dilediğimiz bir beraberlik ve 
hoşgörü örneği vermiştir. 
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Bu tasarıda söz konusu olan, yaklaşık 7 - 8 yıl
dan bu yana yükseköğretim gençliğimizi olumsuz 
yönde etkileyerek, bu gençliğin bir bölümünün eği
timlerinin kesintiye uğramasına yol açan sosyal ve 
yasal koşulları göz önüne alarak, geleceğimizin te
minatı olan gençlerimizi, herhangi bir biçimde im
kânsızlığa, haksızlığa, adaletsizliğe, katılığa ve an
layışsızlığa uğramış olma duygusundan arındırmak
tır. 

Yüce Meclis için amaç, söz konusu olan gençle
rimizi burukluktan kurtarmak, onları sevgi, hoşgörü 
ve şefkatle kucaklamak, mutlu ve umutlu birer in
san olarak onları toplumumuza yeniden kavuştur
mak ve kazandırmaktır. 

Sayın üyeler, biliyoruz ki, toplumsal barışın ve 
dayanışmanın kurulmasının ıbaşta gelen koşulların
dan birisi de gençliğin özlemlerine cevap bulmak, 
gençleri insan sevgisiyle donatmak, yaşadıkları top
lumsal düzenin adaletsiz ve hoşgörüsüz olmadığına 
inandırmaktır. İşte Türkiye'mizin bugünkü özlemi 
ve yarınki güvencesi. Bu özleme tam anlamıyla ce
vap vermek ve güvenceyi sağlayabilmek, aynı za
manda da Yüce Meclis olarak engin hoşgörümüzü 
ve kendimize olduğu kadar, rejimimizin sağlamlığı
na olan inancımızı da kanıtlamak için çıkaracağımız 
af yasasının en geniş boyutlarda ele alınarak, küs
kün ve kırgın öğrenci sayısını en aza indirecek, böyle
likle yeni tartışmalara yer bırakmayacak biçimde ve 
içerikte olması gerekmekteydi. İşte tasarı bu anla
yışla hazırlanmıştır. Ancak bizim kanımızca bu ta
sarının geçici maddesinin ikinci satırına biz de biraz 
sonra önergeyle sunacağımız bir cümlenin eklenmesi
ni düşünüyorduk. 

Sayın üyeler, bundan böyle anarşi ve terör kay
naklı bir öğrenci affı konusunun artık gündeme gel
meyeceğine inanıyoruz; çünkü toplumumuzun bir da
ha bu tür badirelere uğramaması için hepimiz kesin 
kararlıyız. Bu konuda hiç kimsenin kuşkusu olma
sın. Ne var ki, yasal uyumsuzluklardan ve aksaklık
lardan kaynaklanan mağduriyetler konusunda aynı 
kesinlikle konuşamayacağız. Tersine 2447 sayılı Yük
seköğretim Kanunu ve onun uzantısı olan yönetme
likler ve uygulama anlayışı böyle kaldığı sürece, belli 
bir zaman sonra gene bir öğrenci affı gündeme gi
recektir korkarım. Adı da YÖK'zedeler af tasarısı 
olacaktır, önemli olan affetmek değil, affetme duru
munda kalınmasının önlenmesidir. Bu nedenledir ki, 
dileğimiz; Yüce Meclisimizin en kısa zamanda YÖK1 

le ilgili aksaklıkları giderici kararlar almasıdır. 

Sayın üyeler, bu düşüncelerle Halkçı Parti ola
rak, olumlu oy kullanmaktan büyük mutluluk ve 
onur duyacağımız bu tasarının tüm gençliğimize ve 
toplumumuza hayırlı olmasını diler, hepinize saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İsmail Dayı, buyurun efen
dim. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saygıdeğer üyeleri; Ankara Milletvekili Saynı 
Halil Şıvgın ve arkadaşlarının 4.11.1981 tarih ve 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununa geçici bir madde 
eklenmesiyle ilgili, kısaca öğrenci affı diyebileceğimiz 
kanun teklifi konusunda şahsî düşüncelerimi arz et
mek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Bildiğiniz gibi Türkiyemlizde geçmiş yıllarda yaşa
nan anarşik olaylardan en fazla etkilenen, mağdur 
olan kesim gençlik olmuştur. Genellikle gayesine var
mak isteyen siyasiler, iç ve dış güçler bir asra yakın 
bir zamandır gençlerimüzden kendi arzuları doğrul
tusunda ellerini çekmemişlerdir. Başlangıçta gençli
ğin meselesini halletmek görünümünde olan olaylar, 
çoğunlukla onları kendi gayelerine alet etmek şek
linde gelişmiştir. Gençliğimiz yaşadığı çağ dolayısıyla, 
en masum duygularla önceleri bu istismarları anlaya
mamış ve genellikle vatan, millet kurtarılışı sloganı 
içerisinde gösterilen bu tip olaylara maalesef alet ol
muştur. Kaybolan onun en değerli yılları, güzel istik
bali ve yeterince yetişememe, dünya milletleriyle boy 
ölçüşecek, yurdumuzu en ileri mesafelere götürecek 
öğrenim fırsatlarından yararlanamama olmuştur. 

Gençleritriiz, millî mevzularda daima hassas ola
gelmiş ve her zaman kendinden beklenen hizmetleri 
en ideal bir şekilde gerçekleştirmişlerdir. 

1969 - 1970'li yıllardan bu yana Devletimizi yık
maya yönelik faaliyetler yalnız yüksek tahsil öğrenci
lerine değil, ortaöğretim kurumlarında okuyan yavru
larımıza da el atmıştır. Okullar, fakülteler silah de
posu haline gelmiş, içine girilmez kaleler oluşmuş, 
gruplara ayrılmış ve öğrenciler en tabiî hakları olan 
öğrenim imkânından mahrum bırakılmışlardır. Öğren
ciler kendi iradeleri dışında tahsillerine devam ede
memişler, fakültelerden kayıtları silinmiş, anne ve ba
baların ve Milletimizin gözbebeği olan evlatlar bu 
nedenle istikballerini kazanmaktan mahrum kalmışlar
dır. 

1977 yılında getirilen af tasarısı ile bir kısım öğ
renci yeniden fakülte ve yüksekokullara kaydolup, 
okuma fırsatını 'bulmuşlardır. O tarihten 1980 yılının 
12 Eylülüne kadar olan dönemde, bildiğiniz gibi anar-
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şik olaylar en had safhaya ulaşmış, bu sebeple bu 
dönem içinde de binlerce genç okullarından uzaklaş
mak zorunda kalmışiiardır. YöK'ün kurulduğu 
4.11.1981 tarihinden günümüze kadar da, yeni olan, bu 
kanunun uygulanmasından muhtelif üniversite ve fa
kültelerde tatbik edilen yönetmeliklerden mağdur olup • 
kaydı silinenler bir hayli çoğalmıştır. İşte şimdi hu
zurlarınıza, Anavatan Partisi ve çok değerli muhalefet 
milletvekillerinin de istekleri doğrultusunda 1976 -
1977 ders yılı başından, 1983 - 1984 ders yılı sonuna 
kadar öğrenim mikânını kaybeden ve kaydı silinen 
öğrenciler için geniş kapsamlı bir af getirilmektedir. 
Bu fırsattan yararlanarak mağdur olan gençlerimiz ve 
ona ümit bağlayan, bütün imkânını onun için hazırla
yan anne ve babalar için ve şüphesiz ondan da daha 
değerli Yüce Milletimizin istikbali olan, bir tek fer
dini bile kaybetmeyi arzu etmediğimiz gençlerimize 
yeni bir imkân getrilmektedir. 

Parti farkı gözetmeksizin, Yüce Meclisin çatısı al
tında bulunan bütün milletvekillerince desteklendiğini 
sevinçle gördüğüm bu teklifin, istifade edecek olan 
gençlere ve ailelerine ve Yüce Milletimize hayırlı ol
masını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Halil Çıvgın; buyurun efendim. 
HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin değerli üyeleri; 6 Kasım seçimlerinden 
sonra Meclisimizin oluşmasını takiben ve ondan ön- i 
çeki seçim safhasında üniversitelerimizin değişik fa
kültelerine mensup öğrenciler gerek partimize, gerek- ; 
se Meclise gelerek «mağdur olduklarını ve kendi du- ' 
rumlarıyla ilgilenmemizi» bizlerden istediler. Bu is
tekler ve talepler istikametinde arkadaşlarımızla bir 
kanun teklifi hazırladık. Bu konu üzerinde, benden 
önce konuşan arkadaşlarımızın da belirttikleri gibi, 
hepimizin müştereken kabul ettiği, bu mağdur öğrenci
lerin meselesini çözmekte Komisyonumuzda blrleşildi. , 
Birleşilmiş olarak, ittifak edilerek getirilen bu met
nin buradan yine ittifakla çıkarılması bizi memnun 
edecektir. Buradaki asıl esprimiz kanun teklifimizde-
k'İ gerekçede belirttiğimiz esprilerdir; onu bir kere 
daha okumakta, zannediyorum fayda var. 

Anayasamızın üçüncü Bölümünde «Eğitim ve öğ
renim hakkı ve ödevi» başlığını taşıyan 42 nci madde- : 
sinde «Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun 
bırakılamaz» denilmektedir, özellikle 1970'li yıllar
dan itibaren ortaya çıkan anarşik olaylar neticesinde 
devletine ve milletine bağlı, geleceğimizin teminatı 
olan Türk gençliğinin bir bölümünü teşkil eden yük
seköğrenim gençliği okullarına giremez ve derslerini , 

ta'kpi edemez hale getirilmişlerdir. Bunun tabiî neti
cesi olarak okumak için oan atan geçliğin okullarıyla 
ilişkisi kesilmiştir. Bu hadise öğrencilerin kendi irade
lerinin dışında cereyan etmiştir. 12 Eylül 1980 tari
hinden sonra sağlanan huzur ortamı içerisinde Dev
let, eğitim ve öğretimin huzur içerisinde yapılmasını 
sağlamış; ancak 12 Eylülden önceki şartlar sebebiyle 
yükseköğretim kurumlarıyla ilişkisi kesilen öğrenci
lerin mağduriyetleri giderilememiştir. 

Devletine ve milletine bağlılık ve memleketine hiz
metten başka bir düşüncesi olmayan bu mağdur yük
seköğrenim gençlerini, mağduriyetten kurtarmak du
rumundayız. Devletimizin bu yarayı sarması ve yeni 
bir imkân daha sağlaması gereklidir. Bu suretle bu 
durumdaki gençlerimiz kendilerini menfur emellerine 
alet etmek isteyen mihrakların istismar edebileceği bir 
bataktan da kurtarılmış olacaklardır. 

Ayrıca 1981 yılında çıkarılan Yükseköğretim Ka
nunu ile yükseköğretim kurumlarına "yeni bir eğitim 
ve öğretim sistemi getirilmiş. Yeni olan bu eğitim 
ve öğretim sistemine öğrencilerin intibak etmelerin
de güçlükler doğabileceği düşünülmüştür ve şu anda 
da bu güçlükleri birlikte müşahade ediyoruz. Mağ
dur olan öğrencilerin derslerine devam ederek başarı
lı olmalarına ve Devletimize hizmet etmek için bir 
imkân sağlamak üzere bu kanun teklifini hazırladık 
ve huzurunuza getirdik. 

Meclisimizin dünkü yorucu çalışmalarından son
ra, çok hareketli çalışmasından sonra, bugün huzu
runuzda ittifakla üzerinde durabileceğimiz bir teklif 
var. Dün vatanımızın bölünmesinde ve ayrılık tohum
larının atılmasında sdbep olarak gösterilen öğrenciler, 
bugün şu Yüce Meclis çatısı altında hepimizi aynı 
noktada birleştirmişlerdir. 

Bunun için hepinize teşekkür ediyorum, saygıla
rımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka söz • 
almak isteyen?... 

Buyurun Sayın Bakan; 
MÎLLÎ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli Meclisin sayın üyeleri; huzurunuza 
çok kısa bir açıklamada bulunmak üzere gelmiş bulu
nuyorum. 

Bu kanun teklifi Komisyonda görüşülürken, ga
yet tabiî biz de Hükümet olarak bulunduk, çalışma
lara katıldık. Gördüğüm şu ki, Parlamentomuzun bü
tün grupları ve gruplarını temsil eden bütün arkadaş-
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lafımız anakonularda müttefik idiler ve ümit edi
yorum ki, bu kanun -teklifi Meclisimizin çok büyük 
bir ekseriyetiyle kanunlaşacak, yürürlüğe girecektir. 

Ancak bu kanun teklifinin hazırlanmasındaki ana 
temalardan birisi, kesinlikle tembelliğe prim verme
mek, çalışanla çalışmayanı eşdeğer yapmamak; ancak 
kendi gücü ve imkânları dışındaki sebeplerden dola
yı, özellikle anarşiden dolayı derse devam edemeyen 
veya 'öğrenimini şu veya bu sebeple tamamlayamayan
ların hakkını iade etmektir. Aslında, zaten gerekçede 
de ifade edildiği gibi, bu kanun bir hakkın iadesi ve
ya kullanılamayan hakkın 'iadesi niteliğindedir ve 
ürrlit ediyoruz ki, üniversitelerimizde ve yükseköğre
tim kurumlarımızda çalışan, vaktinde sınıfını, dersini 
geçen çalışkan öğrencileri de rencide etmeyecek bir 
ölçüde tutulmuştur. Bu kanaate de bütün grupların 
katılmış olması, eğitimimizin kalitesi ve amaçları yö
nünden fevkalade sevindiricidir. Bundan dolayı sayın 
Komisyon üyelerine ve milletvekillerine teşekkürleri
mi arz etmek isterim. 

Teklifin kanunlaşmasıyla ortaya çıkacak durumun 
Yükseköğretim Kurulunca değerlendirileceği, gerekli 
tedbirin alınacağı teklifte yer almıştır. 

Ayrıca daha sonra ortaya çıkabilecek bazı küçük 
meselelerin Çözülebilmesi için de, teklife yönetmelik 
maddesi ilave edilmiştir. 

Ümit ediyoruz ki, kanun teklifi, uygulamasında 
fevkalade az aksaklık çıkacak bir noktaya getirilmiş
tir; tasviplerinizle kanunlaştığı takdirde memleketimi
ze hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım efendim. 
(Alkışlar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, müsaadenizle Sayın Bakana bir soru yö
neltebilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa

yın Bakan, bu af yasasında 1976 ve 1977 yılları ya 
da 1976 - 1977 ders dönemini affa müstahak öğren
ciler açısından mebde kabul etmektesiniz. Her ne ka
dar 1976 - 1977 yılları arasında anarşinin yoğunlaştığı 
ve bu af yasasının gerekçesini haklı kılacak ölçülere 
ulaştığı ifade edilebilirse de, 1976 öncesinde, hatta da
ha gerilere doğru 5 - 6 yıl öncesine kadar da anarşi 
nedeniyle yükseköğrenimini sürdürme olanağını kay
beden gençlerimiz vardır. Her ne kadar 1976'lı yıllar
da bir af yasası çıkartılmış ve bu gençlerin tekrar yük
seköğrenimini sürdürmeleri mümkün hale gelmiş ise 
de, o tarihlerde okulundan ayrılması nedeniyle askere 
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giden, haltta ve hatta -tabirimi lütfen mazur görünüz 
evlenip çoluk çocuğa karışmaları nedeniyle tahsil ha
yatını fiilen yürütme olanağını kaybeden pek çok va
tandaş olduğu da bilinmektedir. 

Bu itibarla," affa müstehak öğrenciler için tayin 
ve tespit ettiğiniz mebde tarihi olan 1976 - 1977*nİn 
hiç değilse 5 sene daha geriye götürülmesini düşün
mediniz mi? Af bir atıfet müessesesi olduğuna göre, 
fiilî nedenlerle daha önce çıkarılan af yasasından is
tifade edemeyen gençlerimize de böyle bir olanağın 
tanınması daha yararlı ve daha adil olmaz mı? 

Teşekkür ederim efendim. f 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, be
nim de bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat. 
ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakandan küçük bir sorum olacak ': Af kapsamı
na giren öğrenci sayısı ne kadardır? Bu konuda ista-
ti'stikî bir bilgi var mıdır? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bir soru da ben 
sormak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say

gıdeğer arkadaşlarım; bugün af kapsamına giren bu 
vatandaşlarımız yarın okullarını bitirdikten sonra her
hangi bir devlet kurumunda görev almak için mü
racaat ettiklerinde, kendilerine bu görevi yapmanız 
sakıncalı görülmüştür gibi cevap verilecek midir? Da
ha önceki yıllarda okullarına devamına müsaade edi
lip de, okullarını bitirdikten sonra muhtelif devlet 
dairelerine müracaat eden vatandaşlarımıza, «görev 
yapmanız sakıncalı görülmüştür» denilmektedir. Yine 
bu şekilde bir yüksek tahsilli işsiz ordusu meydana 
getirilecek midir, yoksa bu promlem de kendi içinde 
birlikte çözülecek midir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; şimdi, evvela sanıyorum şu 
konuda anlaşmamız lazım : Biliyorsunuz bu teklif 
bir grup milletvekili arkadaşımızın teklifidir. Komis
yonda görüşülmüş ve geliştirilmiştir ve hakkın iade
sinin başlayacağı tarih üzerinde de münakaşalar ol
muştur. 

Komisyondaki görüşmelerden hatırlayabildiğim ka
darıyla, Komisyon Başkanı bunu daha net olarak an
latabilir, bu tarihin seçilmesinin ana sebebi; bu ta-
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rihte öğrenime başlayan, kayıtlarını yaptıran öğren
cilerin anarşinin yoğun olduğu döneme öğrenimleri
nin rastlamağıdır. Dolayısıyla onların kendi iradeleri
nin dışında vuku bulan hadiselerden mutazarrır ol
mamalarının sağlanması düşünüldüğü için de bu tarih 
bir itibar tarihi olarak tespit edilmiş. Sayın arkada
şımız, meseleyi bir umumî af şümulünde düşündüğü 
için gayet tabiî ki, o ifadeleri söyleyecektir, ama 
izin verirseniz tasarının gerekçesinin bazı bölümleri
ni bir kere daha okumak isterim. Bu bölümdeki ifa
deyle olaya bakıldığında sanıyorum düşünceniz ve 
endişeniz zail olacaktır. 

Gerekçe şöyle diyor : «Bu teklif ile öğrencilere 
tanınan bu hakkın (Yeniden hak tanıyoruz, yani hak
kını iade ediyoruz) bir af niteliğinde bulunmadığı, 
çünkü tekliflerin amacı ve kapsamı bakımından suç 
ve suçlu bahis konusu olmadığı, ancak çeşitli sebep
lerle kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere yeniden 
okuma hakkı ve öğrenimlerini tamamlama imânı dü
şünülmüştür.» 

Bu gerekçe Komisyonun gerekçesi ve bütün grup 
arkadaşlarımızın da imzaları var ve muhalefet şer
hi de yok efendim. Evvela bunu bu şekilde açıklamak 
isterim. 

öğrenci sayısını ne Komisyonda ne de diğer in
celemelerimizde kesinlikte tespit etme imkânı bulu
namamıştır. Tahminler var, bu tahminler 30 bin ilâ 
60 bin arasında. Yalnız 30 bin ilâ 60 bin kişinin ne 
kadarının müracaat edeceği de bilinemiyor. Çünkü, 
bu öğrencilerin bir kısmı, belki de yeniden okumak 
istemeyeceklerdir. Dolayısıyla bu aralıktaki kesin ra
kamın tespiti de fevkalade güç ve zaman alıcı ve eği
tim - öğretim yılı da sonuna doğru yaklaşıyor. O ha
klımdan da bu işi çok daha fazla geciktirmemek için, 
sanıyorum ilgili kurumlar, bu konunun tespiti üzerin
de de fazla vakit vermediler; onu da arz etmiş ola
yım efendim. 

Diploma ve bu arkadaşların yeniden haklarını ka
zanıp mezun olduktan sonraki durumlarının ne ola
cağı konusunda feVkalade teknik meseleler var. O 
konuda sanıyorum yükseköğretim kurumlarının tek
nik bilgilerini elde ettikten sonra size daha kesin cevap 
verilebilir. O bakımdan şu anda çak detaylı 'bilgi vere
meyeceğim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Efendim, belki an
laşılmadı, sualim şudur Sayın Bakanım : Daha önce 
anarşik dönemde muhtelif vesilelerle o'kuldan bir müd -
det ayrı kalanlara bilahara devam hakkı tanınmıştır. 
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Bunlar okullarına devam etmiş ve bitirmişlerdir. An
cak bilahara iş için devlet dairelerine müracaat et
tiklerinde, kendilerine şu elimdeki misalde olduğu gi
bi, «görülen lüzum üzerine bu memuriyete tayininiz 
uygun görülmemiştir» gibi sebep gösterilmeyen ce
vaplar verilmiştir. Eğer bu şekilde bu arkadaşlarımız 
da ileride aynı tatbikata duçar olacaklarsa bunları 
okutmanın bir faydası olmayacaktır. Bunu öğrenmek 
istiyorum. 

MÎLLÎ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKA-. 
NI M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Efen
dim, o sorunun cevabı, sanıyorum bu kanunun gö
rüşülmesi değildir; çok genel bir konudur. Şu anda 
vereceğimiz cevabın da bu kanunun çıkıp çıkmama-
sıyla fazla ilgisi olduğunu zannetmiyorum. İzin verir
seniz, onu biz ayrıca kendi aramızda konuşalım efen
dim. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, söz verir misiniz efendim? 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şeref Bozkurt, son söz mil-
letvekilinindir kaidesine istinaden sırada söz almak is
teyen bir arkadaşımıza söz vereceğim. Bu nedenle size 
söz veremiyorum. 

Sayın Cüneyt Canver, buyurun efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; savunmaya çalışacağım husus, kanım
ca, işin en zor ve nazik yanı. Olağanüstü dönemden 
olağan döneme geçtik; sanıyorum olağanüstü döne
min ürkekliğini halen üzerimizde taşıyoruz. Bu itibar
la kanun hazırlanırken son derece isabetli olaırak ha
zırlanmış; ancak benim kişisel kanıma göre ve bazı 
arkadaşlarımın kamsıyla da eksiktir. Gerekçe, tüm 
partilerin ortak olduğu üzere son derece yerinde : «12 
Eylül öncesi mevcut ortamın koşulları sonucu çeşitli 
baskılar altında okullara devam edemeyenler...» 

Bu arada şu gerçeği de hepimiz kabul etmek zo
rundayız : Okullara devam edenlerin bir irdelemesini 
yapacak olursak; düşünün bir fakülteyi, (12 Eylül ön
cesi) polis gelir, 100 kişiyi alır götürür, içeride kalır, 
hüküm giyer, giymez. Suçlar : Yasa dışı örgüt üyesi 
olmak, pankart asmak, slogan atmak; Türk Ceza Ka
nununda yapılan değişiklikte cürümler babına götürü
len fiiller ki bunlar hüküm giyerler. Ben avukatım, 
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bu davalarla ilgilendim. 20 yaşında hapse giriyor, 8 
yıl. Yargıtay bunu bozuyor, bozmuyor. 28 yaşında 
çıkacak bu delikanlı. Bir sürü delikanlı, bir tane de
ğil. 

Yine hafızalarınızı tazelemek istiyorum. 12 Eylül 
öncesi bir ibare var, bir cümle, çok enteresan, cümle 
aynen şöyle : «Kahramanmaraş olaylarının arifesinde 
ilk. ve ortaöğretim çağındaki evlatlarımızın bile ör
gütlü eylemciler tarafından anarşik olaylara zorla sü
rüklendiğini ibretle müşahede etmekteyiz. O halde 
hüküm dahi giymiş olsa örgütlü eylemcilerle onlaırın 
maşası olanları ayırmak zorundayız.» 

Sayın konuşmacı arkadaşlarımızdan birisinin, de
diği gibi maşaları da affedemeyiz; kurunun yanında 
yaş da yanar, diyemeyiz. Onlar da bizim çocukları
mız. Üstelik yekûnları bayağı çok. 12 Eylül öncesi 
ortamını affetmek istiyorsak, bence, kişisel kanım, 
hazırlanan kanunun 6 ncı fıkrasını iyice düşünmeliy
dik, Fıkrada, «1402 sayılı Kanunun uygulanması ne
ticesi ilişiği kesilenler» deniyor. Sağlıklı bir yargılama, 
saptama sonucu mu bu kişilerin ilişiği kesilmiştir siz
lerce? 

Devam ediyorum : «Devletin şahsiyetine karşı iş
lenen cürümler.» Devlete karşı işlenen suçları affede
biliriz deniliyordu geçenlerde. İşte önümüze bir fırsat 
geldi ve biz bunu hemen aştık. Nedir bunlar? Tabiî 
adam öldürmüş, silahlı eylemler, banka soymuş; bu 
tip suçları tamamıyla ve rahatlıkla ayırabiliriz; ama 
141/5'e giren «örgütsel faaliyet» adı altında hiçbir so
mut kanıta dayanmayan istihbarı nitelikte, dedikodudan 
öte tarafgirlik içerisinde, diyelim ki, yönetimle ters 
düşmüş, «bu, şudur» denilmesiyle ilişiği kesilenler de 
vardır ve sayıları çoktur. Kurunun yanında yaş da 
yanar, diyemeyiz. 

Sayın üyeler, gerekçenin girişinde şöyle diyor : 
Anayasanın 42 nci maddesinde, «Kimse, Eğitim ve 
öğretim hakkından yoksun bırakılamaz» denilmek
tedir. 

Hükümlü cezasını çekecek, 28 yaşında tahliye ola
cak; bu haktan niçin yararlananlasın? Niçin Ömür 
boyu onu toplum dışına iteceğiz? Buna hakkımız var 
mı? Bizlere şöyle öğretmiştiniz; Ceza hukukunun ama
cı, kişiyi dört duvar arasında tutmak değil, onu dört 
duvar arasına aldıktan sonra ıslah edip yeniden top
luma kazandırmaktı. Nasıl olur da bu kadar kişiyi 
haklı veya haksız bir biçimde bu Kanun kapsamı dı
şında bırakırsınız? 

Muradım o ki, hiçbir art niyetim yok, taraf da 
tutmuyorum; bu, o zaman her cenahtan olabilir, içi
mizde düşünce olarak bile olsa, düşünce ile dahi ol
sa 12 Eylülden önce hangimiz bu Devlete karşı suç 
işlemedik, düşünce dahi olsa? Düşündük, konuştuk... 
(ANAP sıralarından «Kendin işledinse kendini bil», 
«Sözünü geri al» sesleri). 

Sayın üyeler... (Gürültüler) 
Sayın üyeler, amacım bu değil; bu cümle ile ko

nuşmaya bir zarar verdim; onu geri alıyorum. Çün
kü, amacım, çok amiyane 'tabiriyle ukalalık yapmak 
değil, sadece, çok güzel hazırlanmış bir yasayı «aca
ba biraz daha güzel yapabilir miyiz?» dir. Hepimiz 
kabul ederiz birçok insanın da zorla bulaştırıldığını; 
bunları kurtarabilir miyiz? Başkaca hiçbir art niyetim 
veya bir tartışma başlatmak gibi niyetim yok. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 

Dair Kanun Teklifi 

MADDE' 1. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayüı Yük
seköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

GEÇtCÎ MADDE — 1976 - 1977 eğitim - öğ
retim yılı başından 1983 - 1984 eğitim - öğretim yılı 
sonuna kadar yükseköğretim kurumlarının hazırlık 
sınıfı, önlisans ve lisans, eğitim - öğretim program
ları ile yüksekokulların (2809 sayılı Kanunla adı ve 
yapısı değiştirilen Yükseköğretim Kurumlarının öğ
rencileri daihil) herhangi bir sınıfından kaydı silinen 
veya silinme durumuna gelen veya kendi isteği ile ay
rılan öğrencüerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren üç ay içinde ilgili ünversiteye başvur
maları halinde, ayrılmış bulundukları eğitim - öğre
tim programlarına bıraktıkları yerden devam etmek 
üzere bu Kanun hükümleri çerçevesinde kayıtları ye
nilenir. Ancak, 1983 - 1984 eğitim - öğretim yılı so
nunda ilişikleri kesilenler ise ilişkileri kesildiği tarih
ten itibaren bir hafta içerisinde kayıtlarını yenileye
bilmek için müracaat edebilirler. 

Bu öğrencilerin derslere ve ilgili programlara in
tibakları daha önce başardıkları dersler dikkate alı
narak, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esas-
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lar içerisinde ilgili üniversite tarafından yapılır. Bu 
suretle öğrencinin intibak ettirildiği sınıf ve sömestre-
den önceki eğitim - öğretim süreleri, ayrıldığı sınıf 
ve sömestredeki normal öğrencinin o sınıf veya sö-
mestreye gelinceye kadar geçirdiği eğitim - öğretim 
süresine eşit kabul edilir. Bundan sonra o sınıf veya 
sömestrede okuyan öğrencilerin tabi oldukları mev
zuata uyarak öğrenimlerine devam ederler. 

Bu Kanun hükümlerine göre ilgili üniversitelere 
başvuran öğrencilerin hangi ders yılında öğrenime baş
layacakları Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren 6 ay içinde üniversitelerce öğrencilere bildirilir. 
Ancak, ilişiği 1983 - 1984 eğitim - öğretim yılı so
nunda kesilenler için, üniversiteler ilişik kesilme ta
rihinden itibaren iki hafta içinde hangi ders yılında 
öğrenime başlayacaklarına karar verirler. 

Askerlik süresi gelmiş olanlar bu Kanun hüküm
lerine göre verilmiş hakları kullandıkları takdirde te
cilli sayılırlar. Ancak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu 
hükümleri saklıdır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte askerlik görevini yapmakta olanlar ile öğrenim
leri sırasında yaş haddi sebebiyle askere alınanlar ter
hislerinden sonraki ilk ders yılında öğrenimlerine de
vam edebilirler. Bunların üç aylık başvurma süresi 
terhisleri tarihinden; Yükseköğretim Kurulunca esas
ları tespit edilecek mücbir sebepler yüzünden bu hak
larını kullanamayacak durumda olanların üç aylık baş
vurma süresi ise mücbir sebeplerin kalktığı tarihte 
başlar ve bu öğrencilerin hangi ders yılında öğrenime 
başlayacakları üniversitelerce 15 gün içinde karara 
başlanır ve öğrenciye tebliğ edilir. • 

Yukarıdaki hükümlere göre kayıtları yenilenen öğ
renciler, izlemiş oldukları eğitim - öğretim program
ları açık öğretim programlarında mevcut olduğu tak
dirde, kendi istekleri bu programlara veya eşdeğer 
program yürüten üniversiteye naklen, yazılabilirler. Be
lirli dallarda öğrencilerin isteği de göz önünde tutu
larak, dışarıdan eğitim öğrencisi (ekstern) olarak yazıl
malarına üniversite senatolarınca karar verilebilir. 

1402 sayılı Kanunun uygulanması neticesi kurum-' 
lanndan ilişiği kesilenler ile Türk Ceza Kanununun 
İkinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin 
şahsiye^ne karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm 
giyenler ve 4.11.1981 tarihinden sonra disiplin cezası 
alarak üniversiteden ilişiği kesilenler bu Kanun hüküm
lerinden istifade edemezler. 

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin tedbirler Yük
seköğretim Kurulu tarafından alınır. Uygulama ile il
gili yönetmelik iki ay içerisinde Yükseköğretim Ku
rulu tarafından çıkarılır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde grupları ve şahıs
ları adına söz almak isteyen var mı efendim? 

Şahsı adına söz almak isteyen Sayın Rıfat Baya-
znt; buyurun efendim. 

RIFAT BAYEZJT '(Kahramanmaraş) — Sayın Baş-
'kan, Türkiye Büyük Millet Meclislinin kıymetli üye
leri; 16 sıra sayılı kanun teklif ini bugün aldım ve 
dünden bugüne kadar, malumu âliniz Mecliste ça-
lışmaiarıımız münasebetiyle bugün öğleden evvel ince
ledim. Bu teklifi getiren arkadaşlara şükranlarımı hu
zurunuzda arz ederim. Yalnız, teknik yönden maddede 
bir aksaklık gördüm, bu noktayı arz etmeden geçe-

• meyeceğiım. 

Maddenin sondan bir evelkli fılkrasında, «1402 sa
yılı Kanunun uygulanması neticesi kurumlarından ili
şiği kesilenler ile Türk Ceza Kanununun ikinci Kita
bının Birinci (Babında yer alan Devletin şahsiyetine 
karşı işlenen cürümler se'bebiyle hüküm giyenler...» der. 

Burada Anayasanın 14 üncü maddesini daima göz 
önünden kaçırmamamız lazım. Bizıim bu çıkaracağımız 
özel 'kanunlarda rehberimizin daima Anayasa olma
sı gerekir. Anayasanın 14 ve aynı zamanda 87 nci 
maddelerini göz önüne aldığımız takdirde, biz bu hü
küm giyenlerin affedilmesi konusunda, okula kayıt 
yönünden, tahsillerine devam yönünden 14 üncü mad
deyi vurgulamış olsak teknik yönden daha uygun olur. 
Çünkü Anayasaya uygun olarak çıkarılan bilumum 
kanunlarda, ikinci .'Kitaptan gayri, Devletin şahsiyeti
ne karşı işlenen suçlar için, Türk Ceza Kanununun 
312, 536 ve 537 ndi maddeleri var; birçok anarşik ey
lemlerde bunların içerisine girmektedir ve hatta top
lu kaçakçılık fiilleri var; bunlar anarşik eylemlerin 
içine girmektedir. Nitekim, anarşik eylemlere giren 
fiililerin içerisinde öldürme fiilleri var, yol kesme eyle
mi var1, hırsızlık eylemi var, yağma eylemi var; bunla
rın hepsi 14 üncü maddenin içinde mütalaa edilen hu-
suslardiır. Ben, bunun yerine Türk Ceza Kanununun 
ikinci Kitabının Birinci Babında yer alan «Devletin 
şahsiyetine karşı işlenen cürümler se'bebiyle hüküm 
giyenler» yerine, «Anayasanın 14 üncü maddesindeki 
fiillerden hüküm giyenler» dermek suretiyle daha olum
lu ve Anayasanın ruhuna, metnine ve aynı zamanda 
87 nci ve 14 üncü maddelere uygun bir şekilde redaksi
yon yapılmasını yüksek Komisyondan, Sayın Bakan
dan rica ediyorum; takdir kendileninindir. 

Aynı zamanda, affedilmeyecek suçlar 'arasında bir 
de Anayasanın 169 uncu maddesindeki fiiller var; fa
kat bunları talebeler işlemezler; orman yatalak, or
man suçlarını işlemek gibi. Bunun vurgulanması da-
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ha uygun olur, teknik yönde kanunun çıkarılması da
ha sağlam olur, 

Takdirlerinizle arz eder, hepinizi saygıyla selamla* 
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz almak isteyen sayın 

üye var mı?. Yok. 
Madde hakkında verilmiş değişiklik önergeleri var, 

geliş sıralarına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanunun 
6 ncı fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
arz ve tekMf ederiz. 29.2.1984 

«1402 sayılı Kanunun uygulanması neticesi kurum
larından ilişiği kesilenler ile Türk Ceza Kanununun 
İkinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin 
şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm 
giyenler ve 4 . 1 1 . 1981 tarihinden sonra disiplin 
cezası alarak üniversiteden ilişiği kesilenler de bu ka
nun hükümlerinden istifade edebilirler.» 

Saygılarımızla. 

Cüneyt Canver 
Adana 

Nuri Korkmaz 
Adana 

İbrahim Taşdemir 
. Ağrı 

Metin Üstünel 
Adana 

Vehbi Batuman 
Adana 

Bahriye Üçok 
Ordu 

Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 16 S. Sayılı Kanun Teklifinde 
yer alan «1976 - «1977 eğitim ve öğretim yılı başından 
itibaren» ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Vehbi Batuman 
Adana 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş' 

Bilal Şişrrian 
İstanbul 

Bahriye Üçok 
Ordu 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Vecihi Ataklı 
Urfa 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Halit Barış Can 
Sinop 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan geçici madde metninin ilk sa

tırındaki, «1983 - 1984» ibaresinin «1984 - 1985» ola
rak değiştirilmesi gereğini saygılarımızla öneririz. 

Fatma Rezan Şahinkaya 
Ankara 

Burhan Can Gündüz 
İzmiı 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

Turgut Türkân Arıkan 
Edirne 

Enver özcan 
Tokat 

Mehmet Kemal Gölkçora 
Bursa 

Sayın Başkanlığa 

4 . 11 . 1981 tarih ve 2541 sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifinin üçüncü paragrafının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ederim. 

Bu kanun hükümlerine göre ilgili üniversitelere 
başvuran öğrencilerin hangi ders yılında öğrenime 
başlayacakları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde ilgili üniversitelerce öğrencile
re bildirilir, Ancak, ilişiği 1983 - 1984 öğretim yılı 
içinde kesilen veya kesilme durumuna gelen öğren
cilerin bir hafta içinde müracaatları halinde, müraca
atlarını müteakip bir hafta içinde durumları karara 
bağlanır ve öğrenimlerine imkân sağlanır. 

İlişiği 1983 - 1984 eğitim - öğretim yılı sonunda 
kesilenler için ise, üniversiteler, ilişik kesilme ta
rihinden itibaren iki hafta içinde hangi ders yılında 
öğrenime başlayacaklarına karar verirler. 

Recep Ercüment Konukman 
İstanbul 

Mehmet Arif Atalay 
Adıyaman 

Alaattin Fırat 
Muş 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

Mustafa Tınaz Titiz 
İstanbul 

Alâeddin Kısakürek 
Kahramanmaraş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4 . 1 1 . 1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifinin Geçici Madde 6 ncı fıkrasının devamı 
olarak aşağıdaki hükmün eklenmesini arz ederiz. 

«Bunlardan haklarında kesinleşmiş bir mahkûmi
yet kararı bulunmayanlar, Kurumlarından ilişkilerinin 
kesilmesiyle ilgili işleme karşı bu kanunun yayınlan -
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masından itibaren <60 gün içinde yetkili daire mahke
mesine iptal davası açabilirler. Davaların lehlerine 
sonuçlanması halinde, bu kanundan istifade ederler 
ve yukarıdaki fıkralardaki süreler mahkeme kararının 
kesinleşmesinden başlar.» 

Mehmet Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Enver özcan 
Tokat 

H. 

Vecihi Ataklı 
Urfa 

Erol Ağagii 
Kırklareli 

İbrahim Şahin 
Denizli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun teklifine aşağıdaki fık

ranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

Turgut Türkân Arıkan 
Edirne 

Turgut Kunter 
Rize 

Ahmet Memduh Yaşa 
İstanbul 

Ali Mazhar Haznedar 
Ordu 

«Devam mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokul
ların son sınıfında tek dersten başarısız duruma düş
müş öğrenciler devam şartı aranmaksızın sınavlara 
katılabilirler.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 16 Sıra Sayılı Kanun Tekli

finin geçici maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Çeşitli yüksekokul ve üniversitelerden 1977 yılın
dan 14 . 11 . 1981 yılına kadar okullarına normal 
devam etmiş ve devamını tamamlamış, imtihanlarına 
girmiş, mezuniyetleri okul yönetim kurullarınca onay
lanmış, çıkış ve diplomalarını almış, ancak aradan 
iki yıl geçtikten sonra çeşitli sebeplerle mezuniyetleri 
iptal edilmiş olanların bu hakları iade edilir. 

Işılay Saygın 
f zarar 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Mehmet Kocabaş 
îçel 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

.Emin Alpkaya 
Niğde 

Mehmet Memduh Yaşa 
İstanbul 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Muzaffer İlhan 
Muğla 

Abdurratiman Necati Kara'a 
Kütahya 

M. Sedat Turan 
Kayseri 

Nazmi Önder 
Muş-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 16 sıra sayılı Kanun Teklifi
nin geçici maddesine aşağıdaki 'fıkranın eklenmesi 
arz ve teklif ederiz. 

Çeşitli yüksekokul veüniversitelerden 1977 yılın
dan 14.11.1981 yılına kadar okullarına normal de
vam etmiş ve devamını tamamlamış, imtihanlarına 
girmiş, mezuniyetleri okul yönetim kurullarınca onay
lanmış, çıkış ve diplomalarını almış, ancak aradan 
iki yıl geçtikten sonra çeşitli sebeplerle mezuniyet
leri iptal edilmiş olanların bu hakları iade edilir. 
(Mezuniyetleri Müktesep hak kabul edilir.) 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

Turan öztürk 
Nevşehir 

Erol (Bülent Yalçınkaya 
Kastamonu 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Atilla Sin 
Muş 

Haydar Özalp 
Niğde 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Mustafa Kemal Togay 
İsparta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığina 

Görüşülmekte olan geçici madde metninin ikin
ci satırındaki «hazırlık sınıfı, önlisans ve lisans» iba
resinin; 
- «Hazırlık sınıfı, önlisans ve lisans ile yüksek li
sans, fen, sosyal veya sağlık bilimleri enstitülerinin 
ve yüksek mimarlık, yüksek mühendislik ve tıp dok
torluğunun» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Rezan Şahinkaya 
Ankara 

Halil Şıvgın 
Ankara 

Enver Özcan 
Tofcat 

Mustafa Sabri Güvenç 
Niğde 
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Osman Işık 
Ankara 

Hikmet (Bicentürk 
İçel' 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

'Kemal Gökçora 
Bursa 
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A. Cengiz Dağyar 
Antalya 

Hakkı Artukaslan 
Bİngol 

Nihat Türker 
Afyonkarahisar 

'Haydar Özalp 
. Niğde 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

, Yılmaz Demir 
Bilecik 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre 
okutuyor ve işleme alıyorum: 

(Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve arkadaş
larının önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞIKANVE-
KİLÎ İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Kabul et
miyoruz efendim. 

İBAŞKAN — 'Hükümet katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BA

KANI M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 
katılmadıklarını ifade ettiler, önerge sahibi herhan
gi bir açıklamada bulunmak istiyorlar mı efendim? 
Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi yeniden okutup işleme alıyorum. 
(İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve arkadaşlarının 

önergesi yeniden okundu). 

İBAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha 
mevcuttur, onu da okutuyorum: 

(Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve arkadaşları
nın önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — IBu iki önergeyi birlikte işleme alı
yoruz. 

Komisyon önergelere katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ İSMET ÖZARSLAN (Amasya) - Hayır 
efendim. 
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iBAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BA

KANI M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — 
Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — önerge sahibi açıklamada bulun
mak ister mi efendim? 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Hayır, oylama
nın sonucuna itiraz ediyorum. 

İBAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen saygılı ha
reket ediniz ve saygılı konuşunuz. 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Sayın Başkan, 
tek tek saydım, kabul edenler çoğunlukta idi. 

BAŞKAN — Her şeyin bir usulü var efendim; 
itirazın da bir usulü var, konuşmanın da; lütfen say
gılı olunuz ve itirazınızı usulüne göre yapınız. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

MEHMET KOCABAŞ ı(tçel) — itiraz ediyo
rum. 

İBAŞKAN — Söz alın ve söz aldıktan sonra ko. 
nuşun. Adeta kürsüye hücum edeceksiniz. (MDP sı
ralarından «Aaaa...» sesleri) . 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Hayır efendim, 
itiraz ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, itiraz etmeyin efendim. 
Buyurun. 
MEHMET KOCABAŞ (içel) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; aslında ben bu önerge üze
rinde konuşmaktan içtinap ediyordum; fakat gördü
ğüm lüzum üzerine konuşma ihtiyacı hissettim. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün olaylara iktidar 
muhalefet açısından bakmanın faydası yok. Mühim 
olan toplumun refahı, toplumun saadeti ve toplu
mun menfaatlerinin bu çatı altında görülmesi ve bu 
çatı altında insanlara mutluluk verilmesidir. 

Bizim istediğimiz şey nedir? Bir çocuk, ilkokulu, 
ortaokulu, liseyi bitirecek, gelecek... 

BAŞKAN — Sayın Konuşmacı, lütfen mevzu 
ile ilgili konuşunuz. Sizin itirazınız, oylama hakkın
dadır. Oylama hakkında konuşun ve usuldeki bize 
itiraz ediş şeklinizi izah ediniz efendim. Usul hüküm
lerine göre konuşunuz, lütfen. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) .— Usul'hü
kümlerine göre itiraz ediyorum. 
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BAŞKAN — Evet, şimdi oylama ya da şüpheye 
düştüğünüz yahut itiraz etmek lüzumunu hissettiği
niz madde çerçevesi içinde konuşunuz efendim. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Evet Sa
yın Başkanım, o zaman müsaade ederseniz ben öner
ge hakkında konuşayım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, buna hakkınız yak. 
MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Peki efen

dim, o da kabul. -
Efendim, benim konuşmak istediğim şey, madem 

Sayın Başkan müsaade etti, «usul» dedi, tamam usu
le saygımız sonsuz. Benim istediğim şey şu: Bir şey 
hakkında Hükümet kanadı, ki Komisyonda da ya
nılma olabilir, biz de insanız biz de yanılabiliriz; fa
kat bu kanun teklifini verirken bir art niyet, şu ni
yet yok. Ben girerken saydım,... 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı lütfen, şiddetle 
itiraz ettiğiniz .konu üzerinde konuşunuz efendim. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Onu arz 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, usulî bir muamele
ye itiraz ediyorsunuz. Onu açıklayacaksınız ve bir 
daha bana tekrar ettirmeyiniz. Konu dışında konuş-
şursanız sözünüzü keseceğim efendim. 

MEHMET KOCABAŞ (Devamla) — Oylama 
sırasında salona girerken hem MDP Grubu, hem 
muhterem Halkçı Parti Grubu, hem muhterem Ana
vatan Grubu içindeki arkadaşlarımızın büyük çoğun
luğu bunun lehine el kaldırdılar. Ben saydım, 
Allah için saydım; yalan söylemem; bu çoğunluk
tu. İsterseniz tekrar baştan sayın, sayım yapın; bu 
demokrasidir, biz çoğunluğa saygı duyarız. Ben oy
lamanın sıhhatli yapılmadığı kanaatindeyim; ben de 
saydım diyorum. O bakımdan, isterseniz Divan ara
sında da bir İstişare edin, tahmin ediyorum sağlıklı 
rakamlar çıkacaktır. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, 
Sayın milletvekilleri, her hususta olduğu gibi, bu 

hususu da içtüzük hükümlerimiz bir kaideye bağla
mış ve bütün çabamız bu kaidelere riayetle çalışma 
düzenini sağlamaktır; keyfî, fevrî davranışlarla bir 
yola ulaşamayacağımız hepinizin malumudur. 

İçtüzüğün 117 nci maddesinin bu hususla, bu 
olayımızla <fgili fıkrasını okuyorum: «İşaretle oy
lama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve aley
hinde el kaldıranları, Başkan ile Divan üyeleri bera
berce sayaıuk tespit ederler. Aralarında • anlaşama

dıkları veya oyları tespit edemedikleri hallerde, Baş
kan oylamanın ayağa kalkmak suretiyle tekrarlana
cağını bildirir. 

Ayağa kalkmak suretiyle oylamaya başvurulma
sından hemen sonra bir arada ayağa kalkan beş mil
letvekili sonucun açıkça anlaşılmadığı gerekçesiyle 
oylamanın tekrarlanmasını isterlerse, oylama salonda 
ikiye bölünmek suretiyle yeniden yapılır.» 

Bu hüküm çerçevesinde sayın milletvekilinin bu 
hareketini nasıl değerlendirmek lazımdır, bilmiyo
rum. 

Biz Başkanlık İDivanı olarak, bir tereddüde düş
müş değiliz; ancak bu demek değildir ki... Defaatle 
söylüyorum, biz Mecliste hakiki iradenin tahakku
kunu sağlamayı kendimize bir görev bilmişiz. (Alkış
lar). 

Bizim Başkanlık iDivanı olarak aramızda bir an
laşmazlık mevcut değil iken, sayın milletvekili eğer 
bir tereddüde düşmüş ise tekrar bir oylamayı yap
mamız her an için mümkündür. (Alkışlar). 

Ancak bu taleplerinin usulüne uygun ve saygılı 
olmasını isterim, istirham ederim. 

Bu sebeple, herhangi bir ihtilafımız olmamasına 
rağmen, önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... («Önergeyi bir daha okutunuz» sesle
ri). 

Sayın milletvekilleri, lütfen müzakereleri iyi ta
kip ediniz. Bu iyi niyetimiz bizi sonradan çıkmaza 
düşürebilir. Oylamaya geçiyoruz, bazı arkadaşları
mız «önergeyi yeniden okutunuz» diyorlar. Bu 
önerge üzerindeki görüşmeler tamamlandı, sözler söy
lendi bitti. Biz oylamanın hakiki sonucunu almaya 
çalışıyoruz ve İçtüzük hükümlerine göre hareket ede
ceğimizden, oylamayı ayağa kalkmak suretiyle yapa
cağız efendim, önergeyi kabul edenler ayağa kalk
mak suretiyle oylarını bildirsinler efendim... Kabul 
elmeyenler... önerge reddedilmiştir. Efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
(İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konuk* 

man ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon katılı

yor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVE-

KlLÎ İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN r- Katılıyor. 
Hükümet katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTÜM, GENÇLİK VE SPOR BA

KANI M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — 
Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN - - Katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutup, işleme alıyorum. 
(Adana Milletvekili Vehbi Batuman ve arkadaş

larının önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Önergeye 'Komisyon katılıyor mu 

efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?. 

MİLLÎ EÖtTÜM, GENÇLİK VE SPOR BA
KANI M. VEHBÎ DİNÇERLER (İstanbul) — 
Hayır efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyor. 

Önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi? 

Buyurun Sayın Şeref Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT »(Çanakkale) — 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; şu anda 12 
Eylül öncesindeki, özellikle üniversitelerde öğrenci 
kesiminde oldukça 'büyük boyutlara ulaşan anarşik 
olaylar nedeniyle öğrenimini devam ettirmeyi fiilen 
kaybedenler için yeniden bir hak iadesini görüşmek
teyiz. Teklif Sahibi Sayın Şıvgın'ın önergesini takdim 
ederken Yüce Başkanlığa, gerekçesinde ifade buyur
dukları bir hususu arz etmek suretiyle söze başla
yacağım. 

Sayın Şıvgın derler ki: «Özellikle 1970'li yıllardan 
itibaren ortaya çıkan anarşik olaylar neticesinde dev
letine ve milletine bağlı, geleceğimizin teminatı olan 
Türk Gençliğinin bir bölümünü teşkil eden yüksek
öğrenim gençliği okullarına giremez ve derslerini 
takip edemez hale getirilmiştir.» Doğrudur, hatta 
bendenizin de öğrenci olduğu o tarihlerdeki şahsî iz
lenimlerime göre, bu 1970 'itibariyle Sayın Şıvgın'ın 
ve arkadaşlarının yapmış olduğu tespiti birkaç yıl 
daha geriye götürmek de mümkündür. Önergeyi im
zalayan değerli arkadaşlarımızın görüşleri, anarşik 
olayların '1970'lerde başladığı merkezinde olduğuna 
göre ve bunun anarşik olayların oldukça büyük bo
yutlara ulaştığı tarih olması itibariyle de tarafımız
dan kabul edilmesi mümkündür. Ancak, nihaî me
tinde, Komisyondan gelen metinde bu hak iadesi için 
başlangıç kabul edilen ders yılı dönemi 1976 ila 1977 
ders yılı olmaktadır. Fiilen anarşinin büyük boyut
lara ulaştığı tarih olan 1970'e rağmen ve bu teklifin 
sunulmasındaki maksat da anarşiden dolayı öğreni-
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mini devam ettiremeyenlere yeni bir hak sağlamak 
olduğuna göre, bu tarihi, yani Komisyondan çıkan 
tarihi 1970'lere kadar götürmek gerektiği kanısında
yım. 

Aslında, demin de arz ettiğim gibi, benim de öğ
renci olduğum o tarihlerdeki şahsî gözlemlerime gö
re. 1970'li yıllarda başlayan anarşi nedeniyle öğreni
mini sürdüremeyecek, devamını mümkün kılmaya
cak sebeplerden dolayı okulu bırakan birçok genç 
askere gitmiştir. Vatanî görevini ifa ettikten sonra 
tahsiline devam etmek üzere askere giden bu gençler, 
19'76'lt yıllardaydı, hafızam beni yanıltmıyorsa, çı
karılan bir af yasasıyla yeniden tahsillerini devam 
ettirme imkânına kavuşturulmuş bulunuyorlar. An
cak 1976'lı yıllarda çıkartılan af yasasından istifade 
edeceği tarihte askerliğini yapanlar bu görevlerini ifa -
etmeleri nedeniyle onun ötesinde artık tahsilini yarı
da kesmiş insanların moral bozukluğu İçerisinde ken
disine bir iş bulup hayatını o suretle idame ettirmek, 
hatta evlenip çoluk çocuğa karışmak, çoluk çocuğun 
mesuliyetini yerine getirmek durumunda olmaları 
nedeniyle 1976 yılında çıkarılan af yasasından fiilen 
istifade edememiş pek çok arkadaşımız, benim göz
lemlerim itibariyle pek çok arkadaşımız ve benim 
dışımda da pek çok vatandaşımız bulunmaktadır. 

Burada aslolan, anarşiden kaynaklanan bir hak 
kaybının telafisi olduğuna göre ve anarşinin mebdei 
ni de 1970'li tarihlere kadar götürmek mümkün bu
lunduğuna göre, 1976 - 1977 itibariyle bir başlangıç 
tarihi tespit etmek, teklifi, kanunu çok dar bîr kap
sam içerisine sokmak diye düşünürüm. O itibarla, 
lütfediniz Yüce Meclis olarak bu hak iadesini aynı 
sebeplerle malul bulunan diğer insanlara da teşmil 
buyurunuz. 

Bu amaçla önerimi sundum, desteğinize ve tas
viplerinize arz ediyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum: 
(Kahramanmaraş 'Milletvekili Mehmet Turan 

iBayezit ve arkadaşlarının önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katı

lıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
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MİLLÎ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BA
KANI M. VEHİBt DtNÇERLER (İstanbul) — 
Hayır efendim. 

'BAŞKAN — Katılmıyor. 
Önerge sahibi açıklamada bulunmak ister mi? 
(Buyurun Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu yasa tasarı
sının çok büyük bir şansı ve Meclisimizin yaşantı
sında çok büyük bir yeri var., Çünkü, hazırlanışından 
oluşturulmasına kadar bütün grupların anahatların-
da ittifak ettiği, hatta hatta teferruatlarında dahi bir
leştiği bir tasarı. Bu bakımdan, sözlerime başlarken, 
hem hazırlayan arkadaşlarımı, hem değerli 'Komis
yon dahil olmak üzere oluşturanları ve hem de bu 
tasarıyı uygulayacak Sayın ©akanı kutlamak istiyo
rum. 

Önergemi izah edeceğim önce, müsaade ederse
niz. Okumak arzu ettiğimiz intibaı bırakmıyor ka
nısındayım. Önergede 6 ncı fıkraya ilave edilmesi ta
lep edilen iki tane metin, iki tane paragraf var. Hak
larında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olmadan, 
idarî bir kararla öğrencilikle ilişkisi kesilenlere, biz 
bir hukuk devletinin gereği olarak idarî yargıya baş
vurma hakkı tanıyoruz, eğer kabul buyurursanız, 
teklif ettiğimiz metinle. Bundan önce oylarınıza su
nulup reddedilen ımetindeki gibi, doğrudan doğruya 
kapsama giren bir durum değil, Türk hâkiminin hu
zuruna giderek, hakkımdaki tasarruf yasal dayanak
tan yoksundur iddiasıyla bunu ispat ve iptal ettir
mek hakkını tanıyoruz. 

ıBurada çok hassas bir noktaya dikkatinizi çek
mek istiyorum. 6 Kasım tarihinden önceki dönemde, 
yasama görevini üstlenmiş olan Yüce Heyetin, yasa
ma fonksiyonunu yerine getirirken, bakış açısının ne 
olması gerektiğini müdrikiz, saygı duyuyoruz; ama 
6 Kasımdan sonra parlamenter döneme geçtiğimiz 
tarihten bu yana, biz kabul edeceğimiz kanunlarda 
Anayasamızın amir hükümlerini öncelikle göz önün
de tutmak mecburiyetindeyiz. 

Anayasamız ne diyor arkadaşlar? Anayasamızın 
1 inci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şu, 
şu, şu kriterleri taşıyan bir hukuk devleti olduğunu 
gösteriyor. O halde biz yasalarımızı hazırlarlarken, 
hukuk devletinin gereğini gözden uzak tutamayız. 
Hukuk devletinin gereği de, yine Anayasada yer 
alan 'bir metni arz edeceğim sizlere, ki Anayasanın 
125 inci maddesidir; idarenin bütün işlem ve tasar
ruflarının yargı denetiminin altında bulunmasıdır. 

iBu nedenle lütfen parlamenter yaşantının gereği
ni, demokratik parlamenter hayatın gereğini ve 6 
Kasımdan önceki yasama fonksiyonunun yaklaşımı
na saygı duyduğumuzu göz önünde tutarak teklifi
mizi değerlendiriniz. 

Kabul buyurduğunuz takdirde, bu nedenlerle 
hakkında bir mahkûmiyet kararı bulunanlar, Anaya
sanın 14 üncü maddesi şümulüne giren bir suçu iş
lemiş olanlar bunun tüm dışındadır; ama hangi mer
ciin olursa olsun bir değerlendirmesiyle öğrencilik
le ilişkisi kesilmiş olanlara Türk hâkiminin huzuru
na gitme hakkını verelim diyoruz; espri buradadır 
arkadaşlar. Hukuk devletinin gereği budur ve Türk 
hâkimi, hakkındaki işlemi iptal ettiği takdirde, bi
zim bu gençlere yasadan istifade etme hakkını tanı
mamız hukuka saygımızın gereği olması icap eder. 

Bu nedenle ben, Yüce Heyeti, lütfen arz ettiğim 
konuları değerlendirerek oy kullanmalarını istirham 
ederek selamlıyorum ve saygılarımı sunuyorum. (HP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiş
tir. 

Diğer önergeyi okutup işleme koyuyorum efen
dim: 

(Ankara Milletvekili Fatma Rezan Şahinkaya ve 
arkadaşlarının 2 nci satırdaki ifadenin değiştirilmesi
ne dair önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ka
tılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BÂŞKANVE 
KİLİ İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Değişik
lik var efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BA
KANI M. VEHBİ DtNÇERLER (İstanbul) — 
Sayın Başkan, izin verirseniz bu teknik bir konu, Sa
yın YÖK Başkanı buradalar, bu kürsüden izin verir
seniz konuşacaklar ve teknik izahat verecekler efen
dim. (HP sıralarından «Siz anlatın» sesleri). 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI M. VEHBİ DİNÇERLER ((İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; burada gerçekten tek
nik-bir konu var. Biliyorsunuz YÖK Kanununa gö
re tarif ediliyor; lisans; önlisans, üstlisans, yüksek 
lisans vesaire. Şimdi kanunun metni Komisyonda 
konuşulurken, bütün arkadaşlar, lisansın üstünde, ya
ni dört yılın veya iki yıl, üç yıl lisans var ise, lisansın 
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üstündekiler ilmî çalışmalar niteliğinde görüldüğün
den, ilmî çalışmayı da böyle hak iadesiyle yanlış 
yollara götürmeyelim. Yani ilmî çalışmasını tam yap
mayan kimseyi, yeniden bir hak vermekle âdeta mü
kâfatlandırmayalım esprisi hâkim oldu ve bu konu 
konuşulmasına rağmen, hazırlık sınıfı, lisans ve ön-
lisans düzeyinde kaldı. Yalnız, biraz evvel bazı mil
letvekili arkadaşlarımızın ikazı üzerine, yüksek mü
hendis ve tıp eğitimi konusunun yanlış anlaşılma
ması için, «Hazırlık sınıfı, önlisans, lisans ve yüksek 
mimarlık, yüksek mühendislik ve tıp doktorluğunu 
da dahil edelim» dendi. Şimdi yüksek lisansa hat
ta doktoraya gelince, - tabiî takdir Yüce Meclisin, 
biz maruzatımızı sunuyoruz - doktora hugünkü kari
yerde en önemli unsur. Doktorasını yapan, gerçek
ten ilmi ölçüler içerisinde doktorasını yapan bir kim
se için doçent olma, yardımcı doçent olma, profesör 
olma kanalları fevkalade kolay bir şekilde açılmış. 
Dolayısıyla anaunsur, üniversitede öğrencinin dok
torasını mükemmel ve tam yapmasıdır. Bu hak ia
desiyle doktoranın ilmî değerinin azalması konusun
da endişeler var. Bu endişelere katılmaz iseniz, ka
rarınız öbür türlü tecelli eder; katılırsanız, değişik
lik önergesi olarak şöyle bir teklifi Hükümet ve Ko
misyon ortaya sürmüş oluyor: Hazırlık, önlisans, 
lisans, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık ve tıp 
dokorluğu ile sınırlayalım deriz. 

Takdir Yüce Meclisindir efendim. 
Saygılar sunarım. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakan değişiklik ile ilgili kısmı bir daha tekrar 
•edebilirler mi? 

BAŞKAN — Peki efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Efen
dim, önerge metninden sadece «doktorluk ve yük
sek lisans» kelimelerinin çıkartılmasını istiyoruz. Bi
zim şu anda kabulü önerilen önerge üzerindeki görü
şümüz budur., 

Şu andaki önerge, kanun metnine «yüksek lisans 
ve doktora» ve ilaveten de «diğer okulları» kelime
lerini koyuyor. 

Ben, «doktora ve yüksek İisans»ın könulmaması-
nm doğru olacağını teknik olarak izah ediyorum; 
bu bir öneri veya bir teknik izahatın dışında bir gö
rüş değildir. 

Arz ederim. 
REŞİT fÜLKER (İstanbul) — .Sayın Başkan, 

önergeyi bir daha dinlesek-
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeyi tek

rar okutuyorum: 
(Ankara Milletvekili Fatma Rezan Şahinkaya ve 

arkadaşlarının önergesi tekrar okundu). 

MAHMUT ARKILIÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
önerge üzerinde söz istiyorum. 

FATMA REZAN ŞAHİNKAYA (Ankara) — 
Sayın Başkan, acaba önergemi açıklamak amacıyla 
'konuşabilir miyim? 

iBAŞIKAN — Sayın Akkılıç, bir saniye efendim. 
Sayın Milletvekilleri, Komisyonun, Hükümetin 

ve önerge sahiplerinin önergeyi daha arzu edilen bir 
şekle sokabilmeleri ve bu suretle Yüksek Heyetinize 
getirebilmeleri amacıyla saat 17.'20'de toplanmak üze
re birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati ; 17.05 

.«-<a^—«*» 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.25 

BAŞKAN : BaşfcanvekiM Yıldırım AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER : Cemal ÖZBİLEN (Kırklareli), M. Murat SÖKMENOĞLU (Hatay) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 39 uncu Birleşiminin İkinci Oturu
munu açıyorum. 

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

1. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın ve 6 Ar
kadaşının, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yüksek
öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Halil İb
rahim Şahin ile Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (2/11, 2/12) (S. Sayısı: 
16) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Okunan önergeye Komisyon katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE

MAL OR (Konya) — Katılmıyoruz. (ANAP sıraların
dan, «Önergemizi geri alıyoruz» sesleri) 

BAŞKAN — Önerge sahipleri önergelerini geri 
almışlardır; o nedenle önergeyi işlemden kaldırıyo
rum efendim. 

Diğer önergeyi okutup işleme alıyoruz : 
(Ankara Milletvekili Fatma Rezan Şahinkaya ve 

arkadaşlarının ilk satırdaki ifadenin değiştirilmesine 
dair önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Okunan önergeyd Komisyon katılı
yor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Katılmıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI M. VEHBİ DINÇERLER (İstanbul) — Katılmı
yor efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahibi açıklamada bulun
mak ister mi efendim? («önerge sahibi yok» sesleri) 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutup işleme alıyoruz : 
(Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu ve arkadaş

larının önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL OR (Konya) — Katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI M. VEHBİ DINÇERLER (İstanbul) - Evet efen 
dim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen iki önerge doğrultusunda 
değişik şekliyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MİLLÎ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI M. VEHBİ DINÇERLER (istanbul) — Sayın Baş
kan, Hükümet adına kısa bir konuşma yapabilir mi
yim? 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, kanun teklifinin tü
mü üzerinde oylarının rengini belirtmek üzere iki sa
yın milletvekiline söz verdikten ve teklifin tümünü 
oyladıktan sonra size söz vereceğim. 
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Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunmadan ev
vel, oylarının rengini belirtmek üzere söz almak iste
yen sayın milletvekili var mı? Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 
Hayırlı olsun. (Alkışlar) 
Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKA 

NI M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul), — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Hükümetimiz 
iş başına geldikten sonra, millî eğitimle ilgili konular
da bütün gücümüzle kalıcı devlet politikaları izleme
ye çalışacağımızı ifade etmiştik. Millî eğitimin parti-
lerüstü bir politika haline gelmesinin memleketin yü
ce yararlarına uygun olacağı kanaatimizi perçinlemiş 
ve ifade etmiştik. 

29 . 2V 1984 0 : 2 

Bugünkü mutlu tablo gerçekten bizi duygulandı r-
mıştır. Ümit ediyoruz ki, sizlerin yüksek çabalan, bi
zim de bu çabalara katkımızla millî eğitim mesele
leri Yüce Meclisin büyük ekseriyetiyle toparlanacak 
ve işler hale gelecektir. Buna olan güvencimi ve say
gımı belirtmek üzere huzurunuza geldim. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemde bu

gün için görüşülecek başka bir konu kalmamıştır. 
Gündemdeki sözlü .soruları ve 28.2.1984 tarihli 

Gelen Kâğıtlarda yayınlanan ve basılıp dağıtılmış bu
lunan 15 sıra sayılı Toplu Konut Kanunu Tasarısı
nı sırasıyla görüşmek için 1 Mart 1984 Perşembe gü
nü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 1735 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

39 UNCU BİRLEŞİM 

29 . 2 . 1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1, 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 . 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
bakanlıklarda görev aldığı iddia edilen milletvekille
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının Af
şin - Elbistan termik tesislerinde yaptığı inceleme ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/18) 

3. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının 
Belirlenmesi Hakkında Kanuna göre yayımlanması 
gereken yönetmeliğe ilişkin Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/19) 

4. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, genel 
ahlak ve adaba aykırı film ve yayınların denetimine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/20) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Devlet İhale Kanununa ve bu Kanuna göre yayımla
nacak tüzük ve yönetmeliklere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi. (6/21) 

6. -— Manisa Milletvekili İsmet Turhangü'in, tü
tün üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi. (6/22) 

7. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, dar ge
lirli vatandaşlara götürülmesi vaat edilen hizmetlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/23) 

8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, af ko
nusundaki beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/24) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın ve 6 Ar

kadaşının, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yüksek 
Öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Halil İb
rahim Şahin ile Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, 
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununa Geçici Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu. (2/11, 2/12) (S. Sayı
sı : 16) (Dağıtma tarihi: 28.2.1984) 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 16 

Ankara Milletvekili Halil Şıvgın ve 6 Arkadaşının 4 . 1 1 . 1 9 8 1 
Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Halil 
İbrahim Şahin ile Tokat Milletvekili Enver Özcan'm 2547 Sa
yılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (2 /11 , 

2/12) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununa bir geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 31.1.1984 

Halil Şıvgın Alpaslan Pehlivanlı M. Sezai Pekuslu 
Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili 

Hakkı Artukarslan Beratı Erdoğan Ercüment Konukman 
(Bingöl Milletvekili Samsun Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Metin Balıbey 
Afyon Milletvekili 

GEREKÇE 

Anayasamızın III üncü Bölümünde Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi başlığını taşıyan 42 nci maddesin
deki «Kimse, Eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.» denilmektedir. Özellikle 19701i yıllardan 
itibaren ortaya çıkan anarşik olaylar neticesinde, devletine ve milletine 'bağlı, geleceğimizin teminatı olan 
Türk gençliğinin bir bölümünü teşkil eden Yükseköğrenim gençliği, okullarına giremez ve derslerini takip 
edemez hale getirilmiştir. Bunun ta'biî neticesi olarak, okumak için can atan gençliğin, okulları ile ilişkisi 
kesilmiştir. 

lf2 Eylül 1980 tarihinden sonra sağlanan huzur ortamı içerisinde devlet eğitim ve öğretimin huzur içe
risinde yapılmasını sağlamıştır. Ancak, Î2 Eylülden önceki şartlar sebebiyle yükseköğrenim kurumları ile 
ilişkisi kesilen öğrencilerin mağduriyetleri giderilememiştir. Devletine ve 'Milletine bağlılık ve memleketine 
hizmetten başka bir düşüncesi olmayan bu mağdur yükseköğrenim gençlerini mağduriyetten kurtarmak 
durumundayız. Devletimizin bu yarayı sarması ve yeni bir imkân daha sağlaması gereklidir. Bu suretle bu 
durumdaki gençlerimiz kendilerini menfur emellerine alet etmek isteyen mihrakların, istismar edebileceği bir 
vasattan da kurtarılmış olurlar. 

Ayrıca 1981 yılında çıkanlar Yükseköğrenim Kanunu ile de Yükseköğretim kurumlarına yeni bir eği
tim ve Öğretim sistemi getirilmiş. Yeni olan bu eğitim ve öğretim sistemine öğrencilerin intibak etmelerinde 
güçlükler doğabileceği düşünülmüştür. Mağdur olan öğrencilerin derslerine devam ederek, başarılı olmala
rına ve devletimize hizmet etmek için bir imkân sağlamak için işbu kanun teklifi hazırlanmıştır. 
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T.B.M.M. Halkçı Parti 
Grup Başkanlığı 30.1.1984 

Sayı •; 14 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifimiz, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ©deriz. 

Enver Özcan Halil İbrahim Şahin 
Tokat 'Milletvekili Denizli Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

12 Eylül 1980 tarihi öncesi yurdumuzda meydana gelen olaylar ve (bunalımlar sonucu Yükseköğretim ve 
üniversitelerimizde güç günler yaşanmıştır. 

Eğitim ve öğretim, araştırma, yayın, can güvenliği nedeniyle sürekliliğini kaybetmiş Türk gençliği de mağ
dur duruma düşmüştür. Böylece öğrenciler üniversite ve yüksekokullardan fiilen uzaklaşmış ve idarede hu
kuken 'bu fiilî durumu himaye ederek 'başarısızlığı gerekçe göstermek suretiyle öğrenciler okullardan uzak
laştırılmıştır. 

Ayrıca 4 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun uygulanması değişen ve çelişen yö
netmelikler ayrılmak zorunda bırakılan öğretim üyeleri, sık tayin ve nakiller boş geçen dersler ve bu duru
mun yüklediği sorunlar nedeniyle yine binlerce öğrenci başarısız gerekçesiyle okullarından uzaklaştırılmıştır. 

Gençliğimizin iradesi dışında meydana gelen bu olaylar ve bunalımlar ve ayrıca uygulamalar nedeniyle 
mağdur duruma düşmüş olan geleceğimizin güvencesi gençlerimizi tekrar kazanmak ulusuna faydalı hale 
getirmek için 4 ders dahil daha az dersten başarısızlıkları sonucu uzaklaştırılmış olan yükseköğretim ve fa-
kültelerdeki gençlerimize imkân vermek için özel af kanunu çıkarılmalı ve yükseköğretim kanununa geçici bir 
madde eklenmelidir. 

MADDE, GEREKÇESİ 

12 Eylül 1980 öncesi olaylar ve Yükseköğretim Kanununun uygulanmasından doğan sorunlar nedeniyle 
1977 yılından 1984 - 85 öğretim yılına kadar başarısızlık nedeniyle üniversite ve yükseköğretim kurumla
rından çıkarılan öğrencilerin affedilmesiyle geleceğimizin teminatı gençlerimizi faydalı hale getirmektir. 

Teklifin 2 ve 3 üncü maddeleri yürürlük ve yürütmeyle ilgilidir. 

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ HALİL İBRAHİM ŞAHİN İLE TOKAT MİLLETVEKİLİ ENVER 
ÖZCANIN TEKLİFİ 

4 Kasım 1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçidi Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 4 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki Geçici madde ek
lenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE — 1977 yılından 1984 - 85 öğretim yılı sonuna kadar hangi aşamada olursa olsun 
üniversite ve yükseköğretim kurumlarından dört ve daha az sayıdaki derslerden başarısızlık nedeniyle uzak
laştırılmış ve uzaklaştırılacak olan tüm öğrenciler affedilmiştir.» 

MADDE 2. — 'Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 16) 
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Milli Eğitim Komisyonunun Rapora 
TC 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 27 Şubat 1984 
Esas No. : 2111, 2/12 

Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tokat Milletvekili Enver ÖZCAN ve Denizli Milletvekili Halil İbrahim ŞAHIN'in, 4 Kasım 1981 tarih 
ve '2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Ankara 
Milletvekili Halil ŞIVGIN ve 6 arkadaşının,' 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi. 2.2.1984 tarihinde yapılan toplantıda Komisyonumuzda görü
şülmüştür. Ankara Milletvekili Halil ŞIVGIN ve 6 arkadaşı tarafından verilen teklifin daha kapsamlı olması 
nedeniyle bu teklif görüşmelere esas alınarak Komisyonumuzca yeni bir metin oluşturulmuştu. Ancak, bun
dan sonra çeşitli statüye tabi fakülte ve yüksekokul öğrencilerinden değişik istekleri içeren dilekçelerin gel
miş olması, Komisyonun kabul ettiği metin üzerinde de bazı Sayın Üyelerden çeşitli görüş ve önerilerin ileri 
sürülmesi ve Millî Eğitim Bakanlığında bu hususta çalışma yapıldığı gerekçesi ile konunun içtüzüğümüzün 
44 üncü maddesine göre yeniden görüşülmesi isteğinde bulunulması nedeniyle Komisyonumuz Millî Eğitim 
Bakanı ve YÖK Başkanının da hazır bulunduğu 27.2.1984 tarihindeki toplantıda metni yeniden görüşmeye 
'başlamıştır. 

Komisyon Başkanlığına intikal eden önergeler de göz önünde 'bulundurulmak suretiyle mevcut metinler 
komisyon tarafından oluşturulan bir alt komisyona havale edilmiş ve bu komisyon tarafından hazırlanan yeni 
metin komisyonumuzda görüşülmüştür. Metnin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelerine 
geçilmiştir, 

Bu teklif ile öğrencilere tanınan bu hakkın bir af niteliğinde bulunmadığı, çünkü tekliflerin amacı ve 
kapsamı bakımından suç ve suçlu bahis konusu olmadığı ancak çeşitli sebeplerle kurumlan ile ilişiği kesilen 
öğrencilere yeniden okuma ve öğrenimlerini tamamlama imkânı tanınması amaçlanmıştır. 

Bazı öğrenciler gerek anarşik ortamdan ve gerekse Yükseköğretim Kurumlarınca yapılan değişik uygu
lamalardan dolayı okuma imkânlarını kaybetmişlerdir. Bu husus göz önünde tutularak her ne sebeple olursa 
olsun yükseköğretim kurumlarından '1976 - 1977 eğitim - öğrtim yılından 1983 - 1984 eğitim - öğretim yılına 
kadar ilişiği kesilenlerin kayıtlarını yenileyebilecekleri hükmü komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Yükseköğretim Kurumlarına kayıtlarını yenilemek isteğinde bulunacak öğrencilerin belirli süreler içinde 
müracaatları öngörülmüş ve bunların okuyabilmelerini sağlayabilmek için yeni bazı tedbirler getirilmiştir. 

Kayıtlarını yenilemeleri uygun görülmeyenler için yeni bir fıkra tedvin edilmek suretiyle bunların Yük
seköğretim kuramlarında yeniden anarşik ortamı tahrik etmeleri ve böyle bir ortam yaratmaları önlenmek is
tenmiştir., 

(Kayıtları yenilenen öğrencilerin intibaklarının nasıl sağlanacağı yeniden düzenlenmiş ve kanunun uygu
lanmasıyla ilgili olmak üzere Yükseköğretim Kurulunca bir yönetmeliğin çıkarılacağı vurgulanmıştır. 

Raporumuzun, içtüzüğün 53 üncü maddesine göre 48 saat geçmeden gündeme alınarak görüşülmesi husu
sunun teklif edilmesi Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan > Başkanvekili Sözcü 
Kemal Ör İsmet Özaslan Mehmet Sağdıç 

Konya Milletvekili Amasya Milletvekili Ankara Milletvekili 

Kâtip Üye Üye 
Mehmet özderrûr F. Mihriban Erden Kâmran Karaman 
Elazığ Milletvekili İsparta Milletvekili Hatay Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 16) 



Üye: 
Hamit Melek 

Muhalefet şerhim eklidir 
Hatay Milletvekili 

Üye 
H. Yılmaz Önen 
İzmir Milletvekili 

Üye 
ö. Necati Cengiz 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
Bahriye Üçok 
Ordu Milletvekili 

İmzada bulunamadı 

Üye; 
Tevfik Güneş 

Kırşehir Milletvekili 

Üye 
M. Nuri Üzel 

Eskişehir Milletvekili 

Üye 
Mahmut Altmakar 

Diyarbakır Milletvekili 

Üye 
Abdurrahman Demirtaş 

Hatay milletvekili 

Üye 
A. Yılmaz Erden 

Mardin Milletvekili 

Üye 
Aziz Kaygısız 
Kars Milletvekili 

İmzada bulunamadı 

MUHALEFET ŞERHİM 

Kanunun teklif tarihini göz önünde tutarak, kendilerine yeniden hak tanınan öğrencilerin başarı ihtimal
lerini artırmak amacıyla, birinci paragraftaki 1983 - 1984 eğitim - öğretim yılı ibaresinin, 1984 - 1985 eği
tim - öğretim yılı olarak değiştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Hamil Melek 
Hatay Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 16) 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ HALİL ÇIVGIN VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

4.11.1981 tarih ve 2547 Sayıh Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4.11.1981 ıtarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

«GEÇİCİ MADDE. — 1977 yılından 12 Eylül 1980 tarihine kadar Yükseköğrenim Kurumlarından herhangi 
birine kaydını yaptıran, daha sonra herhangi bir sebeple kaydı silinen öğrencilerin kaydı yenilenir. 

12 Eylül 1980 yılından 1984 - 1985 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar hazırlık sınıfı dahil, takip et
mekte olduğu öğretim programının herhangi bir merhalesinde en çok üç dersten başarılı olamaması sebebiyle 
Yükseköğretim Kurumları ile ilişkisi kesilen veya kesilme durumuna gelen öğrencilere, Yüksek öğretim Kanunu
nun değişik 44 üncü maddesi ile aynı kanunun 49 uncu maddelerinde belirtilen sürelerin dolup dolmamasına 
bakılmaksızın bu dersleri alıp başarılı olmalarına imkân sağlamak üzere iki yarı yılı ek süre tanınır. 

Bu derslerde bu suretle başarı sağlayanlara; öğrenimlerini! mezkûr 44 üncü maddenin süre dışındaki hüküm
leri saklı kalmak üzere tamamlama imkânı verilir. Öğrenciler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
üç ay içerisinde müracaat ederler.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 16) 
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MİLLÎ EĞİTÜM KOMİSYONUNUN KABUL ETIÎĞI METİN 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1976 - 1977 eğitim - öğretim yılı İbaşından 1983 - 1984 eğitim - öğretim yılı sonuna 
kadar yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, önlisans ve lisans, eğitim - öğretim programları ile yük
sekokulların (28Q9 sayılı Kanunla adı ve yapısı değiştirilen Yükseköğretim Kurumlarının öğrencileri dahil) 
herhangi bir sınıfından kaydı silinen veya silinme dırumuna gelen veya 'kendi isteği ile ayrılan öğrencilerin 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili üniversiteye başvurmaları halinde, ayrılmış 
bulundukları eğitim - öğretim programlarına bıraktıkları yerden devam etmeik üzere bu Kanun hükümleri 
çerçevesinde kayıtları yenilenir. Ancak, 1983 - 1984 eğitim - öğretim yılı sonunda ilişikleri kesilenler ise 
ilişkileri kesildiği tarihten itibaren bir hafta içerisinde kayıtlarını yenileyebilmek için müracaat edebilirler. 

Bu öğrencilerin derslere ve ilgili programlara intibakları daha önce başardıkları dersler dikkate alına
rak, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslar içerisinde ilgili üniversite tarafından yapılır. Bu suret
le öğrencinin 'intibak ettirildiği sınıf ve sömestreden önceki eğitim - öğretim süreleri, ayrıldığı sınıf ve 
sömestredeki norma! öğrencinin o sınıf veya sömestreye gelinceye kadar geçirdiği eğitim - öğretim süresine 
eşit kabul edilir. Bundan sonra o sınıf veya sömestrede okuyan öğrencilerin tabi oldukları mevzuata uyarak 
öğrenimlerine devam ederler. 

Bu Kanun hükümlerine göre ilgili üniversitelere başvuran öğrencilerin hangi ders yılında öğrenime başla
yacakları Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde üniversitelerce öğrencilere bildirilir. An
cak, ilişiği 1983 - 1984 eğitim - öğretim yılı sonunda ıkesilenler için, üniversiteler ilişik kesilme tarihinden 
itibaren iki hafta içinde hangi ders yılında öğrenime başlayacaklarına karar verirler. 

Askerlik süresi gelmiş olanlar bu Kanun hükümlerine göre verilmiş hakları kullandıkları takdirde te
cilli sayılırlar. Ancak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri saklıdır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te askerlik görevini yapmakta olanlar ile öğrenimleri sırasında yaş haddi sebebiyle askere almanlar terhis
lerinden sonraki ilk ders yılında öğrenimlerine devam edebilirler. Bunların üç aylık başvurma süresi terhis
leri tarihinden; Yükseköğretim Kurulunca esasları tespit edilecek mücbir sdbepler yüzünden bu haklarını 
kullanamayacak durumda olanların üç aylık başvurma süresi ise mücbir sebeplerin kalktığı tarihte başlar ve 
bu öğrencilerin hangi ders yılında öğrenime başlayacakları üniversitelerce 15 gün içinde karara bağlanır 
ve öğrenciye tebliğ edilir. 

Yukarıdaki hükümlere göre kayıtları yenilenen öğrenciler, izlemiş oldukları eğitim - öğretim program
ları açık öğretim programlarında mevcut olduğu takdirde, ıkendi istekleri bu programlara veya eşdeğer 
program yürüten üniversiteye" naklen yazılabilirler. Belirli dallarda öğrencilerin isteği de göz önünde tutula
rak, dışarıdan eğitim öğrencisi (ekstern) olarak yazılmalarına üniversite senatolarınca karar verilebilir. 

1402 sayılı Kanunun uygulanması neticesi kurumlarından ilişiği kesilenler ile Türk Ceza Kanununun 
İkinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giyen
ler ve 4.11.1981 tarihinden sonra disiplin cezası alarak üniversiteden ilişiği kesilenler bu Kanun hükümlerin
den istifade edemezler. 

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin tedbirler Yükseköğretim Kurulu tarafından alınır. Uygulama ile il
gili yönetmelik iki ay içerisinde Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürüılüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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