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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Tezkereler ve Önergeler 
1. — İran'a gidecek olan Devlet Bakanı 

Mustafa Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar Dev* 
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Kara-
evli'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/936) 

2. — Başbakan Turgut özal'ın, İran'a ya
pacağı resmî ziyarete katılacak milletvekille
rine dair Başbakanlık tezkeresi ve eki liste 
(3/935) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-

gün'ün, DESİYAB'm ortak olduğu işçi şir
ketlerinin durumuna ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/504) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Adana - İncirlik Ortak Savunma Tesisle-
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rinde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/505) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Katma Değer Vergisinin fiyatlar üzerinde
ki etkisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/506) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 

5. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı 
gezilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/508) 

6. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün' 
ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/509) 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li 
işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağla
mak üzere bir anlaşma yapılıp yapılmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/511) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve 
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yatırılmayan vergi borçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/513) 

9. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, 
haklarındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan 
kamu görevlilerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/514) 

10. — Sinop Milletvekili Halit Barış Can' 
in, güvenlik soruşturmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/515) 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay do
ğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize en
gellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/424) 

12. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. 
seyahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/518) '* 

13. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, banker ve bankerzedelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

14. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan 
paya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/519) 

i 5. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, tütün ve sigaradan Devlet te
kelinin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/437) 

16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır Şehir Merkezi ile Dicle 
Üniversitesi arasındaki yolun kısaltılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/453) 

17. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Çorum İline bağlanması düşünülen ye
ni demiryoluna ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/456) 

18. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, ıslah edilen yerli cins inek ve koyun
lara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/471) 

19. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, tahmil ve tahliye için İskenderun 
Limanına yanaşan bazı yük gemilerine önce-

Sayfa 

108 

108 

109 

109 

109 

109 

109 

109 

109 

109 

109 

Sayfa 
lik tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/473) 109 

20. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, besi hayvanlarının sayısına ve besici
lere kullandırılan krediye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/475) 110 

21. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, salgın hayvan hastalıklarına karşı alı
nan önlemlere ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 110 

22. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına 
satan çiftçilerin taban fiyatı üzerinden fatura 
düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddiasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/477) 110 

23. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, yurt dışından ithal edilen tohumlara 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/478) 110 

24. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Sivas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatı
nın iptal edilme nedenine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 110 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta ya
yımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/480) İlö 

26. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tan-
doğan yolu projesine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldı
rım Akbulut'un cevabı (6/485) 110:112 

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Na-
bantoğlu'nun, Ankara'daki belediyelerin yol 
yapım ve tamir çalışmalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 112 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulu'nun 
sorumluluğuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/488) 112 

29. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve 
yıkıcı faaliyetlere karşı Basın Yayın ve En
formasyon Genel Müdürlüğünce alınan ted-
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birlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) 

30. — izmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, gençlerin işsizlik sorununa karşı alı
nacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/492) 

31. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/493) 

32. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
müteahhitlere ve kamulaştırma nedeniyle ta
şınmaz mal sahiplerine yapılan ödemelere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/494) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, enflasyonun durdurulamayış ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/495) 

34. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Yunanistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ül
kemiz arasındaki bazı sorunlara ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/496) 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, bazı şirketlere uygulanan müeyyi
delerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığın
ca kaldırılma nedenine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/500) 

36. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, İstanbul - Sarıyer Karakolundaki bir te
cavüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin 
yaptığı açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/501) 

37. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, Sıkıyönetim Kanunu gereğince hak
larında dava açılan işçi ve memurlardan be
raat edenlerin görevlerine iade edilmemesi
nin nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/502) 

38. — İstanbul Milletvekili İmren Ay
kut'un, istanbul - Gaziosmanpaşa ilçesi Mer
kez Mahallesinde Belediyece istimlak edilen 
sahaya ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

39. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Muğla Emniyet Müdürlüğünde bir vatanda-
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şımıza işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

40. — İstanbul Milletvekili Feridun Şa-
kir öğünç'ün, Almanya'da öğrenci olan ve 
pasaportunu kaybeden bir vatandaşımıza ye
niden pasaport verilmemesinin nedenine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/522) 

41. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamet
tin Konuksever'in, Manyas Gölünden kanal 
açarak yapılan sulamaya ve sonuçlarına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/523) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Tarım - İş Sendikası Şube Başkanının, 
Diyarbakır Bölge Ziraat Araştırma Enstitüsü 
Müessese Müdürü tarafından dövüldüğü id
diasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/524) 

43. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
kırefe'nin, Zonguldak Kömür Üretim Bölge
sindeki işçi ve üretim açığına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) 

44. — Uşak Milletvekili Yusuf Demirin, 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/528) 

45. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşların
da çalışan kadın memurlara ve bazı sorun
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/529) 

46. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, üreticilerin kredi sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/530) 

47. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, Şanlıurfa İline götürülecek olan ula
şım ve iletişim hizmetlerine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/531) 

48. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı' 
nın, Şanlıurfa İli köylerine götürülecek olan 
hizmetlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

49. — Manisa Milletvekili İsmet Turhan-
gil'in, Manisa İline yeni bir PTT binası yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/533) 
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50. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-

gün'ün, Kuşadası - Davutlar Bucağına müfet
tiş gönderilmeyiş nedenine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/534) 114 

51. —• Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, dizel motor ithaline ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) -114 

52. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlene
cek tütünlerin üretimine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/537) 1114 

53. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Çorum - Osmancık karayolunun trafiğe 
açılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/538) (114 

54. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırım'ın, Kayseri İlinin hava kirliliği için alı
nacak tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/539) '114 

55. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
bazı ürünlerin 1974 - 1985 yıllarındaki taban 
fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) '114 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 171 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, Garp Linyitleri İşletmeleri Seyitömer 
Bölgesi açık ocağında çalışan işçilere dinî ve 
siyasî baskı yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi 
Türel'in yazılı cevabı (7/787) 171:172 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Tu
ran Bayezit'in. Kahramanmaraş - Elbistan Ka-
rakuz Barajının yapım çalışmalarına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/788) 172 
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LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 115 

1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun 44 üncü Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Elazığ Mil
letvekili Mehmet Özdemir ve 7 Arkadaşının, 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar 
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zığ Milletvekili Mehmet özdemir ve 8 Arka
daşının Aynı Konuda Kanun Teklifleri ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/729, 
2/148, 2/218, 2/221, 2/268, 2/284) (S. Sayı
sı : 384) 115:148 

2. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Do-
ğan'ın, Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Ce
zalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ile 
Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar 
ve 19 Arkadaşının, Devlet Memurlarının Di
siplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 
2/239) (S. Sayısı : 331 ve 331'e 1 inci Ek) 148:166 

3. — Konya Milletvekili Haydar Koyun-
cu'nun, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 
Türk Ceza Kanununun 264 üncü Maddesin
de Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Madde
ler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hak
kındaki 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/214) (S. Sayısı : 
385) 166:170 

VII. — DİSİPLİN CEZALARI 136 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'e 

2 uyarı cezası verilmesi. 136 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te toplanarak 
iki oturum yaptı. 

Kars Milletvekili Ömer Kuşhan, 22.12.1985 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağında yer alan, Başkan
lık Makamı ile ilgili beyanları konusunda, geçen tu
tanak hakkında, 

İzmir Milletvekili Vural Arıkan, enflasyon; ko
nusunda gündem dışı; 

Birer konuşma yaptılar. 
Kahramanmaraş Milletvekili Alaeddin Kısakürek 

ve 51 arkadaşının; Başak Şirketler Grubundan ala
caklı olan bankaların alacaklarının garantisi altına 
alınması için emir vererek Anadolu Bankasını ve 
dolayısıyla Hazineyi zarara uğratmak suretiyle göre
vini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla 
Maliye eski Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu hakkında 
Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
Soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/331) okun
du; Anayasanın 100 üncü maddesine göre en geç bir 
ay içerisinde Danışma Kurulunca tespit edilecek gö
rüşme gününün Genel Kurulun onayına sunulacağı 
açıklandı. 

Konya Milletvekili Sabri Trmak'ın, (6/525), 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumİu'nun (6/411), 

(6/413), (6/426), (6/432), ve (6/433), 

Sözlü soru önergelerini geri aldıklarına dair Öner
geleri okundu; sözlü soruların geri verildiği bildi
rildi. 

23.12.1985 tarihli «Gelen Kâğıtlar» da yer alan 
390 sıra sayılı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na İki Ek, İki Geçici Madde Eklenmesine ve Bir Fık
rasının yürürlükten kaldırılmasına ve 391 sıra sa
yılı," 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bu 
Kanuna Ek 1239, 1425 sayılı Kanunların Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bu Kanunlara Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarılarının, 
İçtüzüğün 53 üncü maddesine göre, 48 saat geçme
den gündeme alınması hakkında- Plan ve Bütçe Ko
misyonu Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. 

Gündeme alınmasına karar verilen, 390 sıra sa
yılı kanun tasarısının 1 inci sırada, 391 sıra sayılı 
kanun tasarısının 2 nci sırada yer alması, diğer ka
nun tasarı ve tekliflerinin'buna göre teselsül ettiril
mesi ve gündemin 6 nci sırasına kadar yer alacak ta
sarı ve teklifler üzerindeki görüşmelerin tamamlana
bilmesi için 24.12.1985 Sah günkü birleşimin saat 

24.00'e, 25.12.1985 Çarşamba günkü birleşimin mü
zakerelerin bitimine kadar uzatılmasına dair ANAP 
Grubu önerileri kabul edildi. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan bir 
üyeliğe, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubunca aday 
gösterilen, Denizli Milletvekili İsmail Şengün seçildi. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Ame
rika Birleşik Devletlerinin «Yıldızlar Savaşı» adlı 
stratejik savunma sistemine ilişkin (6/503) sorusuna, 
Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, cevap verdi; 
soru sahibi de cevaba karşı görüşünü açıkladı. 

İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, işyerlerin
deki kurşun zehirlenmesi olaylarına ilişkin (6/535) 
sorusuna, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mus
tafa Kalemli cevap verdi. 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/504), 
(6/509), (6/471), (6/475), (6/476), (6/478), (6/535), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/505), 
'6/506), (6/424), 

İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in (6/434), 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

:6/437), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/453), 

(6/524), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/477), (6/488), (6/489), 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit' 

in (6/480), 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/485), (6/486), (6/495), (6/529), 

İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/492), 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

(6/493), 
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/494), (6/521), 
Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/500), 
İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un (6/520), 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 

(6/522), 
Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Konukse-

ver'in (6/523), 
Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin (6/526), 
Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiFin (6/530), 
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın (6/531), 

(6/532), 
Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in (6/533), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'dn (6/536), 
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Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in (6/538); 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından; 
Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın (6/514), (6/515), 
Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in (6/456), 

(6/479), 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

(6/473), (6/537), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/496), 

(6/501), 
Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un (6/502), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/528), (6/540) 
Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın (6/539), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm (6/507), 

(6/508), (6/5111), (6/513), (6/518), (6/519) sözlü soru 
önergeleri, soru sahibinin aynı birleşimde görüşülmüş 
bir başka sorusu bulunduğundan; 

Ertelendiler. 

Tezkereler 

1. — İmam Yılrnazer Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/933) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 23.12.1985) 

2. — Salih Yıldız Hakkındaki Ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/934) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 23.12.1985) 
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17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 
(1/733) (S. Sayısı : 390) ve, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bu 
Kanuna Ek 1239, 1425 sayılı Kanunların Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bu Kanunlara Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair (1/731) (S. Sayısı : 
391); 

Kanun tasarıları kabul edilerek kanunlaştılar. 
25 Aralık 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te top

lanmak üzere birleşime saat 00.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Sabahattin Eryurt 

IKâltiip Üye Kâltiıp Üye 
Kaıyseri Adııyaman 

Mehmet Üner Arif Ağaoğlu 

Rapor 
1. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (1/522) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma 
tarihi : 25.12.1985) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 

Kara'a'nın, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Mü
dürlüğündeki bazı memurların ek göstergelerine iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/796) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1985) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
25.12.1985 Çarşamba 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküli Sabahattin Eryurt 

KÂTİP ÜYELER - Mehmet Üner (Kayseri*), Astif Ağaoghı (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

Sayın milletvekillerinin salonda bulunduklarını yük
sek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'a kadar yokla
ma yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — tran'a gidecek olan Devlet Bakanı Mus

tafa Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/936) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündeme ge
çiyoruz. 

Gündemlin, «Sunuşlar» kısmında Cumhurbaşkanlı
ğının bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 25-30 Aralık 1985 

tarihleri arasında İran'a gidecek olan Devlet Baka
nı M. Tınaz Titiz'in dönüşüne kadar; Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Başbakan Turgut özal'ın, İran'a yapacağı 

resmî ziyarete katılacak milletvekillerine dair Başba
kanlık tezkeresi ve eki liste (3/935) ' 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3 - 6 Ocak 1986 tarihlerinde İran'a yapacağım 

resmî ziyarete ekli listede adları yazılı parlamenter
lerimizin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre alınacak 
kararın gönderilmesini arz ederim. 

Turgut özal 
Başbakan 

LİSTE : 
İhsan Gürbüz (Hatay Milletvekili) 
Rüştü Kâzım Yücelen (İçel Milletvekili) 
Mehmet Üner (Kayseri Milletvekili) 
Ahurrahman Necati Kara'a (Kütahya Milletvekili), 
Ali Babaoğlu (Nevşehir Milletvekili) 
Mustafa Sabri Güvenç (Niğde Milletvekili) 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Sayın Baş-
kan, listede bir değişiklik olacaktı. 

BAŞKAN — Efendim, biz, Başbakanlıktan ge
len tezkereyi okutuyoruz; onu sonra halledersiniz. 

ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkanım, özür 
dileriz, bir değişiklik oldu; bu değişikliği bildirme
miz gedikti; değişiklik yazısını daha bugün yazdık: 
Kütahya Milletvekili Sayın Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın yerine, Erzurum Milletvekili Ebubekir 
Akay yazılacak. Listedeki değişikliği bu şekilde ya
pıp oylarsanız daha iyi olacaktır; çünkü, Meclis ya
rın toplanmayacaktır; değişiklik yazısı bilahara ge
lecektir efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Kara'a'nın yerine, Sayın Bbu-
bekir Akay'ın ismini listeden okumuş oluyoruz, lis
teyi buna göre düzeltiyoruz. Grubun arzusu o şekilde 
oluyor. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
aynı durum bizde de var. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi ve 
ekli listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

V, — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Aydın Milletvekili 'Ertuğrul Gökgün'ün, 

DESlYAB'm ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

BAŞKAN — Gündemin, «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, Aydın Millevekili Sayın Ertuğrul 
Gökgün'ün, Sayın Başibaikandan sözlü sorusu, Sayın 
Gökgün'ün görevli olması hasebiyle ertelenmiştir. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - incirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, Sayın Başbakandan sözlü 
sorusu vardır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, Sayın Başbakandan sözlü 
sorusu vardır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, tçel Milletvekili 
Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sayın Başbakandan 
sözlü sorusu vardır. 

Sayın Fikri Sağlar?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın Sayın Başbakandan sözlü 
sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Aydın Milletvekili 
Sayın Ertuğrul Gökgün'ün Sayın Başbakandan sözlü 
sorusu; Sayın Gökgün'ün görevli olması hasebiyle 
ertelenmiştir. 

7. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Fikri Sağlar'ın, Sayın Başbakandan sözlü sorusu 
vardır. 

Sayın Fikri Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/513) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, İçel Millevekili Sa
yın Fikri Sağlar'ın, Sayın Başbakandan sözlü sorusu 
vardır. 

Sayın Fikri Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
9. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak

larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Sinop Milletvekili 
Sayın Halit Barış Çan'ın, Sayın Başbakandan sözlü 
sorusu vardır. 
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Sayın Barış Can?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
10. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü

venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/515) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Sinop Milletvekili 
Sayın Halit Barış Çan'ın, Sayın Başbakandan sözlü 
sorusu vardır. 

Sayın Barış Can?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 

Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, Sayın Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu vardır. 

Sayın Canver?.. Burada. 
Sayın Dışişleri Balkanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
12. — İçel Millevekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te

davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Fikri Sağlar'ın, Sayın Başbakandan sözlü sorusu 
vardır. 

Sayın Fikri Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan? Yok, Görevlendirdiği bir bakan?.. 

Yok. 
Erelenmişir. 

13. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, îsanbul Millevekili 
Sayın Hüseyin Avni Güler'in, Sayın Başbakandan 
sözlü sorusu vardır. 

Sayın Avni Güler?.. Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
14. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

Akaryakıt tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, İçel Millevekili Sa
yın Fikri Sağlar'ın, Sayın Başbakandan sözlü sorusu 
vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
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Sayın Başbakan?.. Yok. Görevlendirdiği bakan?.. 
Yok. 

Ertelenmiştir. 
15. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in tütün ve sigaradan Devlet Tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/437) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Mahmud Altunakar'ın, Saym Başbakan
dan sözlü sorusu vardır. 

Sayın Mahmud Altunakar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

«toptan ertelenmiştir» deyin, olsun bitsin. 
BAŞKAN — Efendim, dememiz mümkün değil, 

sıra ile okutacağız, mecburuz. 
16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, D|-

yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Diyarbakır Millevekili 
Sayın Kadir Narin'in, Sayın Başbakandan sözlü so
rusu vardır. 

Sayın Kadir Narin?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
17. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 

Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Çorum Milletvekili 
Sayın Ali Ayhan Çetin'in, Sayın Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu vardır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?.. Yok. 
Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
18. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs

lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
.Orman ve Köylişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/471) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Aydın Milletvekili 
Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, Sayın Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü sorusu; soru sahibinin gö
revli olması sebebiyle erelenmişir. 

19. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 
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BAŞKAN — 19 uncu sırada, Hatay Milletvekili | 
Sayın Abdurrahman Demirtaş'ın, Sayın Ulaştırma I 
Bakanından sözlü sorusu vardır. I 

Sayın Abdürraihman Demirtaş?.. Yok. 
Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

20. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be- I 
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan I 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın- I 
dan sözlü soru önergesi (6/475) I 

21. — Aydın Millevekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal- I 
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş- I 
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/476) I 

BAŞKAN — 20 ve 21 inci sıralarda, Aydın Millet
vekili Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, Sayın Tarım Orman I 
ve Köyişleri Bakanından soruları, soru sahibinin gö- I 
revli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

22. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sok- I 
menoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçi- I 
lerin taban fiyatı üzerinde fatura düzenlemeye mec- I 
bur bırakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük I 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

BAŞKAN — 22 rici sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Murat Sökmenoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Ba- I 
kanından sözlü sorusu vardır. I 

Sayın Murat Sökmenoğlu?.. Burada. I 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Yok. I 

Soru ertelenmiştir. I 

23. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım I 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/478) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Aydın Milletvekili 
Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Orman ve Köyliş-
leri Bakanından sözlü sorusu soru sahibinin görevli I 
olması sebebiyle ertelenrriiştir. 

24. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si- I 
vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme I 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz- I 
lü soru önergesi (6/479) I 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Çorum Milletvekili 
Sayın Ali Ayhan Çetinin, Bayındırlık ve tskân Baka
nından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. | 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Turan Bayezit'in, Sayın Başbakandan 
sözlü sorusu vardır. 

Sayın Turan Bayezit?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sorusu ve İçiş
leri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/485) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun Sayın İçişleri Bakanından söz
lü sorusu vardır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 

Sözlü soru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 
sözlü olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Ankara Büyükkent Belediyesi tarafından 

Sihhiye'den gelip Tandoğan Meydanına doğru An-
karagücü Stadyumunu çaprazlama bölerek Ulaştır
ma - Tandoğan meydanları arası yoluna bağlanan 
iki yönlü trafik yolunun projesi kim tarafından dü
şünülmüş ve projelendirilmiştir? 

Soru 2. Tandoğan Meydanından Ulaştırma kav
şağına doğru hızla akan tek yönlü trafiğin içinden 
bu iki yönlü trafik nasıl geçirilecektir? 

Soru 3. Bu trafik için, evvelce projelendirilmiş 
olan demiryolu köprüsü yanında yapılacak ikinci pa
ralel bir köprü ile rahata ve tekniğine uygun ve An-
karagücü Stadını yok etmeyen bağlantı neden yapıl
mamaktadır? 

Soru 4. Bu gereksiz uğraş ve masraflardan ötürü, 
başta Belediye Başkanı ve diğer sorumlulardan he
sap sormayı düşünmez misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Er
zurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan verilen, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu 
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projesine ait sözlü soru önergesine cevap vermek 
üzere huzurlarınızdayım. 

Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki yoğun trafiği 
azaltmak amacıyla, 1957 yılında onaylanan imar pla
nında, Cemal Gürsel Meydanından başlayan ve Kon
ya Devlet karayoluna ulaşan ikinci bir bulvarın açıl
ması planlanmıştır. Bu düzenleme çalışmalarına 1975 
yılında Cemal Gürsel Meydanından başlanarak, Sıh
hiye Köprüsü dahil, bitirilmiş durumdadır. Sıhhiye 
Köprüsünden sonraki kısmın devamı ise, güzergâh 
üzerinde tesisleri bulunan kurum ve kuruluşların, bu 
tesislerini başka bölgelere intikal ettirmesi beklenil-
miştir. 1985 yılında tesislerin taşınmaları hızlandırıla
rak, yol çalışmalarına yeniden başlanmıştır. 

Birinci maddede belirtilen bulvarın, Tandoğan 
Meydanından Ulaştırma Kavşağına giden De Gaulle 
Caddesine bağlantısı ise, bu cadde üzerine yapılacak 
yonca yaprağı biçimindeki bir köprü ile sağlanacaktır. 
Yapılmakta olan Arif iye - Sincan demiryolunun hat
ları, imar planındaki demiryoluna paralel köprünün 
ayağına rastlamaktadır. Aynı zamanda, demiryoluna 
paralel bir köprü yapıldığı takdirde, Kâzım Karabe-
kir Caddesine bağlantı yapılması mümkün bulunma
maktadır. 

Yapılacak yonca yaprağı biçimindeki köprü sebe
biyle, yürürlükteki imar planında, stat olmayan, Dev
let Demiryolları ve Makine Kimya Kurumu mülkiye
tindeki arsalardan geçmek mecburiyeti hâsıl olmuş
tur. 

Cemal Gürsel Meydanından başlayıp, Sıhhiye Köp
rüsünden geçen yolun açma çalışmalarına 1975 yılın
da başlanılmış ve büyük bir kısmı gerçekleştirilmiş bu
lunmaktadır. Yapılan bu çalışmaların, imar planına 
ve kanunlara uygun olarak yapıldığı görüşünde bu
lunduğumdan, görevliler hakkında bir soruşturma açıl
masına gerek yoktur. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, açıklama yap
mak istiyor musunuz? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Nalbantoğlu, süreniz 5 dakikadır. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile se
lamlarım, 

Bendeniz, inşaat yüksek mühendisi - bu lafı söylü
yorum; ama şu teknik kadro karşısında belki ayıp 
oluyor - olduğum için, etüt proje şefi olarak 5 sene 

Karayollarında çalışmam nedeniyle ve ayrıca Erzu
rum Belediye Başkanlığı görevini de 4,5 sene meh-
maemken yapmış olmam dolayısıyla, Ankara Bele
diyesinin, Tandoğan Meydanı civarında yaptığı ka
rayolu bağlantısı ile ilgili münakaşaları ibretle izle
dim ve yerinde incelemeler de yaptım; bu bağlantı, 
birkaç teknik hata ve imkânsızlığı içermektedir. 

Birincisi; Sıhhiye'den gelen yolun güzergâhı,- An-
karagücü Stadyumunu bölmesi pahasına, Tandoğan 
Meydanına kıvrılmıştır. Oysa, bu yolun Sıhhiye'den 
itibaren geldiği yön, mevcut demiryolu ve köprüsü
nün hemen yanıdır ve ona paralel biçimdedir. Evvel
ce tasdik edilen güzergâh budur; gerek istimlak ve 
gerekse biraz sonra bildireceğim teknik ve kaçınıl
maz nedenler de, bunu gerektirmektedir. Oysa, bilin
meyen bir sebeple yol, yönünden sola doğru kıvrılıp, 
Tandoğan Meydanının yakınından Tandoğan - Ulaş
tırma Bakanlığı yoluna, Ankaragücü Stadyumunu da 
bölerek bağlanmıştır. 

İkincisi, Sıhhiye'den gelen yol, bulvar karakterin-
dedir; yani ortası refüjlü olup, gidiş ve geliş yönleri 
ayrılmıştır. Çünkü, Kurtuluş'tan ve Sıhhiye Köprü-
"sünden buraya gelen ve bunun devamı olan yol da, 
bulvar karakterindedir. Bu yolun, Tandoğan Meyda
nına kıvrılıp, Tandoğan - Ulaştırma Bakanlığı bulva
rının sadece bir yönüne, çift yönlü olarak bağlan
ması ve hele bu bağlantının, özellikle şimdi olduğu 
gibi, keskin bir açı altında olması da imkânsızdır. 

Sayın bakanın «Yonca yaprağı yapacağım» şek
linde buyurdukları gibi, buraya bir göbekli kavşak 
yapılması ise, Tandoğan Meydanının çok yakında ol
ması ve bulvarların çok geniş ve trafiğin de çift yön
lü olması nedeniyle imkânsızdır. Oluşacak kuyruk
lar, Cebeci - Bahçelievler yolunu derhal tıkayacak
tır. Buraya bir üst geçit yapımı da, arazinin olanak
sızlığı ve mevcut Cebeci - Beşevler ve Tandoğan - Ulaş
tırma Bakanlığı yollarının kot durumu, yani teknik ta
birle, nivelet hattı nedeniyle imkânsızdır. 

Sonuç olarak; eğer Büyüıkşehir Belediyesi bu çok 
büyük teknliık hatayı yapmasa ve yolu tasdikli gü
zergâhında bıraksaydı, Sııhhiye'den gelecek ve de
miryoluna paralel olan iki yönlü ve ortası refüjlü 
bulvarı, mevcut demiryolu iköiprüsünün yanından 
bir karayolu köprüsü inşa edilerek, altındaki bulva
rı aşıp Tandoğan - Ulaştırma yoluna, îngilizcesi, 
«Yarım diamond» veya Türkçesi, «Yarım pırlanta 
tipi» denilen bir kavşakla, iki yandan ve gidiş 
ve geliş yönleri birebirinden ayrı bir şekilde, çok ucu-
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za bağlanabilirdi; böylece, uzun gürültülere neden 
olan yanlış tasarruf ortaya çıkmazdı. 

Şimdi, Büyüıkşehir Belediye Başkanını, bu çok 
büyük hataya sürükleyen nedenlere değinmek isti
yorum. Bunlardan biri, Başkanın teknik adam olma
ması ve bu konuları hiç bilmemesidir; bu da ayıp değil
dir. Ancak, evvelce belediyesinde mevcut bulunan 
ve bu konulardan iyi anlayan kimseleri tasfiye ve 
pasifize ederek, bunların yerlerine kendi partizan 
yandaşlarını doldurması ve yenilerin de bilgisizce 
yaptıkları tasarruflar, onu bu hale düşürmüştür. 

IBAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, süreniz doldu, 
toparlayın,; 

eiUMl NALBANTOĞLU (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkan. 

IBazı ANAP milTeÜvekjilIerini usandırdığımı gördü
ğüm konuşmalarımın hedefi; Mehmet Altınsoy'un, 
ulaşım ve trafik düzeni için, bu konuda en yetkili ve 
sorumlu bakanlık olan İçişleri Bakanlığının dikkati
ni çekmekti. Ankara kentinin trafik tuzağı yolları, 
aksayan sinyal ve işaret sistemleri, 'boş duran kat
lı otopark, kaldırımlarına kadar tıklım tıklım dolu 
civar caddelerin neden oldukları kazalar ve bu baş--
ikanın yapmayı planladığı toplu taşım sistemleri veya 
»toplu taşıma sistemleri, ve yukarıda bahsettiğim so
nuncu saçmalık ise, bu şehirde sorumsuzca bazı ya
tırımların veya girişimlerin yapıldığını göstermekte
dir. f 

ıBu sebeple, bu önergemi verdim ki, hiç olmaz
sa Bayındırlık ve İskân Bakanlığı gibi teknik bir ba
kanlıktan, bilgi de ediınilebilsin ve bu saçma inşaat
lar yapılmasın; fcaldıki, bir stat dahi bu yüzden he
der edilmiştir. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant
oğlu. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi NaHbantoğlu'nun Sayın İçişleri Baka
nından sözlü sorusu; İçtüzüğün 97 nci maddesine gö
re ertelenmiştir. 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Yükseköğretim Kurulunun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 
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BAŞKAN — 28 inci sırada Hatay Milletvekili 
Sayın Murat Sökmenoğlu'nun Sayın Başbakandan 
sözlü sorusu, vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?... Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
(Ertelenmiştir.) 

29. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın - Yaym ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Sayın Murat Sök
menoğlu'nun, Basın - Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğüyle alakalı Devlet Bakanından sözlü so
rusu vardır. 

Sayın Murat Sökmenoğlu?... Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı?... Yoklar. 
Ertelenmiştir. 

30. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, İzmir Milletvekili 
Sayın Hüseyin Aydemir'in Sayın Başbakandan sözlü 
sorusu vardır./ 

Sayın Hüseyin Aydemir?.., Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

31. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarımı Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 

'BAŞKAN — 31 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Abdurrahman Demirtaş'ın Sayın Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Abdurraihman Demirtaş?... Yok^ 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir./ 

32. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

(BAŞKAN — 32 nci sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Salim Erel?... Buradalar. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?... Yok, 
Ertelenmiştir, 
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33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Erzurum Milletve-
'kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun Sayın Başbakan
dan sözlü sorusu; İçtüzüğün 97 nci maddesine göre 
ertelenmiştir., 

34. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yu
nanistan, Bulgaristan ve ABD ile ülkemiz arasında
ki bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/496) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in Sayın Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu vardır. 

ISaym Canver?... Yok. 
Sayın Dışişleri Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

' 'BAŞKAN — 35 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Tünkân Turgut Arıkan'ın Sayın Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu vardır. 

iSayın Arikan?... Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?... 

Yok. 
Ertelenmiştir. 

36. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul --• Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, Sayın İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu vardır. 

Sayın Canver?... Yök. 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
37. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

Sıkıyönetim Kanunu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
ne iade edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/502) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Hakkâri Milletvekili 
Sayın Mehmet Sait Erol'un. Sayın Başbakandan söz
lü sorusu vardır. 

Sayın Mehmet Sait Emi?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Ben cevap vereceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir defaya mahsus ol
mak üzere erteliyoruz; çünkü soru sahibi yok. 

38. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, İs
tanbul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde 
Belediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın İmren Aykut'un, Sayın Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Aykut?... Yok. 
Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

39. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521) 

BAŞKAN — 39 uncu sıradaki sözlü soruyla il
gili Sayın Salim Erel'in, bir geri alma önergesi var
dır; okutuyorum1: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
25.124985 tarihli gündemin 39 uncu sırasındaki 

6/521 esas numaralı sözlü sorumu geri alıyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla., 

Salim Erel 
Konya 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geri verilmiş
tir efendim. 

40. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

'BAŞKAN — 40 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Feridun Şakir Öğünç'ün, Sayın İçişleri Baka
nından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Feridun Şakir Öğünç?... Buradalar, 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

41. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nukseverin, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köy işleri Baaknından sözlü soru önergesi (6/523) 

'BAŞKAN — 41 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Seyit Hüsamettin Konuksever'in, Sayın Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü sorusu 
vardır. 
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Sayın Konuksever?... Buradalar. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Ta

rım - İş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Kadir Narin'in, Sayın Tarım Orman ve 
Köyişleri Balkanından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Kadir Narin?... Buradalar. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?... Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 

43. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre
tim açığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/526) 

>BÂ'ŞKAN — 43 üncü sırada, Manisa Miletvekili 
Sayın Abdullah Çakırefe'nin, Sayın Devlet Baka
nından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Abdullah Çalkırefe?... Buradalar. 
Sayın Devlet Balkanı?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

44. —- Uşak Milletvekili Yusuf Demirin, Banaz 
orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Uşak Milletvekili 
Sayın Yusuf Demir'in, Sayın Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Yusuf Demir?.,. Buradalar. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
45. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/529) 

'BAŞKAN — 45 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sayın Başbakandan 
sorusu vardır. 

Bu soru, içtüzüğün 97 nci maddenin üçüncü fık
rasına göre ertelenmiştir. 

46. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 

'BAŞKAN — 46 nci sırada, Balıkesir Miletvekili 
Sayın Davut Abacıgil'in, Sayın Başbakandan sözlü 
sorusu vardır; Sayın Abacıgilrin, görevli olması se
bebiyle ertelenmiştir. 
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47. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim 
hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/531) 

IBAŞJKAN — 47 nci sırada, Şanlıurfa Milletve
kili Sayın Vecihi Ataklı'nın, Sayın Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Vecihi Ataklı?... Buradalar. 
Sayın Ulaştırma (Bakanı?... Yok. 
Soru ertelenmiiştir. 

48. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/532) 

ıBAŞKAN — 48 inci sırada, Şanlıurfa Milletve
kili Sayın Vecihi Ataklı'nın, Sayın Tarım Orman ve 
Köyişleri Balkanından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Vecihi Ataklı?... (Buradalar. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Balkanı?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

49. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 
Manisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/533) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Manisa Milletvekili 
Sayın îsmet Turhangil'in, Sayın Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu vardır. 

Sayın İsmet Turhangit?... Burada. 
Sayın Ulaştırma Bakanı?... Yok. 
Soru ertelentnıiştir.ı 

50. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Kuşadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilme-
yiş nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/534) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Aydın Milletvekili 
Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, Sayın İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu vardır; Sayın Gökgün'ün, görevli 
olması sebebiyle ertelenmiştir. 

51. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/536) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın Mehmet Üner'in, Sayın Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Mehmet Üner?... Burada^ 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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52. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/537) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Abdurrahman Demirtaş'ın, Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Abdurralhman Demirtaş?... Yok. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

53. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetinin, Ço
rum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/538) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Çorum Milletvekili 
Saym Ali Ayhan Çetin'in, Sayın Bayındırlık ve Is-
ıkân Bakanından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?... Yok. 

1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Elazığ Milletvekili Mehmet Özde
mir ve 7 Arkadaşının, Diyarbaır Milletvekili Mah-
mud Altunakar ve 12 Arkadaşının, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar ve 38 Arkadaşının, Kars Mil
letvekili Aziz Kaygısız ve 8 Arkadaşının, Elazığ Mil
letvekili Mehmet Özdemir ve 8 Arkadaşının Aynı Ko
nuda Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/729, 2/148, 2/218, 2/221, 2/268, 2/284) 
(S. Sayısı : 384) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci sırada, 384 Sıra Sayılı, 2547 sayılı Yüksek
öğretim Kanununun 44 üncü Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Elazığ Mil
letvekili Mehmet Özdemir ve 7 Arkadaşının, Diyar
bakır Milletvekili Mahmud Altunaıkar ve 12 Arkada
şının, tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 38 
Arkadaşının, Kars Milletvekili Aziz Kaygısız ve 8 
Arkadaşının, Elazığ Milletvekili Mehmet Özdemir ve 
8 Arkadaşının Aynı Konuda Kanun Tekliflerinin gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

(1) 384 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

Sayın Bayındırlık ve Mân İBaSkanı?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
54. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırımın, 

Kayseri İlinin hava kirliliği için ̂ alınacak tedbirlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın Muzaıffer Yıldırım'ın, Sayın Devlet Bakanından 
sözlü sorusu vardır. 

Sayın Muzaffer Yıldırım'ın, izinli olması sebe
biyle ertelenmiştir. 

55. — Uşak Milletvekili Yusuf D emir'in, bazı 
ürünlerin 1974 -. 1985 yıllarındaki taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Uşak Milletvekili Sa
yın Yusuf Demircin, Sayın Başbakandan sözlü soru
su vardır. 

Sayın Yusuf Demir?..v Buradalar. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
'Ertelenmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla
rınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Okunmamasını kabul edenler... Okunmaması 
kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen ar
kadaşların isimlerini okuyorum: 

Grupları adına: Anavatan Partisi Grubu adına 
Sayın ismail Dayı. 

Şahıslar adına: Sayın Fikri Sağlar, Sayın Enver 
Özcan. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın İsmail Da
yı, buyurun efendim. 

Süreniz 20 dakikadır Sayın İsmail Dayı. 

ANAP GRUBU ADINA İSMAİL DAYI (Balıke
sir) — Sayın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer üye
leri; görüşülmekte olan 2547 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmak üzere getirilen yasa tasarısı hakkında, 
Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz et
mek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu ve
sile ile sizlere, grubum ve şahsım adına saygılar su
narım. 

Sayın milletvekilleri, asırlardır eğitim ve öğretime 
önem veren yüce Türk Milleti, Cumhuriyetimizin ku
ruluşundan bu yana, gençlerin eğitilmesine, artan bir 
hızla devam etmiştir. Bir yandan yeni üniversiteler 
kurmaya, yüksekokulları geliştirmeye devam edilmiş, 
diğer yandan, evvelce yalnız istanbul'da bulunan üni-

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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versitelerimizin, Ankara ve İzmir'den sonra, bilhassa 
son yıllarda, yurdun dört bir tarafına yayılması sağ
lanmıştır. Kurulmuş bulunan 27 üniversite, bunlara 
bağlı fakülteler ve yüksekokullar yurdun her tarafı
na dağılmakla, fırsat eşitliğini gençlerimizin ayağına 
kadar götürmüş bulunuyorlar. Şüphesiz ki, sadece 
üniversite ve yüksekokul adedini artırmak ve memle
ketin her tarafına yaymakla iş bitmez, önemli olan, 
bu eğitim kurumlarının çağın icaplarına ayak uydur
maları ve hepsinin aynı düzeyde eğitim yapmalarıdır; 
bir taraftan da, maddî güçlükler arz eden bu durum, 
eğitim elemanı yetiştirmek hususunda daha da bü
yük bir güçlükle bizi karşı karşıya bırakmıştır. Ge
rek bizden evvelki hükümetler, gerekse Anavatan ik
tidarı, bu hususta hiçbir fedakârlıktan çekinmemiş, 
sizlerin daha dün tasviplerinize sunulan bütçeden mil
lî eğitime, elden gelen imkânlar verilmeye gayret edil
miştir. Şüphesiz ki, bunun daha fazlasını gerçekleş
tirmek arzumuzdur. 

Sayın milletvekilleri, yeni yapılmış olan Yüksek
öğrenim Kanunu, kısa zamanda ihtiyaçlara cevap 
verme denemesi içinde, tatbikattan da gelen ve edini
len bilgilerle, belki bazı değişiklikleri gerektirecek
tir. Ancak, kanunların sık sık değiştirilmesi, aksayan 
yönlerin meydana çıkmasını beklemeden yapılacak 
acele değişiklikler, faydadan ziyade zarar getirebilir; 
fakat, süratle çoğalan üniversite ve yüksekokullarda, 
bu çıkan kanun ve onun ışığındaki yönetmelikler, 
bazı üniversitelerimizde farklı yorumlara ve tereddüt
lere sebep olmuştur. 

Eğitimde kalitenin düşürülmemesi, daha iyi başa
rıların alınması ve gençlerimizin de mağdur olmama
ları, şüphesiz göz ardı edemeyeceğimiz hususlardır. 
Düşünülen bu yasa tasarısında, sistemin esasına do
kunulmamış, ona daha açıklık ve gençlerimize yeni 
haklar ve ferahlık getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hükümetimizin yasa tasarısı, 
bu konuda teklif veren iktidar ve muhalefetin de
ğerli üyelerinin teklifleriyle birlikte mütalaa edile
rek, Millî Eğitim Komisyonunda, komisyonun değerli 
üyelerinin verdiği önergeler ve çalışmalarla daha ge
nişletilerek huzurlarınıza getirilmiştir. 

Tasarıda, birinci ve ikinci yarı yıllarda okuma 
şartları değiştirilmemiştir. Son sınıf ve ara sınıflar
da tek dersten kaydı silinen öğrencilere, tekrar o ders
leri alma hakkı getirilmiştir. Ayrıca, eğitim öğretim 
programının sonunda, derslerini 3 derse kadar indi
rebilen öğrencilere yeni haklar getirilmiştir. Şöyle ki, 
her fakülte, ve yüksekokulun, normal eğitim süresine 

ilaveten tanınan yüzde 50'lik bir artış, yani 2 yıllık 
eğitim kurumlarına 1 yıl; 4 yıllık eğitim kurumla
rına 2 yıl; 5 ve 6 yıllık eğitim kurumlarına 3 yıllık ek 
süreler sonunda, öğrenci, başaramadığı ders adedi
ni 3'e indirmişse, kendisine 2 imtihan Hakkı daha ge
tirilmiştir. Bu 2 imtihan hakkında da ders adedini Ve 
indirmişse, kendisine 3 yıl, yani 6 imtihan hakkı daha 
getirilmiştir. 

Ayrıca, lisans öncesi eğitim yapanlardan, birinci 
ve ikinci yarı yıl veya birinci yılın bütün derslerin
den başarılı olanlara önlisans okullarına girebilmele
ri için, bir başarı belgesi verilecektir. Yine, ilk 2 yıl 
veya ilk 4 yarı yılın imtihanlarını tamamen başarıp 
da, bilahara sonraki derslerden kaydı silinen öğren
cilere de, önlisans diploması vermeyi yasamız amaç
lamıştır. 

Gençlerin, hayata intibak edip ve memlekete ya
rarlı birer eleman olarak yetişmeleri hususundaki okul
lara girmeleri sağlanacak ve kendileri sadece bu du
rumdaki öğrenciler için tespit edilen derslerden so
rumlu olacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, şüphesiz ki, yasaları meclis
ler yapar; yüce Meclisin değerli milletvekilleri ge
rekli yerlerden bilgi alır, hükümetlerin getirdiği tasa
rılara, görüşleri doğrultusundaki katkıları eklenerek 
yasalar oluşur; bu defa da öyle olmuştur. 

Millî Eğitim Komisyonunda, muhalefet - iktidar 
ayırımı gözetmeksizin, millî eğitim politikamızın par-
tilerüstü bir politika olduğu esprisi içinde çalışma ya
pılmıştır. Hatta, iktidar milletvekilleri, bu hususta, 
muhalefetteki arkadaşlarını geçmişlerdir diyebiliriz. 
Neticeye saygı duyarak huzurlarınıza getirilen yasa 
tasarısı hususunda, Sayın Başbakanımız ve Sayın Millî 
Eğitim Bakanımız ve siz sayın milletvekillerimizle, 
şu ana kadar, öğrenci lehine çalışmalarımıza devam 
ettik. Şüphesiz ki, eğitimin aksamadan yapılması, se
viyenin düşürülmemesi de gözden uzak tutulmamıştır. 

Arkadaşlarımızın vereceğini tahmin ettiğim önerge
lerle, birinci sınıf öğrencilerine, kalıcı olarak 1 sınav 
hakkı ve geçici olarak, 1984 -1985 yıllarında kaydı 
silinenlere de, tek dersten ilave bir sınav ve bütün
leme hakkı, sizin oylarınızla, ümit ederim ki, kabul 
görecektir. Ayrıca, ara sınıf ve son sınıflar için, tek 
ders değil, 3 dersten kaydı silinenlere de yeni imti
han hakkı ve 1984-1985 yıllarında kaydı silinen öğ
rencilere de, bu haklardan yararlanma fırsatı verSe»-
cektir. 

İnsanın yetişmesinin ne kadar zor olduğunu he-
. pimiz biliyoruz. Ayrıca, yeni olan YÖK Yasasının 
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yorum farkından dolayı mağdur olan gençlerimizin 
varlığından da haberdarız. Mümkün mertebe, prog
ramları aksatmamak gayreti içinde, Gençlik Yılında 
ve her zaman gençler için düşünmeye gayret ediyo
ruz. Çünkü onlar, geleceğimizin teminatıdırlar; onla
rın çağım hepimiz yaşadık. Hapishanelerden insan 
kurtarmaya gayret ederken; fakültelerde muhtelif ne
denlerle dersleri aksayan gençlerimize yardımcı ol
mak en tabiî görevimizdir. Şüphesiz, hocaları da bi
zim gibi düşünmektedirler; biz öyle ümit ediyoruz 
ve öyle biliyoruz. Bu vesileyle, sevgili gençlerimizden 
de bu fırsatları iyi değerlendirmelerini, bizlerden da
ha iyi yetişmiş insanlar olarak geleceği devralmaları
nı, Türkiye'yi bir an evvel, Yüce Atatürk'ün dediği 
gibi, muasır medeniyetler üzerine çıkarma gayretleri 
içinde olmalarını diliyorum. 

Anahatlarını sunmaya gayret ettiğim bu yasa tasa
rısı vesilesiyle, yüce Meclisin saygıdeğer Başkanını ve 
siz değerli milletvekillerini hürmetle selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İsmail Dayı. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Cüneyt Canver, buyurun, süreniz 20 dakikadır. (Alkış
lar) 

SHP GRUBU ADINA CÜNEYT CANVER 
(Adana) — Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi 
grubum ve şahsım adına saygı ile selamlarım. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü 
maddesinin öğrenciler lehine değiştirilmesini içeren 
yasa teklifimiz, hükümet tasarısından önce, Grubu-
muzca, Millî Eğitim Komisyonuna sevk edilmişti. 
Komisyonda bekletilen teklifimiz, daha sonra gün
deme gelen hükümet tasarısıyla birlikte görüşülmüş 
ve fazlaca dikkate alınmadan, tasarıyla birlikte Ge
nel Kurula indirilmiştir. 

Teklifimizin fazlaca dikkate alınmamasını yadır
gamıyoruz; çünkü, ilk defa başımıza gelmiyor. Ya
sa tekliflerinin, içeriğinden çok, altına atılan imza
ların hangi partiye ait olduğuna önem verildiğini bi
lenlerdeniz; ancak, Millî Eğitim Komisyonunda kar
şılaştığımız bazı tutum ve davranışlardan söz etme
den geçmek istemiyoruz. 

iktidar partisinin bazı üyelerinin, komisyon üye
si olmadığımızdan bahisle bizlere söz verilmeyeceğini 
ileri sürmelerine karşın, komisyon başkanının içtüzük 
gereği hareket etmesini ve bizlere istediğimiz kadar 
söz vermesini ve yine iktidar partisinin bazı üyelerinin 
uyarılarımızı dikkate almasını, hatta zaman zaman 
bilgi alışverişinde bulunmalarını saygı ile karşıladığı

mızı belirtmeyi bir borç bilerek, huzurlarınızda ken
dilerine teşekkür ediyoruz. (SHP sıralarından alkış
lar) 

Sayın üyeler, yükseköğretim gençliğine yeniden 
sınav hakkı verme gereğini, ikinci yasama yılı sona 
ererken, ikinci kez duyuyoruz. Kuşkusuz, önce, ne
den sınav hakkı verme gereğini duyduğumuzun tah
liliyle başlamak gerekir. Hükümetin de bu konuda 
kaygı duyduğunu ve bu amaçla Yükseköğretim Ka
nununun 44 üncü maddesinin iyileştirilmesini sağla
mak için yasa tasarısını Genel Kurula sevk ettiğini 
biliyoruz. Gündemde olan husus, bir öğrenci affı ol
mayıp, 44 üncü maddenin biraz daha iyileştirilmesi-
dir; tartışılan noktalar ise, bu iyileştirmenin, okullar
la ilişiği kesilen öğrencilere uygulanıp uygulanmaya
cağı olacaktır. 

Neden sınav hakkı verme gereğini duyuyoruz? Biz
ce, yeniden sınav hakkı gereğinin temel nedeni, Yük
seköğretim Kanunu ve uygulayıcıları olan Yüksek
öğretim Kurumudur. Yükseköğretim Kurumunun, öğ
retim üyeleriyle başlattığı kıyım harekâtı, bu kesim
deki operasyonun hemen hemen tümüyle başarıya 
ulaşmasından sonra, bu kez de öğrencilere yönelmiş 
ve 40 bin dolayında öğrenci, atılma ile karşı karşıya 
kalmıştır. Ülkemiz tarihi bir yana, dünya tarihinde de 
bu kadar sayıdaki öğrencinin, aynı anda yükseköğre
tim kurumlarından atıldığı görülmemiştir. Bu kitlesel 
boyutlardaki atılmalar, YÖK sisteminin bir parçası ol
duğu ve YÖK'ün tahripkâr yüzünü ortaya koyduğu 
için önemlidir. Her fırsatta Yükseköğretim Kurumu
nun başarılarını saymakla bitiremeyenler bile, 40 bi
ne yakın öğrencinin sokağa atılmasından sonra, 
YÖK'ün gerçek yüzünü ve yükseköğretimimizde ya
rattığı tahribatı gizleyemeyecekler, gizlemeye kalkışa-
mayacaklardır. Son yıllarda ülkemizde öğrenci genç
lik, üzerinde istenildiği gibi tasarruflar yapılan, itilen, 
kakılan bir kesim oluşturmuştur. Toplumumuzun her 
kesimi için geçerli olan, susan insanlar yaratma ça
bası, en yoğun olarak işçiler ve öğrenciler üzerinde 
yürütülmüştür. Bu nedenle, bundan sonraki çalışma
larımızın, özellikle öğrenciler üzerinde Demokles'in 
kılıcı gibi asılı duran atılma korkusunun tamamen 
kaldırılmasına yönelik olmalıdır. Kuşkusuz, bunu 
sağlamanın yolu da, üniversite özerkliğinin iadesin
den ve yükseköğrenim gençliğinin ve öğretim üye
lerinin, birkaç şahsın baskısından kurtarılmasından 
geçer. 

SHP Grubu olarak, biz, bu nedenlerle, Yüksek
öğretim Kanununun tümünün yeniden gözden geçi-
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rilmesinden yanayız. 44 üncü maddenin bu amaçla 
iyileştirilmesinden, ve iktidarımızda köklü değişiklik
ler yapılıncaya kadar, 'bu tip değişikliklerle öğrenci 
gençliğin korunmasından da yanayız. 

Atılmaların nedenleri ve yükseköğretim kapısın
da yığılma : 

Ortaöğretimin, mesleksel bilgi ve beceri kazan-
dıramaması, 'bir meslek veya bir konuda beceri ka
zanabilmek için yükseköğretim yapmanın zorunlu 
oluşu, ortaöğretimin, yan çıkışları olmayan bir ka
nal gibi, tüm yükünü üniversite kapısına boşaltması 
sonucunu doğurmaktadır. Bu durum, üniversiteleri
miz önündeki yığılmaların başlıca nedenidir. 

'1974-1975 öğretim yılında üniversite sınavlarına gi
ren öğrenci sayısı 229 994 iken, 10 yıllık süre içinde, 
yüzde 209'luk bir artışla 481 bine ulaşmıştır. Sınav
lar sonucu üniversiteye giremeyen öğrenci sayısı da, 
aynı süre içerisinde yüzde 109'lük bir artış göster
miştir. '1980-'198'1 öğretim yılında üniversite kapışm
adan geri dönen öğrenci sayısı rekor düzeye ulaşmış, bu 
dönemde üriıVersite sınavlarına giren 443 359 öğren
ciden, yaklaşık yüzde 90,5'unu oluşturan 401 787 
öğrenci hiçbir yükseköğretim kurumuna girememiş
tir. 

'Üniversiteler önündeki bu yığılmalar, siyasal ik
tidarları arayışlara itmiş ve ilk araç olarak, eğitim 
enstitüleri oiuşturalmuş'tur. Ancak, öğretmen sayı
sının, ülke gereksiniminin çok üzerine çıkmaya baş
laması sonucu, üniversiteler önündeki yığılmayı erit
mek için izlenen bu yol tıkanmış, bir zamanlar 80 
b'ine çıkan eğitilm enstitüsü kontenjanları, 1979 1080 
yılında 4 08'8'e düşürülmüştür. 

Eğitim enstitülerinin zaman içerisinde işlevinin 
yitirmesi, yöneticileri yeni önlemler almaya itmiş ve 
YÖK kurulduktan sonra ünversitelere daha fazla öğ
renci alıyormuş gibi görünmek amacıyla, patenti 
YlÖK Başlkanına ait yeni bir yöntem geliştirilmiş ve 
uygulamaya devam edilmiştir. Bu yöntem, doldur-
boşalt sistemidir. Bu sistemin özü, daha fazla öğren
ciyi yükseköğretime almak, mezun etmeden eleye
rek, atılmayı kaçınılmaz 'hale getirerek, kabı büyült
meden, ka!bı doldurup, boşaltmaktı. Bu yöntem, 1982-
1983 yılından 'başlayarak uygulanmaya başlandı ve bir 
önceki yıllara göre, yükseköğretimi kurumlarıma 
yaklaşık yüzde 96 oranında daha fazla öğrenci alındı 
ve bu yol daha sonraki yıllarda da sürdürüldü. 1982-
1983 öğrdtim yılında, hemen tüm üniversiteler, 1960' 
tan ıbu yana ulaştıkları en yüksek kayıt kapasiteleri
nin çok üzerinde öğrenci almışlardır; yalnızca Ege 

Üniversitesinde yüzde 30'luk bir azalma görülmek
tedir. Toplam artış ise, yaklaşık yüzde 40 oranında
dır. 

Yükseköğretim kurumlarının kayıt kontenjanla-
rındaki bu artış, 1984 yılında çıkarılan öğrenci af
fıyla birleşince, artan öğrenci miktarını yükseköğre
tim kurumları çekemez olmuş, gerek öğrenim kuru
mu ve öğretim üyesi sayısı, gerekse üniversitelere 
ayrılan ödenek miktarları, artan öğrenci miktarını 
karşılayamaz olmuştur. Kaldıki, artırılan kontenjan
lar, okullaşma oranını yükseltmediği gibi, üniversite 
önündeki yığılmaları da önleyememiştir. 

1981-1982 yılında 33*4 olan yükseköğrenim kurumu 
sayısı, 1984-1985 Öğretim yılında, yaklaşık yüzde 10 
azalmayla, 3Öl'e düşmüştür. Bunun sonucu, öğrenim 
kurumu başına düşen öğrenci sayısı 719'dan 1 561 'e 
yükselerek, yüzde 117lik bir artış göstermiştir, öğ
renci sayısının, kapasitenin çok üzerinde artışı sonu
cu, öğrenciler anfilere sığmamaya, ders dinlemek için 
arifiler önüride kuyruğa girmeye başlamışlardır, ör
neğin, Ankara Hukuk Fakültesi öğrencileri sabah er
kenden kalkıp, en geç 7.00'de okul kapısının önünde 
oluyor ve kuyruğa giriyorlar. Yaklaşık 8 bin kişinin 
okuduğu okulda, fakülte yönetimi, yer sorununu çöz
mek için, bahçedeki oturma banklarını anfinin içine 
yerleştirme yoluna başVurmuş'tur. öğretim üyelerinin 
sayıları da, öğrencilere ofanla aynı gelişmeleri gös
termiş ve 1982-1983 yılında '22 223 olan öğretim Üyesi 
sayısı da, yüzde 2'li'k bir azalmayla, 1984 1985 yılında 
21 740'a düşerken, öğrenci sayısın'daki artış yüztte 96' 
ya ulaşmıştır. Bir öğretim üyesine düşen öğrenci sa
yısı da, aynı dönem içerisinde 1'1'den 22'ye yüksele
rek yüzde 100 oranında artmıştır. Bir öğretim üyesi
nin, her dersten en az 100 sınav kâğıdı okumak zo
runda olduğu düşünüldüğünde; örneğin, Siyasal Bil
giler Fakültesinde 100 kişiye ders vermek durumun
da olan öğretim üyesinin, bir öğretim yılı boyunca 
okuyacağı sınav kâğıdı sayısı 6 000 olacaktı. 

YÖK yetkilileri, öğretim üyesi yetersizliğini ka
bul etmemekle birlikte, gizlemeyi de başaramamak-
tadırlar. Yükseköğretim Kurumunun, öğretim üye
leri arayan ilanlarına gazetelerde sıkça rastlanır ol
muştur. Örneğin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde öğretim üyesi yetersizliğin'den, öğretim 
yılı 1 Ekim 1984 tarihiride resmen başlamasına kar
şın, uzun süre ders yapılamamıştır. Ankara Hukuk 
Fakültesinde, tdare Hukukundan sonra, Kamu Hu
kuku anabilİm dalında da ders verecek öğretim üye
si kalmamıştır. 
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Arka arkaya gelen bu olaylar, salt bir tesadüfle I 
açıklanamaz. Toplumu yönelmede tesadüflere yer I 
yoktur. Üniversitelerin temel öğelerinden olan öğ
retim üyelerinin tasfiyesi sırasında artırılan konten
janlar, çıkartılan öğrenci affı, bizce tesadüfi veya 
gere'k duyularak çıkartılmış değildi; açık bir politik 
manevra idi. Öğretim üyelerinin tasfiyesinin yara
tacağı tepkilerden, öğrencileri kitlesel olarak uzak 
tutmak için, üniversitelerin ayrılmaz iki parçası olan 
öğrenci ve öğretim üyelerini birbirinden ayırmak 
amacına yönelikti. Artırılan kontenjanlar, tanınan ek 
sınav hakkı, öğrenci affı; YÖK'e karşı oluşmuş tep
kileri, öğretim üyesi sorunuyla sınırlamak, YÖK'ün 
olumsuzluklarını öğrenciler düzeyinde kitlesel olarak 
yumuşatmak amacıyla uygulamaya konulmuştur. Bu
gün sistem, 'bütün acımasızlığı ile, öğrenci düşmanı 
yüzünü gösterince, kontenjanların da yükseltilmesine 
gerek kalmadığı düşünülmüş olacak ki, kontenjanla
rın yüzde 3 oranında düşürüleceği açıklanmıştır. 
Harçlar da, 'belli ölçüde kamuoyu oluşturulduktan 
sonra, yüzde 100 oranında artırılmıştır. Bütün bunlar 
'bir tesadüften çok, bilinçli bir planın uygulamaya 
konulduğunu gösteriyor. 

Öğrenci atılmalarını doğuran nedenlerden birisi 
de, gerek Yükseköğrenim Kanunu ile, gerekse YÖK 
ilke kararlarıyla getirilen akademik düzenlemelerdir. 
Özellikle, yapılan düzenlemelerin, sürekli değiştirilip, 
istikrara ka'vuşturulamama'sı, öğrencilerin, yönetme
lik değiştirmelerine ayak uyduramamaları sonucunu 
doğurmuştur. Yapılan düzenlemelerle getirilen deği
şiklikler, hep öğrencilerin ders ve sınıf geçmelerini 
güçleştirici yönde olmuştur. Bunun en somut örne
ğini, ara sınavların başarı notuna katkısındaki deği
şiklikler oluşturmuştur. Daha önce ara sınavları, 
yıl sonu sınav başarı notunu yüzde 60 oranında et
kiler ve yıl sonu sınavlarında 50 alma zorunluluğu 
'bulunmazken, yapılan değişiklikle, ara sınav notları
nın katkısı yüzde 40'a indirilmiş ve yıl sonu sınav 
notunun, en az yüzde 50 olması koşulu getirilmiş- ] 
tir. Böylece, ara sınav notu ortalaması 100 olan öğ
renci, yıl sonu sınavında 40 alırsa, başarısız sayıl
maktadır. 

Söz konusu değişiktik, üniversitelerarası Kurulun 
1984 yılı sonlarında yaptığı değişikliktir. Hukuk ku
rallarına aykırı olarak, sınavların büyük bir kısmı 
yapıldıktan sonra yapılmış bir değişiklik olmasına 
karşın, 1983-1984 öğretim yılının başından itibaren 
geçerli kabul edilmiştir. İşin daha da üzücü yanı, 
üniversitelerin bazıları, bu ders geçme ve sınav yö- I 

I netmeliğini, 1981-1982 öğretim yılının başından iti-
I 'baren geçerli saymışlardır. Örneğin, İstanbul Üniver

sitesi, 'İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniver
sitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi böyledir. Bu, üni
versitelerin, öğrencilere karşı açtığı savaşın sürdüğü
nün belirgin bir kanıtıdır. 

Yine, önce YÖK düzenlemeleriyle, daha sonra 
da yasa değişikliği ile her dönemde en az 2 dersten 
ara sınavı zorunluluğunun getirilmesi ve yıl sonu sı
navlarına girebilmek için en az yüzde 40 not orta
laması gerekmesi, sınıf geçmeyi zorlaştıran etkenler
den birisidir. 10 ders okuyan bir öğrenci, bir yarı 
yılda en az 20 ara sınavına girmek durumundadır. 
Bu derslerin 5'i uygulamalı ise, sayı 30'u bulur. 5 
dersin öğretim üyesi, YÖKtin getirdiği artışla, ikişer 
fazla sınav yaparsa, sayı 40'ı bulur. Böylece, 70 gün 
olarak 'belirlenen bir yarı yılda, öğrenci tam 40 kez 
sınava girecektir. Bu sınavlardan sonra, 10 kuramsal, 
5 uygulamalı olmak üzere, toplam 15 yarı yıl sınavı 
vardır. Bu sayılar, günde 4-5 sınav yapılmasına ne
den olmaktadır. 

Buraya kadar anlattıklarımızdan da anlaşılacağı 
üzere, Yükseköğretim Kurumunun asıl amacı, olabil
diğince öğrencinin, kurumlarıyla ilişiğini kesmektir. 
Nitekim, kurum yetkilileri, bu amaçlarına uygun ola
rak, 44 üncü ımaddede zaman zaman öğrenci aley
hine değişiklikler yapmışlardır. 2547 sayılı Yüksek
öğretim Kanununun 44 üncü maddesinin değişmeden 
önceki şekline şöyle bir göz atalım. 

'Normal öğretim sürelerine ek olarak, ön lisans 
düzeyinde eğitim, öğretim yapılan kurumlarda oku
yan öğrencilere 1 yıl 4 veya da'ha uzun süreli lisans 
düzeyinde eğitim, öğretim yapan kurumlarda oku
yan öğrencilere 2 yıl ek süre tanınıyordu. Böylece, 
4 yıllık lisans düzeyinde öğretim yapan bir öğretim 
kurumunda, öğrenim gören öğrencinin 6 yıl, 5 veya 
6 yıllık lisans düzeyinde öğretim yapan bir öğrenci-

] nin 8 yıl içinde öğrenimini bitirme şansı bulunuyor
du; ki, bizim getirdiğimiz yasa teklifinin içeriği aynen 
böyle idi. 

Bu genel kuralın iki ayrıcalığı vardı : 
Birincisi, birinci sınıfta ^okuyan öğrenciler 2 yı!l 

içinde birinci sınıfın tüm derslerinden başarılı ola
maz iseler, normal .öğrenim süreleri göz önüne alın
madan; ikinci olarak da, normal ve ek öğrenim sü
relerinde okulu bitiremeyeceği anlaşılan öğrencilerin, 
bu sürelerinin bitmesi beklenmeksizin, kurumlarıyla 

I 'İH işkileri kesliyordu. 
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Görülüyor ki, gayet sade 'dan 'bu 'sistemin ayrı- f 
ca koyduğu birtakım engeller, öğrenciyi sürekli dik- J 
katli olmaya ve çalışmaya zorluyordu. Ne (hikmet- I 
tir 'bilinmez, 19 Ağustos 1983 tarihinde ve 2880 sa- I 
yılı Yasa ile, Yükseköğretim Kanununun 'bazı mad- I 
deUeri değiştirildi; 'bu maddelerden 'biri de 44 üncü I 
madde idi. Bu yeni düzenlemeye göre, normal eği- I 
tim ve öğretim sürelerinin sonunda, en çok 3 ders- I 
ten 'başarısız olan öğrencilere iki yarı yıl daha ek I 
süre veriliyor; öğrencilerin, hir dersin sınavına gi- I 
rehilmderi için, o derse devam etmeleri; her yıl, açı- I 
lacak en az iki ara sınava katılmaları ve uygula- I 
maları 'başarılı olarak tamamlamaları gerekiyordu. I 
Ayrıca 'bir dersin ara sınav, uygulama, devam ve sı- I 
nav koşullarından 'bir ni yerine getirmeyenlere, 'bir I 
kereye özgü olmak üzere, o dersin gereklerini yeri- I 
ne getirme hakkı verilmiş; ancak 'bu koşullardan 'bi- I 
nin yerine getirikhemesii halinde, öğrencinin ün iver- I 
site ile ilişiğinin kesileceği hükmü getirilmişti. I 

Yapılan 'bu hukuksal düzenlemelerden de anilaşı- I 
iacağı üzere, bu yeni düzenlemenin tek mantığı öğ- I 
renci atmaktır. Önce parlamento ile uzlaşma çare- I 
terini arayan ve daha sonra parlamentonun deste- I 
ğini aldığını söylemekten dahi çekinmeyen YÖK Baş- I 
kanının maskesi düşmüş ve öğrenci düşmanı olduğr I 
artık açıkça ortaya çıkmıştır. '(SHP sıralarından al- I 
kışlar) I 

MEHMET AUt DOĞUŞLU (Bingöl) — Ayıp 
ayıp, size uymuyor diye 'beğenmiyorsunuz? I 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Nitekim, ya
pılan uygulamalar ve hukuksal düzenlemeler sonu- I 
cu, 40 hin dolayında 'öğrencinin kurumlarıyla iliş- I 
kilerinin kesilmesi; dernek kuran öğrencilerin, rek- I 
törlükllerce ihbar edilerek, siyasî polisçe gözaltına I 
'alınmaları, sürdürülen öğrenci düşmanlığının ve I 
YÖK yetkililerinin çağdışı zihniyetlerimin gösterge- I 
sidir. (SOP sıralarından alkışlar) I 

Sayın üyeler, parlamento işlerlik (kazandıkça, an- I 
tidemokratik dönemlerin izleri silindikçe, parlamen- I 
toya dahi dil uzatmak cesaretini gösteren 'bazı mili- I 
rakların kökü de kazınacak ve hak ettikleri yerleri I 
alacaklardır. (S'HP sıralarından alkışlar) I 

2880 sayılı Yasa ile 44 üncü maddede öğrenci- I 
ler aleyhine getirilen 'bu hükümlerin -varlığı 'bir ya- I 
na- geçmişe dönük olarak uygulanması en 'büyük ta- I 
lihsizlik ve yine YÖK yetkililerinin çağdışı hukuk I 
anlayışlarının en 'büyük göstergesidir. Nitekim her I 
fakültede farklı olarak uygulaman hu Yasa, birçok I 
öğrencinin mağduriyetime yol açmıştır. Oysa 2547 

sayılı Kanunun 44 ünoü maddesini değiştiren 2880 
sayılı Yasada, değişikliklerin geçmişe uygulanacakla
rıma dair 'bir hüküm hulunmamalktadır; ancak YÖK, 
ilke kararıyla hu 'değişikliği tüm öğrencilere uygu
lamaktadır. Kazanılmış hakları dahi ihlal eden 
Yükseköğretim Kurumuna artık nasıl güvenehiliiriz? 
Hükümet tasarısı kanunlaştığında uygulama yapma 
yetkisi yine Yükseköğretim Kurumu yetkililerine 'bı
rakılacak olursa vay geldi öğrencilerin 'başına. On
lara takdir hakkı Ibırakmamak ve sürekli denetim 
yapmak yüce Meclisin şiarı olmalıdır. 

MEHMET ALİ DOĞUŞTU (Bingöl) — Siz öğ
rencilere destek olmayın, öğrenciler zarar görür. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın üyeler, 
açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere, öğrenci 
gençliğin başarısızlığının temel nedeni, Yükseköğre
tim Kanunu ve tutarsız uygulamalardır. Nitekim, hu 
uygulamalar sonucu ortaya çıkan atılmalara çözüm 
bulmak amacıyla, 44 üncü maddede yeni 'bir de
ğişiklik önerilmektedir. İşin ilginç yanı, hükümet ta
sarısında getirilen 'bu değişikliklerin, 'bundan sonra 
uygulanması amaçlanmaktadır. Sayın Şahinkaya'nm 
dediği gibi, yani ilaç 'bulunmuş; ancak hastalara de
ğil de, sağlamlara uygulanmak istenmektedir. Atıl
maları kesinleşmiş olan şahıslar hükümet tasarısın
dan yararlanmayaoalk, ileride atılması muhtemel olan
lar ise yararlanacaktır. Üstelik, 44 üncü maddede 
vapılan bu kısmî iyileştirmeye neden olan 40 hin 
öğrenciden, yalnızca 5 700 tanesi yararlanacak, di
ğerleri ön lisans diploma'sı vertilerek avutullaoaki Or
taya çıkan ta'blo 'budur. Yapılması gereken ise, Yük
seköğretim Kanununun 44 üncü maddesini 2880 sa
yılı Yasadan önceki hale getirmek ve 1 inci sınıf
lar da dahil olmak üzere, tüm ilişiği kesilen öğrenci
lere, tüm aşamalarda yeni 'birer hak verilmesi; an
cak Ibu hakların,, öğrencinin sınavlara hazır olduğu 
bir zamanda kullanma serbestisinin de tanınması ge
rekmektedir. 

Bunları yaptığımız takdirde, onlara, çok. az şey 
verebildiğimiz -Sayın Bıyıklı grubunda söylemişti-
gençliğimize, gençlik yılının Ibitmesine 5 gün kala 
hiç olmazsa bir şeyler verebilmenin huzuru içerisin
de yeni yıla gireceğimiz kanısındayız. Kendimizi af
fettirmenin 'bizce başkaca Çözümü yok. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve MDP sı
ralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Camver. 
'Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Mahmud Altunakar, 'buyurun efendim; süreniz 20 
dakikadır. 

— 120 — 



TV B. M. M. B : 55 

MDP GRUBU ADINA MAHMUD ALTUNA
KAR (Diyarbakır) — Muhterem Başkan, Millet Mec
lisinin kıymetli azaları... (SHP sıralarından «üyeleri, 
üyeleri» sesleri) 

Siz işin cevherine, özüne bakın beyefendi, şekline 
bakmayın. 

VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Anayasa dilini 
konuşun. 

BAŞKAN — Müsaade edin, herkes kendi üslubu 
içinde konuşur; müdahale buyurmayın. 

Buyurun Sayın Altunaikar. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Hu
zurunuza gelmiş bulunan teklif, eğitim sistemimiz
deki büyük bir rahatsızlığın küçük bir boyutunu teş
kil etmektedir. Ademî muvaffakiyet gösteren talebe
lere yeni bir imtihan hakkı tanımak istikametindeki 
taleplerin, her yıl Meclisi âlinin gündemine geldiği 
malumu âlinizdir. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Bu sözleri genç 
kuşaklar anlamıyor. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Biz si
zi hürmetle dinledik beyler... 

ıBAŞKAN — Lütfen efendim, herkesin bir üslubu 
var. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Mese
leyi esastan halledecek tedbirler tespit edilmediği tak
dirde, bu talepler her yıl yeniden tekrarlanmak sure
tiyle eğitimimizi altüst edebilecektir. Bu sebeple, mev
zu hazır huzurunuzda iken, kangren haline gelmiş... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Anlayamıyoruz, bile
rek böyle konuşuyorsunuz. 

VECfcHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Bu bakan genç
tir, bunları anlamaz. 

BAŞKAN — Sayın Altunakar, bir dakika efen
dim. 

Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşmayalım lüt
fen, dinleyelim efendim; herkesin bir üslubu vardır. 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Divan Edebiyatı 
okunmuştur, Tanzimat Edebiyatı okunmuştur. Cum
huriyet Edebiyatı okunmuştur; arkadaşım Divan Ede
biyatıyla konuşuyor. («Bravo Sayın Başkan» sesleri 
ve alkışlar) 

IBuyurun Sayın Altunakar. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — ... 

kangren haline gelmiş bu dramatik problemi temel
den hal zarureti bulunmaktadır. 

HÜSEYİN AVN1 SAÖESEN (Ordu) — Arada I 
bazı kelimeleri anlıyoruz. | 
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MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — öğre
nin beyefendi. 

Aksi halde, her yıl tekrarlanacak bu türlü istek 
ve yeni ek haklar vermek, öğretim ve eğitim sistemini 
tahrip edebilecek neticeler tevlit edecektir. Bir öğre
tim ve eğitimde esas gaye imtihan yapmak değil, in
san kabiliyetini memleket ve milletin ihtiyaçlarına gö
re inkişaf ettirmektir. İmtihanlar, bu ulvî hedefi ta
hakkuk ettirmenin bir vasıtasıdırlar. Yoksa, resen bir 
saye teşkil etmezler. Halbuki günümüz tatbikatlarında 
öğretim ve eğitim talî plana itilerek imtihana evle-
viyet verilmiştir. Eğitimin bütün merhale ve kade
melerinde, bu manada bir imtihan salgını ve tahribatı 
bulunmaktadır. Eğitim müesseselerindeki çocukları
mız artık tenevvür etmek, malumat edinmek için de-
*il, bu imtihanları aşmanın peşindedirler. İlkokullar
dan, orta, lise ve üniversiteye giriş imtihanlarına ka
dar tahripkâr veçheleri cümlenizin malumudur. Şim
di bunları hatırlatmakla kifayet ediyor ve üniversite
lerdeki imtihan mevzuuna geliyorum. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Darülfünun. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Geç

mişimizle ve halimizle iftihar ediyoruz beyefendi. 
(ANAP, MDP ve Bağımsızlar sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar). 

2547 sayılı YÖK Kanununun 44 üncü maddesinin 
fa) fıkrasının üçüncü bendine göre, bir talebenin bir 
dersinin final imtihanına dahil olabilmesi için, o derse 
devam etmesi ve yarı yıl içinde açılacak en az iki ara 
'mtihana iştirak etmek suretiyle muvaffak olması icap 
etmektedir. Değerli milletvekilleri, şimdi bu şu de
mektir : Her yarı yılda -ki üç ay sürmektedir- her ay 
bir ara sınav + final imtihanı ve ikmal imtihanı; 
tam 4 imtihan. Bir tahsil yılı iki yarı yıldan teşek
kül ettiğine göre, bir talebe her dersten, 4'erden ol
mak üzere, tam 8 defa imtihan geçirmektedir. Bura
da işin dehşet verici ciheti, talebeler artık öğrenmek, 
malumat elde etmek için çalışmak ve tetkik' yerine, 
müsabakaya sürülmüş koşu atları misali, maalesef 
devamlı imtihanlara girmek gibi bir vetire içine gir
mişlerdir. 

Tasavvur buyurun, 20 - 30 - 100 değil, bazı za
manlar 1000 ve daha tazla talebinin bulunduğu sı
nıflarda, her yarı yılda 4 imtihan ve her ay bir imti
han yapmak mecburiyeti, korkunç mahzurlar tevlit 
etmektedir; çünkü sık sık imtihan yapabilmek için bu
na uygun geniş salonlara ve imtihan müşahitlerine ih
tiyaç vardır. Üniversitelerimizin buna takati yoktur. 
Normal olarak 2 kişinin oturabileceği yerlerde 8 ta-
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• lebe oturmakta ve kopyacılık, mani olunamaz bir 
yaygınlık kazanmaktadır. Sosyal ilimler dallarında test 
yapmanın büyük mahzurlarına rağmen, test tatbik 
edilmekte ve seçmeli suallerin yer aldığı vasattan do
layı, kopya çekmeyi daha çok kolaylaştırmaktadır. 

Ayrıca öğretim azaları zaviyesinden, her ay 3 - 4 
bin kâğıdı değerlendirme gibi bir külfet, ilim adamla
rının ilmî tetkik, mütalaa ve tetebbu yapmalarına im
kân bırakmamaktadır. Sarahaten malum ve sabittir 
ki, her ay bir imtihan metodu; ancak küçük mikyas
ta, yani mahdut miktarda bir talebe mecmuunun bu
lunduğu- eğilim sistemlerinde müsmir olabilir; ifrat 
derecede kalabalık halde ki fakültelerimizin eğitim 
vasatında, hem talebe cihetinden hem de öğretim aza
ları bakımından, son derece vahim ve zedeleyici ne
ticeler meydana getirmekte olduğunu izaha lüzum 
yoktur. İşte huzurunuzda duran müşahhas durum, bu 
vâsi çaptaki tahribatın vazıh emsalidir. Üniversiteleri
mizin bugünkü imkânlarına nazaran, her ay, her ders
ten yapılan bu imtihanların tevlit ettikleri mahzur ve 
problemlilerin meçime (tahnilbaltı, âddta her yıl1 Itdtoerrîir 
ederek bir teamül haline gelen bu sakameti, ek imti
han hakları vermekle izale etmek mümkün değildir. 
Bu nevi imtihanlar ve icmali neticeleri, yalnız ehil ve 
kifayetli talebe yetiştirmeyi aksatmakla tahdit edilme
melidir. Daha endişeyi mucip ve calibi dikkat olarak 
öğretici ve eğitimci ilim adamlarının yetişmelerine de 
artık imkân bırakmamaktadır. 

Burada bir başka noktayı belirtmek icap eder, o 
da şu : Üniversite ve fakültelerimizin rektör, dekan 
gibi değerli idarecilerinin, derse girme, imtihanlarda 
müşahittik yapma ve kâğıt okuma külfetleri büyük 
ölçüde yoktur; çünkü öğretim azalarının ders vermek, 
imtihan yapma ve kâğıt okumaktan başka, bir de, ya
pılmakta olan diğer derslerin imtihanlarına müşahit 
olarak girme mükellefiyetleri vardır ki, bu da yuka
rıda ifade ve tasrih etmeye çalıştığım şekilde, ilim 
adamlarının yetişmelerine maddeten ve fiilen zaman 
ve imkân bırakmamaktadır. 

Hulasaten arz etmeye çalıştığım bu sebeplerle, şu 
anda verilmesi düşünülen bir ek imtihan hakkı ele 
alınmış iken, imtihanlar vasıtasıyla meydana gelmek
te olan tahribatın önlenmesine ve talebelere kanunen 
verilmiş olan hakların otomatik olarak kullanılması
na müsaade edilmelidir. Aksi halde, bizlere, ağır ve 
ehemmiyetli mükellefiyetler tahmil etmeye devam ede
cektir. Bu sebeple lütfen bu iki mevzu üzerinde tevak
kuf edelim ve çare bulalım. 
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Dünyanın hiçbir memleketinde, ananesi olan yük
seköğretim müesseselerinde, ders affı ve imtihan hak
kı verilmesi kaidesi olmadığı gibi, talebe, tek ders
ten tard edilerek Fakülteden terkini kaydı yapılmaz. 
Ayrıca, dünyanın hiçbir memleketinde, hangi üniver
sitenin ayda kaç imtihan yapacağı kanunla tespit 
edilmez. Her üniversitenin, her fakülte ve yüksekoku
lun kendisine mahsus bir hususiyeti, vasfı ve imkânı 
bulunmaktadır. Her üniversite, kendi bünyesi, kendi 
ihtiyaçları ve kendi imkânlarına göre imtihan adedini 
ve tarzını bizzat tayin ve tespit eder. Binaenaleyh, bı
rakalım üniversite ve fakültelerimiz kendi talebeleri
ni, kendine has ve terbiyevî şartlarına göre tanzim 
edecekleri talimatlarla idare etsinler. Kanunla emre
dilir şekilde bir tatbikatın devamı, halinde, onların 
kabiliyet ve ehliyetleri hakkında meşkûk kanaatler tev
lit ederiz. 

Daha esnek ve daha ilmî bir tutumla, günün ve 
memleketin şeraitine göre işlerlik ve müsmirlik ka
zandırmak maksadıyla, yukarıda arz ettiğim gibi, 
mezkûr 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (a) 
fıkrasının üçüncü bendini metinden çıkaralım ve ke
za, her üniversitenin kendine has hususiyetlerine gö
re, kendisi tarafından, kendi ihtiyaç ve şartlarına gö
re tanzim edecek hale getirelim. Kanun, bu iki un
surun, ifade edildiği tarzda elle alınarak tedvin edil
diği takdirde, hem eğitim öğretim seviyesi yükselir, 
hem de bugünkü gibi her yıl yeni ek imtihan hakkı 
isteme istikametindeki taleplerle karşılaşılmaz ve böy
lece, eğitimi altüst edecek vahim neticelerin meydana 
gelmesine mani olmuş oluruz. 

Filhakika, bu maksat ve muhtevada olmak üzere 
1 Nisan 1985 tarihinde, yani hükümet tasarısından 
çok evvel iki arkadaşımla birlikte Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına bir kanun tadil teklifi sun
muştuk; ancak bu teklif geçen çalışma döneminde 
Millî Eğitim Komisyonunda ele alınmadan bekletildi; 
aradan tatil geçti, yani devre içinde teklifim müzake
reye mevzu edilmeden, hükümetin tadil layihasına ev-
veliyet verildi. 

Hükümetin bu tasarısı, mevcut muhtevası ile, has
talığı tedaviye vasıta ve muktedir olmayacak, rahat
sızlıklar tevali ve devam edecektir. Nitekim, birçok 
aklıselim sahibi değerli arkadaşlarımız da bu endişeyi 
paylaşmış olacaklardır ki, yeni tedbirler üzerinde ça
re aramaktadırlar. 

Aklın yolu birdir. Bu inançla, tadil teklifimizin 
istikametinde takdim ettiğim iki takriri, heyeti âlini-
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zin takdirine arz eder, yüksek itimadınıza mazhar ola
cağı ümit ve dileğiyle hürmetlerimi arz ederim. (MDP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Efen

dim, eğer vaktim varsa, bir noktayı daha açıklamak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MAHMUD ALTUNAKAR ((Devamla) — Efen-

ıdîm, her arkadaş 'burada, 'fikirlerini tasrih ve izah 
etmekte serbesttir; 'bu sebeple 'biz her fikir ve her 
kanaate hürmetkarız; yalnız bizim konuşmalarımız da, 
fikirieriımize karşı da olsalar, arkadaşlar tarafın
dan aynı dinleme prensipleri içinde dinlenilümelidir. 

Biz grup olarak, hiçbir zaman YÖK'e karşı de
ğiliz, YÖK'ün lüzumluluğuna inanıyoruz. Hatta baş
ka memleketlerde, yükseköğretim, değil böyle yük
sek 'bir müessese hailinde, !bk 'bakanlık seviyesinde 
temsil edilmektedir. Bu tadil ve bu taleplerimizle 
de biz yine YÖK'ü her türlü şaibeden ve her türllü 
ithamdan uzak tutar ve YÖK'ün devamını 'bütün kal
bimizle temenni ederiz efendim. 

Hürmetlerimle. (JMJDP v e ANAP sıralandan al
kışlar) 

BAŞJKAN — Buyurun Sayın 'Bakan, süreniz 20 
dakikadır. 

MİLLÎ EÖİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROÖLU (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 'bugün burada, kamuoyun
da «tek ders» olarak isimllendkilmiş bulunan ve di
ğer 'bir tanımlama ile de «Yükseköğretimde öğrenci 
affı» diye anılan, yükseköğretimde başarılı olamayan 
öğrencilerimizin durumlarını yeniden ele alan kanun 
'tasarısı muvacehesinde, görüşlerimi arz etmek için 
huzurlarınızda bulunuyorum,' 

Konu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü maddesinin (a) bendinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair bir tasa
rı olarak huzurlarınıza gelmiş bulunmaktadır; an
cak, her kanunda olduğu gîbi, özellikle YÖK Ka-
nunundakli değişiklik münasebetiyle de, yükseköğre
nim gençliğinin problemleri dile getirilmekte ve özel
likle yükseköğretim 'sisteminin işleyişine ilişkin ak-
sakılı'klar, bu kürsüden dile getirilmektedir. 

Her meselede olmasına inandığım durum tespiti
nin, bu Yasa (tasarısı münasebetiyle de yüce Mec
lise sunulmasında fayda görmekteyim. Bunu, daha 
birkaç gün önce, bütçe müzakereleri münasebetiyle 
de arz etmek imkânını bulmuştum. Bugün için görü-
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nen odur ki, yükseköğrenim gençliğinin içinde bulun
duğu imkânlar, Türk toplumunun yükseköğrenimine 
olan ihtiyacı ve üniversiteler önündeki yığılmalar, 
sistemde 'bazı zorlamaları ve bazı tercihlere neden ol
maktadır. Yani Türk üniversiteleri, yükseköğrenim 
ihtiyacı içerisinde bulunan gençliğe, her şeyden önce 
sıhhatli işleyen bir altyapı, iyi öğretim kadrosu, böl
geler arası damıtılmış kalifiye öğretim elemanı ve 
diğer sosyal ve ekonomik altyapıyı tesis etmek zo
rundadır. 

Meseleye bu açıdan bakacak olursak, yükseköğ
renim gençliğinin bulgun İçinde bulunduğu ihtiyacın 
halledilebilmesi konusunda, ülkemizin bir geçiş döne
mi içerisinde olduğunu kabul etmek gerekir. Türki
ye, gerçekten, gerek geçmiş iktidarlar döneminde ge
rek son yılarda, bu 'bakımdan, özelılilkle her zaman 
dile getirmekte lolduğumuz eğitimde fırsat eşitliğini 
tesis edecek ciddî hamleler yapmış ve ülkenin her 
dört bir yanını yükseköğrenim kurumlarıyla donat
ma gayret, çaba ve iddiası içerisine girmiştir. Bu, sa
dece bir iddia olmanın ötesinde, bugün yükseköğ
renim gençliğine, her türlü eksikliğine rağmen, önem
li hizmetler veren bir seviyeye de ulaşmış bulun
maktadır. IBugün ülkemizin muhtelif bölgelerinde 
yükseköğrenim yapma ıtaiep ve ihtiyacı içerisinde bu
lunan gençlerimizin, yükseköğrenim kapasitesinin el
verdiği imkânlar ölçüsünde -ki, bu imkânlar bugün 
açiköğretimle binlikte üçte bire yükselmiştir; 'ben 
kendi dönemimden hatırlıyorum, bu oran onda birdi 
hem de bölgesel farklılıklar dikkate alınmadan, belli 
bir 'bölgeden diğer bir bölgeye taşınma zaruret ve 
mecburiyeti karşısında, bir sürü fedakârlığa ve sı
kıntıya katlanarak, üniversitelere girmek bakımından 
ancak onda bir şansa sahiptiniz. Bugün, yükseköğ
renim gençliği, her şeye rağmen yılda 500 bin talep 
getirmekte ve bunun 90 bini örgün yükseköğretim 
kurumlarıma, 40 bini de açıköğretim sistemliyle ol
mak üzere, üçte birine yükseköğrenim yapma imkâ
nı verillmektedir. 

Bu sistemin aksayan yönleri yok mudur? Sayın 
Canver, konuşmasında, yükseköğretimde «doldur-bo-
şalt» sistemi uygulanıyor, gençler bir taraftan alını
yor; fakat diğer taraftan da salıveriliyor, şeklinde bir 
değerlendirme yaptıilar. 

Aslında, gençlerin, bir taraftan alınıp, diğer ta
raftan salıverilmeleri, şüphesiz, bir hedef değildir; 
ancak yükseköğrenimin, beynelmilel standarlar ölçe
ğinde, bugün 'belli fireleri olması da tabiîdir. Yani 
Yükseköğretim Kurumuna giren herkesin, her şeye 
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rağmen, eğitimde kalite meselesi gündeme gelmeden, 
eğitimdeki gençlerin belli bir başarı oranını tuttur
ma mecburiyeti gündeme gelmeden, o yükseköğretim 
kurumunu bitirmeleri de hedef olarak alınamaz; böy
le bir eğitim şekli önerilemez ve böyle bir eğitim şek
linin Türk millî eğitimine, ülkenin teknolojik kalkın
ma ve gelişmesine, sosyal ve ekonomik gelişmesine ne 
dereceye kadar etkili olduğu da şüphesiz münakaşa 
götürür bir husustur. 

Buna rağmen, ben, bu, «doldur - boşalt» mesele
sini şu şekilde değerlendirmek isterim kıymetli mil
letvekilleri : Efendim, devlet doldur - boşalt değil; bü
tün imkânlarıyla fazla miktarda öğrenci almak sure
tiyle, eğitimde fırsat eşitliğini tesis etmek istemiştir. 
Devlet öğrencisine imkân vermek istemiştir, bunun 
için de kadrolarını, sistemlerini zorlamıştır. Bu yak
laşımda, sosyal adaleti ve eğitimde fırsat eşitliğini te
sis etmek vardır. Üniversiteye giremeyen bir gencin 
haklı eleştirilerine mi muhatap olmak istersiniz; yok
sa, kendisine hiç değilse -mevcut sistem için söylüyo
rum- bir dersten dört defa imtihana girme hakkı ve
rilmiş, dört senelik lisans eğitimini altf senede bitirme 
hakkı verilmiş, derslerini üçe kadar indirmişse ken
disine bir 7 nci sene hakkı verilmiş bir eğitim siste
minde, bu şanslara sahip bir öğrencinin bu şansını 
kullanamayışını mı tercih edersiniz? 

Elbetteki, objektif bir ölçü içerisinde, yükseköğ
renim tapısına gelmiş olan gence, sistemi biraz zor
lamak pahasına bile olsa, eğitimde bir fırsat verilme
si düşüncesi, zannederim hakkaniyete de, objektiviteye 
de, adalete de daha uygun olacaktır. 

Şimdi, boşaltmaya gelince : Yılda 130 bin öğren
ci almışız ve 2 yıl içerisinde yılda 10 bin boşaltmışız; 
çünkü benim önümdeki kayıtlarda 21 949 öğrenci 
var; belki birinci sınıfları da katarsak -ara sınıflar için 
söylüyorum- bu rakam 30 hinin üzerine çıkabilir; ama 
her şeye rağmen yılda 130 bin öğrenci alıp, bunların 
içerisinde 15 bin kadar başarısız öğrenci oranını tes
pit etmek, aşağı yukarı yüzde 10 bir başarısızlık oranı 
demektir ki, bunun yükseköğrenim kurumları için, 
normal başarısızlık standartlarının üzerinde bir netice 
olarak yorumlanmaması gerekir. 

Sayın Oanver'in değindiği bir önemli konu daha 
var; «Sistem öylesine değişik uygulanıyor ki, her 
fakülte, her üniversite kendine göre tatbikatlar yapı
yor ve bu tatbikatlardan birtakım mahzurlu sonuçlar 
ortaya çıkıyor» dediler; Sayın Altunakar ise, konuş
malarında bu noktayı hassaten önerdiler; yani, her 
şeyi kanunlarla düzeltmek, tanzim etmek yerinde de

ğildir; çünkü üniversitelerde ilim yapma özgürlüğü 
vardır, üniversite özerkliği -ki, ilim yapma özgürlüğü 
ile özdeş manada kullanılıyor bugün- dolayısıyla bir 
üniversite sisteminde imtihan sisteminin ne şekilde ola
cağı; ara sınıf, devam, ve uygulama sistemlerinıin sı
nava girmek için şart olarak kabul edilip edilmeyeceği, 
ara sınavlardaki not ortalaması meselesi ile bir öğ
rencinin sınıf geçmesi için alması gereken asgarî no
tun ne olması gerektiği gibi meselelerin üniversitele
re bırakılması tezini savundular. Yani her iki tez bir
biri ile çelişki arz ediyordu. 

Öyle zannediyorum ki, bu işin doğrusunun, ülke
mizin şartlarını da dikkate almak suretiyle, üniversite 
sistemini oluşturan, sınav sistemini tesis eden ve bir 
talebenin, her şeyden önce, talebe olarak sınava girme 
şartlarını tanzim eden belli ana meselelerin, kanunda 
yer alması gerektiğini;, ancak, tatbikata ilişkin mese
lelerin de, üniversitelere, üniversite senatolarına, üni
versitelerarası kurula veyahut bazı hallerde Yüksek
öğretim Kuruluna bırakılması gibi, ihtiyaçtan doğan 
karma bir tatbikatın daha doğru olduğunu söylemek 
mümkündür. Biz bu kanaatteyiz. 

Üniversiteler, sene sonunda geçilmesi için gereken 
not ortalamasını, o üniversitedeki eğitim kalitesine, 
öğrencilerin durumuna, öğretim üyelerinin durumuna 
ve eğitimin mevcut düzeyine bakmak suretiyle tesis 
ve tespit etmek imkânına sahip olmalı; ancak, sına
va girme şartları ise kanunda yer almalıdır. Tabiî 
bunlar spesifik noktalardır, tasarının ilgili maddeleri 
hakkında izahat verirken bunlara yine değineceğim. 

Efendim, neden ara sınavları yapılıyor?» veyahut 
«JBu kadar ara sınavı yapılır mı?» düşüncesine de ko
nuşmalar sırasında yer verildi, hem Sayın Canver, 
hem Sayın Altunakar bu meseleye değindiler, yani 
ara sınavlarının fazlalığından da yakındılar. Doğrusu 
bu meseleye, yani 'bir sömestr döneminde bir ders
ten iki imtihan, eğer ders 'bütün yıl boyunca de
vam ediyorsa dört (imtihan olması meselesine şahsen 
ben de takıldım. 

Değerli arkadaşlarımı, 'bu tamamen teknik 'bir hu
sustur, yani eğitim psikalojisiyle, eğitim teknolojisiy
le ilişkili 'bir konudur. Bu münakaşayı teknik seviye
de MıiMî Eğitim Komisyonunda da yaptık. Ben 'bu 
konuyu ortaya aıfctığım zaman, bütün eğitimciler bu 
düşüncenin karşısına cılktılar ve «Bugün erişmek is
tediğimiz Batı eğitim sisteminde 15 günde bir, ay
da 'bir ara sınav yapıllır ve öğrenci devamlı surette 
smavtiarla belli bir çalışma disiplinli altında tutulur. 
Eğer bir eğitimde basan yüzdesini artırmak, kalite-
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yi artırmak istiyorsanız, sistem içerisinde ara sınav
larını muhafaza etmek, hatta artırmak mutlak su-
ırette zarurîdir» dediler. Bunun üzerine, her sömcs'i:-
nide 2 defa ara sınavı yapılması konusu fazla bir 
mesele olarak yorumlanmaımıştır. Bu teknik düzeyde 
bir meseledir. O açıdan, eğitim disiplinini sağlamak 
'bakımından, 'bu nokta üzerinde tasarıda bir değişik
lik getirilmemiş ve öğrencinin devamını sağlayan 
bir 'husus olarak görülmüştür. Hatta, geçici mad
delerin görüşülmesi sur asında da izah edeceğim, bu 
geçici maddelerden istifadeyle de, yeniden imtihana 
girmek isteyen öğrencileri, belli şartlar dahilinde yi
ne 'bu sınavlara tabi tutmakta fayda var; aksi tak
dirde o öğrencinin 'başarılı olması mümkün değildir; 
çünkü 'bir öğrenci, sınava girebilmek için, öğrenci 
olmanın asgarî şartlarını rnıeydıana getirmek zorun
dadır. Kanundaki espri ibudur. Öğrenci olmanın as
garî şartları olarak da, önce o derse kaydını yaptır
ması, «Ben 'bu derse devam edeceğim, imtihana 
gireceğim» diye 'bir niyet 'beslemesi, arkasından, as
garî olarak o derse devam ötmesi lazımdır. 

Devam etmeyen 'bir öğrenci, öğrencilik sıfatını 
ve disiplinini de kolay kolay kazanamaz. Biz, es
kiden hukuk fakültesinde 'böyle bir şart olmadığı 
için, dersleri hep son iki aya bırakırdık; ama son 
iki ayda da toparlamak içinde günde belki onbeş sa
at çalışmak durumunda kalırdık. 

CÜNEYT CANVBR {Adana) — Sonunda me
zun olduk. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU ıflDevamla) — Sonunda 
mezun olduk; ama 'biraz riske attık kendimizi diye 
düşünüyorum. Mezun alamayan çok arkadaşlarımız 
da vardır... 

Bu açıdan ikinci şart olarak, devam etmek mec
buriyeti getirilmiştir; ayrıca, eğer dersin laboratuvarı 
varsa, uygulamaya devam etmesi, laboratuvara de
vam etmesi de yine şart olarak konulmuştur ve ni
hayet, her sömesıtride o dersten 2 defa imtihana ıgi-
rip -üniversite senatolarına göre değişmekle birlikte-
şu andaki yaygın tatbikata göre, en aşağı 10 üze
rinden 4 puan alması esası getirilmiştir. Yani, bir 
öğrenci eğer sınıfını, dersini geçmek işitiyorsa, bir 
Öğrenci disiplini içerisine girmiş ise, o takdirde as
gariden kaydını yaptırmalı, derse devam etmeli, ara 
sınavında 10 üzerinden hiç değilse 4'ü almalı, labo
ratuvara devam etmeli, ben devam ettim diyebil-
meli ve ondan sonra,. sınavına girebilmelidir. Dola
yısıyla ara sınavlarını, yükseköğretimde öğrenciye 

eğitim disiplinli sağlayan, aynı zamanda eğitimde ka
liteyi yükselten 'bir husus olarak değerlendirmek ge
rektiği kanaatindeyiz ve bu konudaki tatbikatta 
bir değişiklik yapılmaması ıgerektiği kanaatindeyiz. 

«Peki» denecektir, bugün tek ders belki önerge
lerle -yüce Meclis kabul ederse- üç derse kadar çı
kacak sizlerin takdirlerinizle, «Bu ihtiyaç nereden. 
doğdu, nasıl meydana geldi» denecektir. Ben bunu 
şu şekilde yorumlamak isterim : Bu, YÖK. sistemi
nin bizim dönemlerimize göre getirdiği öğrencilik ve 
eğitim disiplinine, üniversitelerimizin tam manasıyla 
adapte dalmamasından ileri gelebilir. Ayrıca, bazı 
bölgelerde gözüken ve hükümetimizin büyük bir cid
diyetle üzerinde durduğu, öğrencimin sosyal ve eko
nomik ihtiyaçlarının tam manasıyla karşılanamaması 
ve 'bu durumun öğrenci üzerinde yarattığı menfî psi
kolojik etki sebebiyle husule gelen 'başarısızlıktan da 
meydana gelebilir. 

Değerli rnüıletvekileri, eğitimde başarısızlığı sadece 
YÖK sistemine bağlamak da yanlıştır. Bu meseleyi 
eğitimciler ele alıp incelediklerinde, eğitimde başarıyı 
etkileyen çok değişik faktörlerin bulunduğunu orta
ya koymuşlardır. Bu bakımdan, «efendüm, şu kadar 
öğrencinin üniversiteyle ilişkisi kesildi, 'bunun bü
tün kabahati YÖK sisteminin üzerindedir» demek, 
zannederim pek 'gerçekçi bir yaklaşım olmayabilir. 
Bu bakımdan meselenin diğer yönlerine, yükseköğ
retim gençliğinin diğer meselelerine el atmak zorun
dayız ve halletmek zorundayız. 

«Gençlik Yılı» tamamlanıyor; ama biz bunu Bir
leşmiş Milletlerin ilân etüği bir gençlik yık olarak de
ğerlendirdik, bütçe müzakereleri esnasında yaptığım 
konuşmamda da bunu ifade etmiştim, Gençlik Yılı 
bundan sonra da, hükümetimizin bu konudaki gay
retleri ile gençlerin meselesini, yükseköğrenim genç
liğinin meselesi de dahil, aynı hassasiyetle izlenmeye 
ve takibe devam edilecektir. Bunda hiç şüphe yok
tur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasa ne 
i 

getirmektedir, şimdi kısaca ona değinmek istiyorum. 
Biz bu yasayı getirirken, sadece, kamuoyunda çok 
aktüel olarak yer almış olan ve tek dersten ilişkisi 
kesilen öğrencilerin durumlarına bir çare getirmeyi 
gözeterek getirmedik. Meseleyi, bugüne kadar gerek 
sisteme gerek diğer faktörlere dayanarak yapılan eleş
tirilere de açık tuttuk ve daimî surette gündeme gel
memesi bakımından da, sistemde bir miktar rahat
lama sağlayacak bir değişikliği de yine komisyonu
muzda değerli üyeler dile getirdiler, bunu sistem içe-
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risine koyma imkânını bulduk. Böylece, yasa tasa
rısında hem daimîlik arz eden ve sistemi rahatlatan 
değişiklikler meydana geldi, hem 'de bu değişiklikleri 
uygulayabilmek için birtakım geçici maddeler tan
zim edilmiş oldu. 

Şimdi bu değişiklikler nelerdir, onları arz edeyim. 
. Sınava katılabilmek için belli 'bir ara sınav notu or

talaması ve bu ara sınav notlarının sınav notuna 
katkısı, eskiden üniversite senatolarına bırakılmıştı. 
Yine burada, zaman zaman, bir günde veya bir haf
tada birkaç dersten ara sınavına girmdk konusunda 
'birbirini kesen ara sınavları dolayısıyla öğrencilerin 
hazırlık yapmakta güçlükle karşılaştıkları dile geti
rildi. Bu gerçekleri dikkate alarak ve konuya elasti
kiyet sağlayabilmek 'bakımından, ara sınav motu or
talamasını tespit etmek ve aynı zamanda, öğrenci
lerin ara sınavlarda sıkışmamalarını temin etmek ba* 
kımından, bunu bir yönetmelikle düzenleme yetkisini 
Yükseköğretim Kuruluna verdik. Böylece öğrencile
rin, ara sınavlarını, esasları daha önceden belli edil
miş bulunan yönetmelik hükümlerine göre takip et
melerini ve ara sınavlara girmelerini ve ara sınav
larda sıkışmalarının önüne geçilmesini amaçlamış bu
lunmaktayız. 

BALKAN — Sayın Bakan, 'süreniz doldu, topar
layın efendim. 

(MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROÖLU (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

T>iğer bir husus, bilindiği gibi, mevcut sistemde 
bir öğrenci sınava girme şartlarını iki defa tekrar
layabiliyor muvaffak olamazsa üniversite ile ilişiği 
kesiliyordu. Bunda Ibir değişiklik yapmadık. Yani 
öğrenci »olmanın asgarî şartlarını, iki defa yerine ge
tirme hakkını, yine muhafaza ettik. Bilindiği gibi, 
öğrenci bir derse kaydını yaptırıyor, o derse devam 
ediyor, ara sınavında da en az 10 üzerinden 4 alı
yor ve uygulamalarına devam ediyorsa, final ve bü
tünleme sınavına girme hakkına sahip oluyor; eğer 
bunları yapmıyorsa, kendisine bir hak daha veriyo
ruz. Yine devam etmiyor, yine ara sınavına girmiyor 
veya 10 üzerinden gerekli notu almıyorsa, yani 2 
defa tekrardan sonra başarılı olamıyorsa, öğrenci ol
manın asgarî şartlarını yerine getiremiyorsa, üniver
site ile yine ilişkisi kesilmektedir. Ancak, derse de
vam etmekte ve en azından 10 üzerinden 4 alıp uy
gulamalarını da yapmasına rağmen, finalde ve bü
tünlemede 2'şer defa, yani bir dersten 4 defa imti
hana girerek muvaffak olamıyorsa, ona bir sınav ve 

bütünleme hakkı daha getiriyoruz. Böylece bir ders
ten 4 defa imtihana girerek üniversite ile ilişkisi ke
silen bir öğrencinin, bundan sonra bir dersten 6 de
fa sına'va girmek hakkı daha bulunmakta ve bu sı
nav hakkını da kanunda öngörülen ilave süreler içe
risinde kullanmak hakkına sahip olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayın efendim. 
'MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROÖLU (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

Bilindiği gibi, mevcut sistemde, ön lisans okuyan 
öğrencilerimize bir sene, lisans ve lisans üstü eğitim 
yapanlara 2 yıl ilave yapıyorduk. Biz buna da bir 
kademeli esas getirdik ve ön lisansta yine bir; 4 se
ne okuyan öğrencilerimize 2; 5 ve 6 sene tahsil ya
pan yükseköğretim öğrencilerine 3 sene ilave hakkı 
getirdik. Yani 4 senelik fakülte 6 sene; 5 ve 6 senelik 
fakülteler ise 8 ve 9 seneye çıkmış olmaktadır. Eğer 
öğrenci bu ek süreler içerisinde ders adedini 3'e in-
dirmişse, kendisine 1 sene daha ilave ediyoruz, mev
cut sistemde de vardır bu, bu 1 sene ilave sonunda, 
4 senelik fakülte 7 seneye çıkmış oluyor. Eğer öğ
renci ders'lerinin adedini l'e indirmiş'se, diğer bütün 
derslerini vermişse -yeni getirdiğimiz bir esas olup, 
sistemin içerisine konmuştur ve geçici bir hüküm de 
değildir- kendisine 3 sene daha imkân veriyoruz. 
Böylece derslerini normal' takip eden, planlı çalışan 
bir öğrenci, 4 senelik eğitime tabi olan bir fakültede 
oikuyor ise, 6 sene içinde derslerinin adedini 3'e in
dirirse kendisine l sene daha ilave ediyoruz ve .7 
sene, 7 nci senede derslerinin adedini l'e indirirse 
kendisine 3 sene daha hak veriyoruz ve böylece 10 
senelik eğitim süresi içinde, ferahlayan bir sistem 
içinde, bu derslerini vermek imkânına kavuşmuş ola
caktır ve her dersten 4 defa değil, 6 defa sınava gir
me 'hakkına sahip olarak ve bu haklarını da ek sü
reler içerisinde kullanmak suretiyle sınav verme hak
kına sahip olarak üniversitede tahsilini yapacaktır. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim, lütfen. 
MİLLÎ EÖİTİ1M GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROÖLU (Devamla) — Bitti efendim. 
Böylece sadece geçici hükümler değil; fakat onun 

yanında sisteme konmuş olan yeni hükümlerle yük
seköğretim gençliğinin ıbu ihtiyacını karşılamayı uy
gun gördük ve tasarıyı bu esas üzerine hazırlamış 
bulunmaktayız. Sadece son sınıfta, bütün derslerini 
verip de tek dersten kalanlara üç yıl uygulamasını 
yapmak için, geçici 1 inci maddeyi; ara sınıflarda, 
tek ders dolayısıyla ilişiği kesilmiş olan öğrencileri-
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mize bir hak vermeyi sağlamak için de, geçici 2 nci 
maddeyi tanzim etmiş bulunmaktayız. 
* Öyle zannediyorum ki, bu tasarı, yüce Meclisin 
tasvibine mazbar olursa, mevcut sistemin işleyişine 
büyük ferahlık getirecektir, bugün dile getirilen şikâ
yetlerin 'büyük çoğunluğunun ortadan kalkmasına im
kân verecektir ve fakat, aynı zamanda eğitimde ka
liteyi, eğitimde seviyeyi koruyan özelliğini de mu
hafaza etmiş olacaktır. 

ıBu vesileyle yüce Meclise en derin saygılarımı 
sunuyor ve hayırlı olsun diyorum. '(ANAP sıraların
dan alkışlar) 

'BAŞjKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
'Şa'hısları adına söz talebinde bulunan sayın mil

letvekillerinden, Sayın Durmuş Fikri Sağlar. 
'Buyurun Sayın Sağlar; süreniz 10 dakikadır efen

dim. (SHP sıralarından alkışlar) 
(DÜRMÜŞ FİKRÎ SAĞLAR (içel) — Sayın 

Başkan, sayın üyeler; 2547 sayılı Yükseköğretim Ku
rumu Kanununun 2880 sayılı Kanunla değiştirilen 
44 üncü maddesi, öğrenciler açısından, oldukça zor
layıcı bazı hükümler içermektedir. 

44 üncü madde kısaca, 4 yıllık fakültelerde 2 yıl, 
2 yıllık fakültelerde 1 yıl, 'bu süreler sonunda da, en 
çok 3 defs için olmak üzere 2'şer yıl ek süre daha 
tanımaktadır. Ayrıca, yıl sonu sınavına katılabilmek 
için, derse devam etmek, en az 2 ara sınavına katıl
mak ve o dersin uygulamalarını tamamlamış olmak 
koşulu aranmaktadır. Bu koşulları yerine getireme
yen öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere, son
raki ilk yarı yılda bu koşulları tamamlama olanağı 
verilmektedir; aksi halde, «öğrencinin üniversite ile 
ilişkisinin kesileceği» hükme 'bağlanmıştır. 

Söz konusu maddenin dördüncü fıkrasında, «Öğ
renimin ilk yılında tüm derslerden başarılı olma» 
zorunluluğu getirilmektedir. Ayrıca, «Haklı ve geçer
li bir neden olmaksızın yukarıdaki koşulları yerine 
getirmeyen öğrencinin üniversite ile ilişkisi kesilir» 
denilmektedir. 

Sayın üyeler, Yükseköğrenim Kanunu çıktıktan 
Sonra, üniversitelerden atılan öğrenci sayısı konusun
da kesin bir rakam bilinmemekle birlikte, bu sayının 
40 bin dolayında olduğu sanılmaktadır, sayın baka
nın da burada ifadesi budur. Elde edilen bilgilere 
göre, 1983 yılının yalnızca ilk yarısından sonra 10 
üniversiteden atılan öğrenci sayısı şu şekildedir : 

Çukurova Üniversitesi 21'6, Erzurum Ata'türk Üni
versitesi 66, Bursa Uludağ Üniversitesi 1 157, Elazığ 
Üniversitesi 76, Diyarbakır Üniversitesi 48, Malatya 

İnönü Ünüversitesi 50, Sivas Üniversitesi 58, istanbul 
Teknik Üniversitesi 71, istanbul Üniversitesi 594, Or
tadoğu Teknik Üniversitesi 275 olmak üzere, toplam 
2 6'3'1 öğrenci. 

'Sayın üyeler, 1984 yılı başında Üniversitelerarası 
Kurul, Ders Geçme Yönetmeliğinde bir değişiklik ya
parak, «Başarı notunun belirlenmesinde ara sınav 
ortalamasının yüzde 60'ı ile yıl sonu sınavının yüzde 
40'ının esas alınacağını» hükme bağlamıştır. Buna 
göre, ara sınay ortalaması 4 olan bir öğrenci, yıl so
nu sınavından 7 almak zorundadır. 

Alınan bu karar, öğrencilere, 1983-1984 öğrenim 
yılının ikinci yarısından sonra duyurulmuş, böylece, 
ara sınav ortalamaları 4 ve altında olan binlerce öğ
renci mağdur duruma sokulmuş ve üniversiteden atıl
ma tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. 

Yapılan hataları düzeltmek için, devamlı olarak, 
değiştirilen yönetmelikler öğrencileri şaşkın bir du
rumda bırakmakta, öğrenciler hiçbir uygulamanın , 
kesinliği konusunda güvenceye sahip olamamakta
dırlar. Bu arada çıkarılan aflar ise, tamamen YÖK' 
ün hatalarından kaynaklanmaktadır. Bu hatalar da, 
af olarak verilmiş gibi gösterilmekte, oysa öğrenci
lerin hakları gasp edilmektedir. 

Bu arada, üniversitelerarası farklı uygulamalar 
da eşitsizliğe yol açmaktadır. Öyle ki, İstanbul Üni
versitesi, îstanbül Teknik Üniversitesi, Boğaziçi ve 
'Mimar Sinan üniversiteleri, yeni Ders ve Sınıf Geçme 
Yönetmeliğini 1981 - 1982 öğrenim yılından itibaren 
geçerli sayarken, Marmara ve Yıldız üniversiteleri bu 
yönetmeliği 19824983 öğrenim yılından itibaren ge
çerli kabul etmiştir. 

Böylece, ilk 4 üniversitenin 1 inci sınıfından dersi 
kalan öğrenciler okuldan atılırken, Marmara ve Yıl
dız üniversitelerinde öğrencilere 1 yıllık bir hak daha 
tanınmaktadır. Dolayısıyla, bazı üniversiteler kanun 
maddelerini öğrenci lehine yorumlarken, bazı üni
versitelerin aynı tutumu sürdürmedikleri göze çarp
maktadır. 1983 yılında Bursa Uludağ üniversitesi 1150 
öğrencinin kaydını silerken, Gazi Üniversitesinde kay
dı silinen öğrenci olmamıştır. 

Ders programları ve sınav usullerinin yeni düzeni, 
öğrenciler açısından pek çok olumsuzlukları getirmiş
tir. Öğrencilerin aynı günde dört - beş dersin sınavına 
girmesi bile söz konusu olmaktadır. Ayrıca üniversi
telerin kapasitelerinin çok üzerinde öğrenci almak zo
runda kalmaları, gerek eğitimin kalitesi, gerekse ba
şarı yönünden çeşitli sakıncalar doğurmaktadır, örne
ğin, sosyal bilimler dallarında 600 - 650 kişilik sınıf -
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larda ders yapılmaktadır. Bazı üniversitelerim konten-
janlarındaki artış oranı yüzde 100'ü bulmaktadır; oy
saki belli bir kapaısitesi olan bu üniversitelerde, bir 
yandan fizikî olanaklar yetersiz kalırken, diğer yan
dan öğretim üyesi ile öğrenci arasında yeterli diya
log kurulamamakta, dolayısıyla 2 puan yüzünden ba
rajı tutturamadığı için veya tek dersten başarısız ol
duğu için üniversitelerden atılanların sayısı giderek 
artmaktadır. Hatta öyle ki, temel derslerden geçilip, 
seçmeli olarak alınan derslerden kalınması gibi çarpık 
durumlar ortaya çıkmaktadır. 

Üniversiteler arasındaki eşitsiz uygulamalar sürer
ken, Doğramacı basına yaptığı bir açıklamada, «Üni
versite senatolarının kendilerine danışmadan ek sı
nav hakkı verebileceklerini» söylemekte; buna karşı
lık YÖK Genıel Sekreteri ise, üniversite senatolarının 
ek sınav hakkı verme yetkilerinin olmadığını açıkla
maktadır. YÖK'ün, iki üst düzey yetkilisinin bu çe-

• lişkili açıklamaları, üniversite olaylarındaki karga
şanın hâlâ devam ettiğini göstermektedir. 

44 üncü maddede öngörülen devam zorunluluğu 
nedeniyle, öğrenciler ya iş ya da okul tercihinde bu
lunmak zorundadırlar. Çok sayıda öğrenci, devam 
zorunluluğu nedeniyle mağdur olmaktadır. Çalışarak 
öğrenimlerini sürdürmek zorunda olan öğrencilerin 
durumları oldukça güçleşmiştir. Zor yaşam koşulla
rında, bazen dışarıda çalışma zorunluluğu olan ve 
devamsızlığın teknik bilim dallarındaki kadar önemli 
olmadığı dallarda öğrenim yapanlar için, zorlayıcı 
yanı çok büyük olmaktadır. Devam zorunluluğu için 
kanunda, «iki yarı yılda mazeretsiz toplam 30 gün
den fazla öğretime katılmayan öğrenciler, o yılki sı
nav hakkını kaybederler ve sınavı başaramamış sayı
lırlar» denilmektedir; ancak, hangi mazeretlerin ge
çerli olacağı ve bunları kimin değerlendireceği açık 
değildir. Devam zorunluluğu, geçim zorluğu çeken; 
fakat çalışarak yükseköğrenim yapmak isteyen yete
nekti ve çalışkan gençlere üniversite kapılarını kapat
maktadır. 

özde Yükseköğretim Kanununun köklü değişiklik
lerle yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Yasalar 
hatalarıyla devam edemezler. Yasalar yanlışları önle 
mek zorundadır. Bu düşünceyle son derece yalın, açık 
ve köklü çözüm getireceğine inandığımız bir teklifi, 
3 Nisan 1985 günü komisyona vermiş idik; ancak gö
rüşülmeden, hükümetin Sayın Doğramacı'ya yaptırdı
ğı tasarı sizlere sunuluyor. Konuya dar açıdan değil, 
ülkenin geleceği, sosyal yapısı, gençleri, aileleri ve 
tüm diğer nitelikleriyle bakmak gerekmektedir. 

Komisyon çalışmaları sırasında, Yükseköğretim 
Kurulu yetkililerinin açıkladıklarına göre, son çıkan 
af, yani verilen haklardan bu yana, ilişiği kesilen öğ* 
renci sayısının, 40 binin, yani tüm öğrencilerin yüzde 
10'u olduğu, bunların 5 700 civarının tek ders, 14 000'e 
yakınının 2 ders, diğerlerinin 3 ve çok dersten kalmış 
öğrenciler olduğu belirtilmiştir. Tasarı 1 dersten kalan
lara hak verirse, geri kalan binlerce öğrencinin duru
mu ne olacaktır? Bu, eşitsizlik ve adaletsizliktir, çok 
dar bir kitleyi korumaktan öte bir şey olmayacaktır. 
Yine ilişkileri kesilenlerin büyük bir çoğunluğu bi
rinci sınıftaki öğrencilerdir. Birinci sınıf öğrencileri
nin de öğrenimlerine devam etmelerini sağlamak bizim 

>görevimiz olmalıdır. 

Yükseköğretimin kalitesi ülkeyi doğrudan ilgilen
dirir. Askerî disiplin altında değil, düşünen, üreten, 
araştıran bir eğitim sistemine sahip olunması gerek
mektedir. Kalite, çağa ve gençlik psikolojisine uygun, 
Batı değil, ülke gerçeklerine uygun bir öğrenim ve 
eğitim sistemi ile olacaktır. 

Öncelikle gençlerden korkmamalıyız; onların ki
şiliklerine değer vermeliyiz. Sizlerin biınbir fedakârlık
larla yetiştirdiğiniz ve olanak verdiğiniz gençlik, ilerle
miş iletişim araçlarıyla tabiî ki, bizlerden çok daha 
geniş, çok daha ayrıntılı düşüncelere sahip olacaklar
dır. Bugün bilgisayarlarla oynayanlara düşünce bas
kısı kurmaya çalışırsanız, başarılı olamazsınız. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 400 bin civarında 
yükseköğrenim gençliğinin, öğretim üyelerinin, kısa
ca kamuoyunun tümü Yükseköğretim Kurumu yöne
timi ve özellikle başkanı Doğramacı'dan şikâyetçidir. 
Herkes haksız da, sadece bir kişi mi haklıdır; bu ki
şi çocuklarda dahi görülmeyen bir şımarıklık içinde
dir, şımarıklık artık ayıba dönmüştür. Tabiî ki, «Bu 
Meclisten elimi çekmeyeceğim» diyen bir başkanın 
sekreteri Güral Ataman da, «Bu Meclise çizme ile ge
leceğim» demek cüretini gösterir. Demokratik sistem 
düşünce özgürlüğüne dayanır. Düşüncelere saygılı
yız; ancak bir tek şeyi affetmeyiz : Demokrasiye kar
şı olanları ve onu yok etmek isteyenleri. (SHP sıra
larından alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — YÖK Başkanına 
da öğreteceğiz parlamentoda. 

DURMUŞ FtKRÎ SAĞLAR (Devamla) — Sayın 
üyeler, burada demokrasiyi içine sindirememiş o in
sanları, kamuoyu önünde, kınıyor; demokrasi düşma
nı ilan ediyorum. Böyle kafalara, demokrasiyi, vura 
vura, hep birlikte öğreteceğiz. Bu kişilerin bu Mee-
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listen destek aldıklarını söylemelerimi hile kendime 
zul addediyorum. 

Size soruyorum, Sayın Doğramacı ve Sayın Ata-
man'la yönetilen Yükseköğretim Kurumu Türk genç
liğini, hem de yarınlarınızın garantisi büyük Türk 
gençliğini nereye götürecektir? Bu ülkenin geleceği ne 
olacaktır? 

Gürol Ataman'ın, Meclis kulislerinde söylediği 
sözlere tepki gösteren Anavatanlı sayın üyeleri, de
mokrasiye olan -duyarlılıklarından dolayı kutlar; he
pinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlar. 
Şahsı adına söz alan ikinci arkadaşımız Sayın En

ver özcan, buyurun efendim; süreniz 10 dakikadır. 

ENVER ÖZCAN (Tokat) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; bundan iki yıl kadar önce, yine öğ
rencilerle ilgili bir af tasarısı gündeme gelmişti ve o 
münasebetle yaptığım konuşmada «YÖK sistemi, üni
versitelere hâkim olan bu sistem böyle kaldığı süre
ce, Türkiye Büyük Millet Meclisi daha çok bu işler
le uğraşır» demiştim. 

Sayın üyeler, üniversite özerkliğinin yok edildiği, 
üniversite öğretim üyelerinin susturulduğu ve bu üye
lerin sadece ders verme ve kâğıt okuma makinesi ve 
aracı haline getirildiği, üniversitelerimizin, bir kişi
nin ve kısır bir antidemokratik anlayışın, «evet efen-
dimcHeri» nin çiftliği durumuna getirildiği bir ortam
da, gençlerimizin, yarınlarımızı teslim edeceğimiz 
gençlerimizin başarılı olmaları beklenemez. 

Sayın üyeler, yeterli çalışma ortamı bulamayan, 
ekonomik koşullar nedeniyle gerekli ders araç ve ge
reçleri edinemeyen, yeterli barınma ve beslenme ola
nağı bulamayan, yarı aç yarı tok, dersliklere tıka ba
sa doldurulan, doğru dürüst ders dinleyip not alama
yan, tüm bunların da ötesinde, şefkat göremeyen, hor
lanan, kendilerinden korkulan, her an tehlikeli olabi
lecek birer yaratık olarak görülen gençlerin başarılı 
olmalarını beklemek bir hayaldir. 

Sayın üyeler, YÖK zihniyeti, yarınımızın güven
cesi olan gençlerimizin kafalarını ve kişiliklerini tağ
şiş eden, bu nedenle de Türk Milletine en büyHik kö
tülüğü yapan bir sistem ve zihniyettir. YÖK ve onun 
sayın başkanı, sürekli olarak, basında ve televizyonda, 
kamuoyuna, YÖK kurulduğundan beri, YÖK düzeni 
oluştuğundan beri, üniversitelerde başarı oranının art
tığını telkin etmek yarışındadır. Oysa, objektif rakam
lar kendisini yalanlamaktadır. Bir rakam vermek isti
yorum : 

YÖK öncesi başarı oranı, yani üniversiteye giren
ler ve mezun olanların oranı yüzde 25 - 26 civarında 
iken, 1981 - 1984 arası yüzde 12 - 13 civarına düş
müştür. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Bedava dip
loma devri kapandı. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Soruyorum; nice
lik açısından, yani sayı açısından, başarı bunun ne
resindedir? Sayın üyeler, daha da önemlisi, nitelik 
açısından, yani kalite açısından başarı neresindedir? 
Bir araştıralım, düşünelim... 

Üniversitelerimiz bölgesel ve yöresel koşullar doğ
rultusundaki çeşitliliklere yer vermemektedir; tek dü
ze hir üniversite sistemi ve modeli getirilmiştir. Kor
kulan, dolayısıyla da korkutulan, pısırıklaştırılan, öz
gür düşünme ve tartışmanın yasaklandığı, ezbercilik
ten öteye bir şey verilmeyen üniversite öğrencilerimiz, 
diploma alsalar ne olur, almasalar ne olur. 

Kaldıki, YÖK sistemi, içinde taşıdığı çelişkiler ne
deniyle öğretim kurumlarında not düzeyini alabildi
ğine düşürmekte, yani normal olarak zayıf alması 
gereken bir öğrenciye daha yüksek not verilerek, on
ların başarılı olarak gösterilmesi için telkinler yap
makta ve böylece başarısızlığını gidermeye ya da onu 
gizlemeye uğraşmaktadır; ama gizleyememektedir. 
YÖK, kendi bozukluğundan, kendi sakatlığından ve 
çarpıklığından, bendi anlamsızlığından, doğan sonuç
ları da, yani kendisinin ortaya çıkardığı tahribatı da, 
ondan sonra, gelip, bize temizletmek istemektedir. 
Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi, zaman zaman 
af tasarılarıyla bu tahribatı gidermeye çalışmaktadır. 
Ne var ki, bizim şu anda yapmak üzere olduğumuz, 
sadece sinekleri kovalamaktan ibarettir. YÖK batak
lığını düîeltmedikçe ve oradan kaynaklanan bozuklu
ğu gidermedikçe, korkarım yine iki yılda bir ya da 
her yıl başka tasarılar gelecektir. ^ 

Sayın üyeler, bize, yani Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerine, böylece, bu tasarılarla hedef sap
tırmaca oyunu oynatılmak istenmektedir. Sistemin 
kendisiyle uğraşıp, sistemi düzeltip, konuyu sağlıklı' 
ve doğal çözüm ortamına getireceğimize, bununla uğ
raşacağımıza, bozulk sistemin getirdiği zararları gi
dermekle iştigal ediyoruz. 

Öğrencilerin başarüı olup olmadıklarının takdir 
hakkı, aslında, doğasında bizim olmamalıdır; üniver
site hocalarının olmalıdır. Onların yerine bizim geç
memiz anlamsızlıktır. Çünkü her kurumun bir görevi 
vardır, bir yetkisi vardır. Nasıl ki, hâkimin verdiği 
bir kararın yanlış olduğu gibi bir iddia ile buraya ge-
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tiıilip düzeltilmesi ya da o yargının yenilenmesi gibi 
bir girişim olamayacağına göre, bunun anlamsız ol
ması doğal olduğuna göre, biz de bu tasarılarla öğre
tim üyelerine karşı biraz ayıp ediyoruz gibime ge
liyor. Eğer onların işine karışmak durumunda ve zo-

-runda kalırsak -ki, kalıyoruz- demek ki, sistemde bir 
bozukluk var. Demek ki, makine ürettiği üretimin bir 
kısmını kırıyor; parça kırıyor. Biz şimdi, o bozuk çı
kan parçaları tekrar alıp makinenin aynı sürecine, ya
ni bozuk makinenin, parça kıran makinenin aynı sü
recine yeniden sokmak istiyoruz ve zaten kalitesiz 
mal üreten bu makine, böyle çalıştırılmaya devam 
edildiği sürece bizler de abesle iştigal etmek duru
munda kalmaya devam edeceğiz demektir. 

İşte sayın üyeler, bu mantıksız durumdan kurtul
mamız, böylece hem yüce Meclis üyelerinin, hem 
üniversite hocalarının, h©m de öğrencilerin huzura 
kavuşturulabilmesi için, gerçekçi ve rasyonel olmak 
zorundayız. Gerçekçiliğin, rasyonel olmanın yolu, 
YÖK sistemini değiştirmek zorunluluğundan geçmek
tedir. 

Sayın bakan, aslında çok akıllı bir bakan olduğu 
için, bazı gerçekleri görüyor, gerçekçi; yani YÖK sis
teminin bozukluğundan da ileri geldiğini burada tes
lim ediyor; sağolsun. «Ancak, bu başarısızlık, sadece 
YÖK sisteminden dolayı değildir; başka nedenleri de 
vardır» diyor. Çok haklı. Yani, sayın bakan haklı ola
rak, «üniversitelerde okuyan öğrencilerin çalışama
malarını, sadece tembellik olarak niteleyenleyiz; eko
nomik nedenlerden dolayı da başarısızlık ortaya çık
maktadır» diyor. 

Sayın üyeler, Türkiye'n;n ekonomik olanakları 
belli olduğuna göre ve Sayın Özal'ın bu politikası da 
böyle devam ettiği sürece, üniversite öğrencileri fazla . 
bir şey bekleyemeyeceğine göre, bir düzeltme yapıla
cak ise, uzun vadede, ancak sosyal demokrat bir yak
laşımla çözülebilecek olan bu sorunun, bizim iktidarı
mızı beklemeden de, şimdiden bir miktar çözülebil
mesi için, elbirliği edebiliriz. Daha bugünden, sistem
de, yani YÖK'te, yani o mekanik şekilde oluşturulmuş 
makinede, çok kısa sürede düzeltmeler getirebiliriz. 

Sayın üyeler, işte bu mekanizmada, gerçekçi ve 
rasyonel olmanın doğal doğrultusu gereği, YÖK sis
temini değiştirmek zorundayız; yoksa bu işin sonu 
gelmez, Meclisimiz böyle işgal olunur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özcan. 
Konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şimdi, som sormak isteyen sayın milletvekilleri var 
isle, tespit edeceğim; soru sormak isteyenler, lütfen 
kendilerini belirtsinler. 

Soru sormak isteyen arkadaşlarımı şöyle tespit et
miş bulunuyoruz : Sayın tsma.il Şengün, Sayın Can-
ver, Sayın özcan. 

'Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyenlerin tespiti işlemi bitmiştir. 
Sayın ismail Şengün, buyurun efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 

ben iki noktada sayın bakanın görüşlerini almak için, 
iki soru sormak istiyorum. Bunlardan birincisi; çeşit
li üniversitelerimizde, sınav başarı notu, değişik şe
killerde uygulanmaktadır. Daha doğrusu, bir üniver
sitemizde 100 üzerinden, 70 alındığı takdirde sınavda 
başarılı sayılmaktadır; diğer bir üniversitemizde, 100 
üzerinden, 50 sınav notu alındığı takdirde, başarılı 
kabul edilmektedir; bir başka üniversitemizde, bunun 
ortası, yani 100 üzerinden 60 alındığı takdirde, gene 
başarı sayılmaktadır. Tabiî, böyle bir uygulama, bel
ki muhtelif üniversitelerin nitelikleri ve perfor
mansları yönünden, bir ölçüde mazur görülebilir; 
ama bugün Türkiye'de sayıları 25'in üzerinde olan 
üniversitelerimizde, özellikle YÖK Kanunu muvace
hesinde, bir standarda gitmenin de gerekli olduğu ka
nısındayım. 

O nedenle, acaba sayın bakan, YÖK kanalıyla, bu 
konuda, yani sınav başarı notu üzerinde, bütün Tür
kiye üniversiteleri için yeknesak bir uygulamanın ya
rarlı olacağı kanısında mıdırlar? Bu sıniav başarı no
tu, rakam olarak da ifade edilebilir yahut Amerikan 
sisteminde ve bazı Batı Avrupa üniversitelerinde gör
düğümüz gibi, A, B, C, Ç, D şeklinde de ortaya ko
nabilir diye düşünüyorum, bu birincisi. 

İkinci sorum şu : Efendim, bu kanun tasarısın
da da görüyoruz; birinci yarı yıl, ikinci yarı yıl iba
releri kullanılmaktadır. Yani, üniversitelerimizde iki 
yarı yıldan bahsedilmektedir. Halbuki YÖK Kanu
nu, iki yarı yılın dışında, yaz okulları denilen, yaz 
sömestreleri uygulamasını da içeren bir kanundur; 
ama bugüne kadar, özellikle 'bütçe mülahazaları "do
layısıyla, yaz sömestreleri uygulamasına ülkemizde 
geçilebildiğini zannetmiyorum. Halbuki, üniversitele
rimiz yaklaşık dokuz ay çalıştıktan, sonra, uzunca bir 
süre, yerine göre üç ay, hatta yerine göre dört ay atıl 
durumda kalmaktadır. Yani, eğitim ve öğrenimin dı
şında, bir nevi tatile girmektedir. O nedenle, YÖK Ka
nunu da buna engel olmadığına göre, yaz okulları im
kânını verdiğine göre ve bütçe imkânları da göz 

— 130 — 

http://tsma.il


T, Bs M. M. B : 55 25 * 12 * 1985 O : 1 

hazırlıklarını yaparken diyorsunuz ki, acaba yaz sö-
mestrisine tabi tutulması suretiyle, o aradaki süreyi 
kazanmak, yani öğretim süresini hızlandırmak müm
kün mü? 

Arkadaşlarımız, mevcut sistemin işleyişinde bile 
mahzurlar olduğunu dile getiriyorlar ve «Bu kadar 
çok ara sınav olur mu?» diyorlar. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — İsteğe bağlı ola
rak sayın Bakan. 

BALKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 
sualinizi sordunuz, Sayın Bakanda cevaplandırıyorlar. 

önünde tutulmaık kaydıyla acaba aynı yıl içinde öğ
rencilere, iki yarı yıldan sonra, örneğin Amerikan sis
teminde olduğu gibi, 6 - 8'er haftalık iki yaz sömestri 
yahut da en azından bir yaz sömestri imkânı tanın
mak suretiyle bu eğitimi daha kısa bir zaman süreci 
içinde sonuçlandırmak imkânı olamaz mı? 

Sayın (Başkan, bunun için, gayet tabiî, öğretim üye
lerine normal maaşları dışında, yazın çalışan öğretim 
üyelerine ek birtakım imkânların tanınması gerektiği 
düşüncesindeyim. Bu iki konuda sayın bakanın gö
rüşlerini istirham ediyorum. 

Ayrıca şu pratik suali de sormak istiyorum : Aca
ba, üçüncü, sınıfta iki dersi ve son sınıfta da iki dersi 
kalmış olan öğrencinin durumu, yeni kabul edilecek 
tasarı muvacehesinde ne olacaktır? 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Buyurun Saym İBakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Üçüncü sınıfta 
2 dersi mi kalmış? 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Üçüncü sınıfta 2 
dersi ve son sınıfta da 2 dersi... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Bu derslerden 
dolayı mı ilişkisi kesilmiş veyahut devam ediyor mu 
efendim? 

İSMAİL ŞENGÜN '(Denizli) — Hayır devam et
miyor; durumu bu şimdi. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — İlişkisi kesilmiş 
mi efendim? 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Bu durumda ke
silmiş oluyor, yani eski kanun muvacehesinde kesil
miş oluyor. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, sistem 
içerisindeki derslerin tamamını vermiş ise, tek ders
ten dolayı ilişkisi kesilmiş olanlara, ilave 3 sene ge
tiriyoruz. 4 ders olduğu için, bu öğrencilere bir im
kân mevzubahis olmuyor. 

Diğer bir sorunuz : «Üniversitelerde yaz sömestr 
tatbikatı yapılabilir mi?» 

Siz de ifadle ettiniz, bunun yapılabilmesi iki koşu
la bağlıdır. Yalnız arkasından hemen başka mahzur
lar ortaya çıkıyor. O mahzurları da değerli konuşma
cılar dile getirdiler. Bir öğrenci düşünün ki, yarı sö
mestr devam etmiş, ara sınavlara da girmiş, finale, 
bütünlemeye girmiş; vermiş veya verememiş. Onun 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METtN EMİROĞLU (Malatya) — isteğe bağlı ola
rak bunu yapmak, tabiî teknik açıdan mümkündür. 
Yani, disiplinli, çalışkan, öğretimi benimsemiş devam
lı öğrenciler, bu zamanı kazanmak isteyebilirler. O 
zaman da devletin karşısına, yeterli öğretim elemanı 
bulunması ve bu öğretim elemanlarının yeterli rrialî 
imkânlarla heçhiz edilmesi sorunu çıkar. Tabi, bu, 
araştırılması gereken bir husustur ve üzerinde ayrıca 
tetkikaıt yapılması gerekir. Acaba, bu handikapları 
aşabilir miyiz, bir. ikincisi; aşarsak, mevcut sistem 
içerisinde bu yaz sömestrisini işletebilir miyiz gibi iki 
teknik ve malî hususun incelenmesine ve organizas
yonuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Baklanım, istirham edeyim, si
zin cevaplarınız da kısa ve gerekçesiz olacaktır «Yaz 
sömestri meselesinin konması iki hususa bağlıdır» de
seydiniz bu işi halletmiş olurdunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Peki Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, kısa kısa ve gerekçe
siz... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
müsaade edin de konuyu tartışalım. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, müsaade 
edin; idare eden benim. 

MILLÎ EĞITIM GENÇLIK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başka
nım, kısa olarak arz etmeye çalışacağım. Teşekkür 
ederim. 

Efendim, 1 inci sual : «Sınavda başarı notu deği
şik uygulanıyor» dediler. «Değişig üniversitelerde de
ğişik standartlar varr bazılarında 10 üzerinde 7 alın
ması gerekiyor bu uygun mudur?» 

Bu da teknik bir husustur. Aslında üniversiteler
de değişik standartların uygulanması -kürsüde de arz 
etmiştim- o eğitim kurumunun içinde bulunduğu eği-
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timdeki seviyesiyle ilgili bir meseledir. Bunun da bir 
standarta bağlanmasının doğru olup olmayacağı hu
susu yine bir teknik konudur. Bence doğru olmaz, 
kendi kanaatimi arz ediyorum; ama bunun da yine 
Yüksek Öğretim Kurulunca incelenmesi gerekir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Canver, lütfen kısa, gerekçesiz, şahsî müta

laa serd etmeksizin suallerinizi tevcih ediniz. İçtüzü
ğümüz onu amirdir. Sayın Bakan da aynı hususlara 
riayet ederek cevap vereceklerdir. 

Buyurun efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başka
nım, «onmak istediğim Ihusus, özellikle 'komisyonda 
da aydınlanamamış bir husus... 

BAŞKAN — Efendim, o (komisyonlarda geçmiş, 
şimdi sualinizi tevcih edin, komisyonlardaki durumu 
bırakım, 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
Sayın Şenıgün'ün, önce teorik, sonra da pratik soru
sunu 'büyük bir sabırla dinlediniz. O uyarıyı 'baş
tan yapmadığınız için, 'beni de 'büyük 'bir sabırla 
dinıleyeceğinizl umuyorum. 

•BAŞKAN — Şimdi sizi uyarmış oldum efendim. 
Buyurun. 
CÜNEYT CANVER '(Adana) — Sayın Başkan, 

Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi, 2880 
sayılı Yasa ile değişmeden önce çok sade idi. 2880 
sayılı Yasa ile öğrencilere birtakım yeni zorluklar 
getirildi, 'bedeli ödemdi; 40 bin civarında öğrencinin 
okuldan kaydı siılinme'si söz konusu. 

1. 28'80 sayılı Yasa ile 44 üncü maddede yeni 
bir değişikliğe neden gerek duyuldu? O dönemde de 
çok sayıda öğrenci mi atılmıştı ki, daha da zorlaş
tırılan sayı şimdi daha çok arttı. Bunları sayısal 
olarak öğrenmek istiyorum. 

2. Sayın Bakan konuşmalarında, her fakültenin 
kendi eğitim ve öğretim sistemine göre yönetmelik
ler tanzim edebileceğini vurguladılar. Ancak, şu hu
susa da cevap vermelerini istiyorum : Aynı yıl için
de aynı fakültede birden ziyade yönetimdik de çı
karılmasından yana mıdırlar? Örneğin, Ankara Hu
kuk Fakültesinde <biır yıl içinde 3 ayrı yönetmelik 
çıkarılmış. 

Diğer 'bir husus : Öğrencilere daha sonra Üniver
sitelerarası Kurul kararıyla getirilen bazı kısıtlama
ların, geçmişten uygulanmalarını nasıl karşılıyorlar; 
ıhulkulk İkeleriyle bağdaştırıyorlar mı? 

3. Kaydı silindiği halde, kaydının silindiği ken
disine tebliğ edilmeyen öğrenciler var. Bunlar 44 
üncü madde ile getirilen bu iyileştirmeden yararla
nacaklar mıdır? -Ki, yararlanmaları gerekir- O hal
de, kendisine okuldan kaydının silindiği tebliğ edil
meyen öğrenci 'bir avantaj sağlamaktadır, tebellüğ 
eden ise, dezavantajlı olmak'tadur. Bu eşitsizliği gider
mek için ne düşünmektedirler? 

4. Uluslararası standartlara uygun olarak fakül
telerin fire verebileceğini 'belirttiler ve bu firelerin 
daha ziyade henüz monte olamadığımız yeni siste
min, 'bu monte olamamaktan kaynaklanan sıkıntıla
rından dolayı firelerin olduğunu söylediler. 

Bu fire Ibelirginleştirilefbil'ir mi, yani sayın 'bakan 
bana, önceden saptanmış yüzde 20, yüzde 10 gibi 'bir 
rakam verebilir mi? 

Batıdan aldığımızı söylediği !bu eğitim sisteminde, 
Batıdaki öğrencilerin koşullarının Türk öğrencilerine 
sağlanamadığını da vurguladılar,: 

Peki, bu hafckaniyet'sizliği, bu adaletsizliği kısa 
vadede nasıl gidereceklerdir?' 

Öğrenmek istediğim hususlar bunlardır. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim: Sayın Canver. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU '(Malatya) — Özellikle son 
suali için teşekkür ederim. Çünkü, Sayın Özcan, (ba
na cevap imkânı olmayan bir zeminde bu konuda 
hükümete de 'bir fatura çıkardılar konuşmalarında, 
öyle anladım. Aslında, 'ben Ibu konuda mevcut du
rumun hükümetimiz icraatlarıyla düzeltildiğini ifade 
etmek istemiştim; yani kredi isteyen öğrencinin kre
dilerini yüzde 100 oranında temin edebiliyorsanız, 
harç isteyen öğrencinin harç miktarını yüzde 100 ora
nında temin edebiliyorsanız, yurt İhtiyacı içerisinde 
Olan öğrencilerin yüzde 90'ına bir sene içerisinde, 
kapasiteyi iki misli artırarak, yatak temin edebiliyor
sanız, yükseköğrenim gençliğinin problemlerinin çö
zümünde önemli bir adım atmışsınızdır demektir. 

Ancak, diyebilirsiniz ki, «Kredi miktarı 5 600 
lira.» Kredi miktarı 5 600 lira; ama yurt ücreti de 
2 500 lira. Yani, yurda girememiş bir öğrencinin ay
da 30-40 bin lira vereceği barınma ihtiyacını, siz yülk-

. seköğrenim gençliğine, yüzde 90'a varan bir oranda 
-azaltarak- 2 500 lirayla temin «itmişseniz, bu üni
versite gençliğinin sorunlarının çözümünde atılmış 
ciddî bir adımdır ve bu konudaki mahzurları gideren 
ciddî bir faaliyettir; ben onu dile getirmek istedim. 
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JBatı standartlarına ulaşmak elbette mümkündür. 
Eğitimde 'başarıyı etkileyen faktörlerin içerisinde, yük
seköğrenim gençliğinin içinde bulunduğu sosyal ve 
ekonomik durumların daimî surette iyileştirilmesi bir 
zarurettir ve bizim 'bu zaruretin üzerinde hassasiyet
le durduğumuzu ifade etmek isterim. 

«Fire oranı belirlenebilir mi?» konusuna gelin
ce : Fire oranını «Şu kadar olacak» (diye 'belirlemek 
de doğru değildir. Çünkü, demin arz ettiğim gibi, 
eğitimde kalite ve verim meselesi şartlara göre deği
şebilir. Şu anda Batı standartlları içerisinde yüzde 
10'a yakın 'bir fire, yüksek bir fire olarak gözük
memektedir. Elbeüteki 'bu kadar firenin de olmama
sını, daha az bir fireyle yükseköğrenim yapılma im
kânlarının mevcut olmasını ve gençlerin bunu temin 
etmesini isteriz; ama yüzde 10 oranı, Batı ülkele
rinde gözüken standartlara yakın 'bir orandır. O ha
klımdan, fire oranının spesifik olarak tespiti gibi bir 
keyfiyet de, zaten bu açıdan mümkün değildir. 

«Bu Kanundan istifa bakımından, kaydı silindiği 
halde kendisine tebliğ edilmeyenlerle, tebliğ edilen
ler anasında bir farklılık meydana gelmeyecek mi
dir?» dediniz. Bir farklılık meydana gelmeyecektir; 
çünkü geçici madde, kaydı silinenlere de 'bu hakkı 
vermiş olacaktır. 'Kaydı silinmemiş olanlar da, 'bu 
Kanunun getirmiş olduğu imkânlardan İstifade ede
ceklerdir; bir ilave imtihan hakkına daha kavuşmuş 
olacaklardır. Kaydı silinmiş olanlar da, ilave imti
hana uyacaklardır. Hiçbir farklılık olmayacaktur. 
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44 üncü maddenin muhtevası olarak bir madde ha
line getirilmiş 'bulunmaktadır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın özcan, buyurun efendim. 

Sayın özcan, sizden de aynı ricada bulunuyo
rum. 

ENVER ÖZCAN ı(Tokat) — Sayın Başkan, te
şekkür ediyorum. 

Bu tasarı yasalaşırsa, 'binlerce öğrenciye yeniden 
fbir değerlendirilme hakkı tanıyoruz. Bu öğrencileri 
kim değerlendirecek? Hali hazır üniversitelerde 'bulu
nan, haftada çok yüklü ders saati olan ve sık sık 
yapılan vizeler nedeniyle de, çok yüklü sayıda kâğıt 
okumak dorumunda olan hocalarımız değerlendire
cektir. Zaten, 'bütün hu yükün altından zorlukla kal
kan hu öğretim üyelerinin, af sonucu gelen öğrenci
lere, bir de psikolojik olarak, üvey evlat muamelesi 
yapması da ya da öyle düşünmesi de doğal olabi
lir; yapacaklarına inanmıyorum; ama aca'ba sayın 
'balkan, hu tasarıdan yararlanacak öğrencilerin sağ
lıklı bir değerlendirmeye tabi olacaklarına inanırlar 
mı? Birinci sorum bu. 

Sayın Başkan, ikinci sorum da; tasarıyla endi-
rekt olarak ilgili; YÜK öncesi, turizm okulu gibi, 
kooperatifçilik okulu gibi 2 yıllık okullar vardı, 
YÖK sonrası bunlar 4 yıla çıkarıldı; daha önce bu 
okullardan mezun ollan öğrenciler birçok kurumda 
memurdurlar ve bu kurumlarda, 'örneğin Millet Mec
lisinde idareci kadrosu alabilmek için 4 yıllık okul 
bitirmek zorunluluğu ile karşı karşıya kalıyorlar; 
acaba Millî Eğitim Bakanlığı ya da YÖK, bu du
rumda olanları kurtarabilmek, yollarını açabilmek 
için, bu kişilerin mağduriyetlerini 'gidermesi açısın
dan 2 yıl daha derslere bir dikey devam olanağı sağ
layabilir mi, sağlamayı düşünebilir mıi? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özcan. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MİİELÎ EĞİTİM GENÇLİK VE-SPOR BAKA
NI 'METİN EMİROÖLU ^Malatya) — «2 senelik 
meslek yüksekokulu mezunlarının 4 senelik eğitime 
tabi olmaları mümkün mü?» dediniz. 

Bugün üniversitderiımizde dikey geçiş imkânı 
vardır. 

ENVER ÖZCAN {Tokat) — Halen çalışmakta 
olanlar?.. 

«'Aynı hususta birden fazla yönetmelikler var». 
Bunu uygun görüyor musunuz? Tabiî spesifik bir 
misal vermediğiniz için, konunun hangi açıdan ele 
alındığını bilmiyorum. Aynı konuda birden fazla yö
netmelik, ancak, birbirine inzimam eden hadiseler
de, birbirini tamamlamak gayesiyle çıkarılmış ola
bilir. Yoksa, birbirini nakşeden hususlarda, birden 
fazlla yönetmelik çıkarılması, kanun yapma tekniği 
bakımından uygun değildir efendim. 

«28'80 sayılı Yasada neden değişikliğe ihtiyaç gö
rüldü ve 44 üncü madde tanzim edildi?» dediniz. 

Kürsüde de arz ettim; 44 üncü maddedeki esas
lar, imtihan sistemini, imtihana girme şartlarını ih
tiva eden ana unsurları kapsamaktadır. Bunlar daha 
evvel yönetmeliklerle tespit ©diliyordu ve bu yönet
melikler her fakülteye göre değişiklik arz ettiği için, 
esas orada şikâyet edilen mahzurlar meydana geli
yordu. Her fakültede, her üniversitede imtihana gir
me şartları değişik olduğu için, burada bir yeknesak
lık yoktu. Bu ihtiyaç hissedildiği için, son kanunla, 
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MİLLÎ EĞfTİM GENÇLİK VE SPOR (BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Bunun 'tek-, 
nik açıdan olacağını düşünmekteyim. » 

'«Öğrencileri kim değerlendirecek; sağlıklı 'bir de
ğerlendirme olacak mı?» dediniz. Şüphesiz olacak
tır; 'bu konuda da Yükseköğretim Kurulumuz, üni
versitelerimiz, fakültderimıiz gereken hassasiyeti gös-
terecefctıir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

4 inci maddeyi okutuyorum : 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun 17.8.1983 Tarih ye 2880 Sayılı Kanunla 
Değişik 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesine ve bu 
Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad

desinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
a) Öğrenciler bir dersin sınavına girebilmek için 

o derse devam etmek, yarı yıl içinde açılacak en az 
iki ara sınavına katılmak ve o dersin uygulamalarını 
başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. Sınava 
katılabilmek için, en az ara sınav notu ortalaması 
ile ara sınav notlarının sınav başarı notuna katkısı 
ve ara sınav düzenleme esasları Yükseköğretim Ku
rulunca yapılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Sınavda başarısız olan öğrencilere aynı sınav dö
neminde sağlanmak şartıyla ayrıca bir bütünleme sı
nav hakkı tanınır. Bir dersin devamı, ara sınavı, uy
gulama ve sınav şartlarından birini veya bir kaçını 
yerine getiremeyen öğrenciler bir defaya mahsus ol
mak üzere, eğitim öğretim programının bağlı olduğu 
Yükseköğretim Kurumu Yönetim Kurulunun uygun 
göreceği ilk yarı yılda veya yılda o dersin kayıt, de
vam, ara sınavı ve uygulama şartlarını tekrar yerine 
getirirler. Bu şartlardan birinin yerine getirilmemesi 
halinde öğrencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir. İkin
ci tekrarında sınava girme şartlarını yerine getirdiği 
halde sınav ve bütünleme sınavında başarılı olama
yan öğrenciye Kanunda öngörülen süreler içinde kul
lanılmak üzere ilave bir sınav ve bütünleme hakkı 
daha tanınır. 

Ancak, bir Yükseköğretim Kurumunun birinci 
sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, bu öğretimin 
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başlangıcından itibaren en çok iki eğitim öğretim 
yılı içinde; sınıf geçme esasına göre öğretim yapan 
kurumlarda birinci sınıfın; ders geçme esasına göre 
öğrenim yapan kurumlarda ise ilk iki yarı yılın bü
tün derslerinde başarılı olmaya mecburdurlar. 

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans 
seviyesinde öğrenim yapan öğrencilere, bu Kanunda 
öngörülen normal eğitim öğretim sürelerine ilave ola
rak ön lisans seviyesinde eğitim öğretim yapan ku
rumlarda bir yıl, dört yıl süreli lisans seviyesinde 
eğitim öğretim yapan kurumlarda iki yıl, beş veya 
altı yıllık eğitim programları uygulayan kurumlarda 
üç yıl ek süre tanınır. Bu süreler sonunda son sınıf 
ve ara sınıflar dahil toplam en çok üç dersten başa
rılı olamayanlara, bu derslerde de başarılı olabilme
lerini sağlamak maksadıyla iki yarı yıl ek süre daha 
tanınır. Mezun olmak üzere takip ettiği eğitim öğ
retim programının biri hariç diğer derslerini başa
rılı olarak tamamlayanlar ise, başaramadıkları tek 
dersin üç yıl süre ile açılacak yarı yıl sonu sınavları
na girebilirler. Bu dersin uygulamak olması halinde 
öğrenciler her seferinde sadece uygulamalara devam 
zorundadırlar. 

Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen hak
lı ve geçerli bir sebep olmaksızın yukarıdaki şartları 
yerine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan 
veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin öğ
retim kurumu ile ilişkileri kesilir. 

Ancak lisans seviyesinde eğitim öğretim gören
lerden; 

1. İlk yarı yılın bütün derslerinden başarılı olup 
da daha sonraki yarı yıllarda, Türk Ceza Kanunu
nun ikinci Kitabının Birinci Babında yer alan Dev
letin Şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle 
hüküm giyenler ve disiplin dışında her ne sebeple 
olursa olsun öğrenimden ayrılanlar meslek yükseko
kullarının benzer ve uygun programlarının üçüncü 
yarı yıllarına intibak ettirilirler. 

2. İlk dört yarı yıl veya fazlası bütün derslerin
den başarılı olup da daha sonraki yarı yıllarda, Türk 
Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında 
yer alan Devletin Şahsiyetine karşı işlenen cürüm
ler sebebiyle hüküm giyenler ve disiplin dışında her 
ne sebeple olursa olsun öğrenimden ayrılanlara ön-
lisans diploması verilir. Bu gibiler benzer ve uygun 
alanda meslek öğrenimi görmek istediklerinde mes
lek yüksekokullarının üçüncü ve dördüncü yarı yılla
rında, tespit edilen dersleri almak ve uygulamaları 
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yerine getirmek suretiyle meslek yüksekokulu mezu
nu olabilirler. 

Yukarıda belirlenen öğrencilerin meslek yüksek
okulu öğretiminden yararlanmaları için Yükseköğre
tim Kurumundan ilişkilerinin kesilmesinden itibaren 
en çok üç yıl içinde Yükseköğretim Kuruluna mü
racaat etmeleri gerekir. Bu öğrencilerin görecekleri 
eğitim öğretim programlarının seçimi, intibakları ve 
alacakları derslerin tespiti ile bunların düzenlenmesi 
hususları, ilgili meslek yüksekokulunun yönetim ku
rulu tarafından yapılır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde Sayın Meh
met Özdemir söz istemiştir, buyurun efendim. 

Sayın Özdemir, süreniz 5 dakika. (ANAP sırala
rından alkışlar)! 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Sayın Başkan, 
değerli 'milletvekilleri; 2547 say ıh Kanunun 44 üncü 
maddesinin (a) fıkrası, üniversite kurumlarınca de
ğişik yorumlara meydan verildiğinden hükümet ta
rafından bir teklif gelmiştir. 

Biz, Millî Eğitim Komisyonu üyeleri olarak, bu 
tasarı ve teklıifleri görüştüğümüz sıralarda sayın 
SHP sözcüsünün de orada bulunduğu bir vakıadır. 
Bir yıla yalkın bir zamandır bu öğrencilerle ilgili 
meselelerin üzerine giderek omların dertlerini dinle
miş ve uygulanan yönetmeliklerin yanlışlıklarını za
manla dile getirmiş bulunuyor idim ve benim iki 
teklifim var komisyonda; fakat dikkatimi çekti, ko
misyonda oylama sırasında SHP'li bir tek arkadaş 
bulunmadı. Şimdi nedense, bilmiyorum, işin edebi
yatını yapıyorlar, onu anlayamadım; ama onlar ede
biyat yapa dursun, icraatını biz yapacağız ve bu da 
gençlik yılı münasebetiyle bizim gençlere sahip çık
tığımızın en başta gelen ispatıdır. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Bir sözcü arkadaşımız kalktı, öğrencilerin hor
landığı gibi birtakım sözler söyleyerek - dilime 
yakıştıramıyorum - öğrencilerin bu duruma Özal İk
tidarı tarafından itildiği gibi bir kelime sarf etti. 
Nedense, hep, anlayamıyorum... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Anlasaydın, za
ten mesele dalmazdı. 

MEHMET ÖZDEMİÎR (Devamla) — Anlayamı
yorum, çünkü benim anlayışım, icraatımla mevcut
tur. 

Komisyonda nerede idiniz? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Anlayışın kıt. 
Biz oradaydık, bizi susturdunuz; söz vermediniz ko
misyonda. 

MEHMET ÖZDEMtİR (Devamla) — Size söy
lüyorum ve siz kendi ifadenizle, dediniz ki, «'Ben, 
Genel Başkanıma gidip, komisyona gelmeyen arka
daşları şikâyet ettim» dediniz Sayın Canvar. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Doğrudur. 
MEHMET ÖZDEMİR (Devamla) — Öyleyse, 

şimdi kalkıp Yüce Meclistin huzurunda bu ek sına
va bir yılını vermiş ve Anavatan iktidarına mensup 
bir milletvekilinin tasarı ve tekliflerine sahip çıkıp 
da kendilerinize paye biçmeyin lütfen. 

Saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alıkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Gençlik, seni 
de tanıyor, bizi de tanıyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim özdemir. 
Müdahale etmeyelim lütfen. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

sataşma var, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sataşma yok efendim, buyurun otu

run. Sataşma kabul etmiyorum, buyurun. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

ismimi telaffuz ederek sataştı. 
BAŞKAN — Lütfen oturun, sataşma görmedim; 

siz sataştınız. 
Buyurun efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sataştı efendim... 
BAŞKAN — Sataşma yok efendim, ben kabul 

etmiyorum, takdir hakkımı kullanıyorum. 
Buyurun efendilim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
ben komisyon üyesi değilim. Buna rağmen, kanun 
teklifini savunuyorum. Gerekli açıklamayı yapmalı
yım. 

BAŞKAN — İnzibatî ceza yaparım Sayın Canver, 
görüşmeleri inkıtaa uğralamazsınız, lütfen oturun. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Kötü bir ge-
leneik başlatıyorsunuz. 

BAŞKAN — Ben takdir ederim onu, sizin takdi
rinize muhtaç değilıim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sonra biz de 
sataşırız, söz veremezsiniz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim, buyurun. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan 

taraflı davranmayın. 
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VII. — DİSİPLİN CEZALARI 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'e (2) uya
rı cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Sayım Canver, bir kere daha ihtar 
ediyorum, uyarıyorum. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
haksızsınız, 

BAŞKAN — Bir kere daha ikaz ediyorum, uya
rıyorum; bu inzibatî cezadır unutmayınız. 

PEYZUULAH YILDIRIR (Gaziantep) — Zaten 
bunu istiyor efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sana ne, sana 
mı düştü? 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Niye 
huzuru bozuyorsun? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ne demek hu
zuru bozuyorsun, biz burada çalışıyoruz, senin gibi 
oturmuyoruz, aşağılık herif. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Sözü
nü geri al, baban aşağılık heriftir. 

BAŞKAN — Sayın Canver, görüşmelerin inzi
batını, huzurunu bozuyorsunuz. 

CÜNEYT CANVER (Adana) 
mı düştü? Ben çalışıyorum. 

Sana ne, sana 

BAŞKAN — Rica ederim, idareci üyeler lütfen 
alakadar olsunlar. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sana mı düştü 
lan dangalak, sana ne? (Gürültüler) Biz burada ka
nun teklifini tartışıyoruz. Sana mı soracağım? 

BAŞKAN — Sayın Canver, kaba sözler sarf et
meyiniz.; Buyurun oturun. Arkadaşlar, lütfen otura
lım. Sayın Feyzuilalh arkadaşım buyurun oturun; 
lütfen efendim, çok rica ederim, idareci arkadaşlarım 
müdahale etsinler. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ne hakla karı
şıyorsun oradanTİ 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Canver... 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Yağcı herif, 

git Anavatana da, bitsin bu iş. Beyefendi, alın bu 
herifi de, bitirin bu işi. Pis herif... 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Senin 
baban pis. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Canver, ikinci uyarıda bulu
nuyorum; tekerrüründe inzibatî cezanın üçüncüsünü 
uygulayacağım, çıkarma cezası vereceğim, haberiniz 
olsun, ihtar ediyorum. 

Buyurun oturun lütfen. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bir daha kimse lü

zumsuz yere müdahale etmesin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Mecbur oldular. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bir açıklama yapa

caktı haklı olarak, adı geçti de... 
BAŞKAN — Bakınız ama, nereye getirdiniz işi... 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KO 

1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 

üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka

nun Tasarısı ve Elazığ Milletvekili Mehmet Özde-

mir ve 7 Arkadaşının, Diyarbakır Milletvekili Mah-

mud Altunakar ve 12 Arkadaşının, İçel Milletvekili 

Durmuş Fikri Sağlar ve 38 Arkadaşının, Kars Mil

letvekili Aziz Kaygısız ve 8 Arkadaşının, Elazığ Mil

letvekili Mehmet Özdemir ve 8 Arkadaşının Aynı Ko

nuda Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu 

Raporu (1/729, 2/148, 2/218, 2/221, 2/268, 2/284) 

(S. Sayısı : 384) (Devam) 

MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

384 sıra sayılı tasarının 1 inci maddesinin (a) 
bendinden sonra gelen paragrafın dördüncü satırın
daki «Yükseköğretim Kurumu Yönetim Kurulunun 
uygun göreceği» cümlesinin metinden çıkarılması ge
reğini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Enver özcan H. Barış Can 

Tokat Sinop 
Musa Ateş Vecihi Ataklı 

Tunceli Şanlıurfa 
Cüneyt Canver 

Adana 
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BAŞKAN — 2 nci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü 

maddesinin (a) fıkrasının üçüncü bendinin metinden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

Ferit Melen 
Van 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

BAŞKAN — 3 üncü önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yükseköğretim Kanununu tadil eden hükümet 

tasarının 1 inci maddesinin (a) bendinin birinci pa
ragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

«Fakülte kurulları veya yüksekokul kurulunun öne
risi üzerine ilgili üniversite senatosu, bir öğrencinin, 
bir dersin final imtihanına Vrebilmesi için gerekli 
şartları tespit etmeye ve düzenlemeye yetkilidir.» 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Tevfik Güneş 
Kırşehir 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

Ferit Melen 
Van 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

BAŞKAN — Dördüncü önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2547 sayılı Kanunun 44 üncü 

maddesinin (a) bendini değiştiren yasa tasarısının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

R. Ercüment Konukman 
İstanbul 

Haydar Özalp 
Niğde 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Nihat Harmancı 
Konya 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Hüseyin Şen 
Artvin 

Ahmet Ekici 
Kütahya 

F. Rezan Şahinkaya 
Ankara 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Ankara 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Oğan Soysal 
Ankara 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Ahritet Uhami Kösem 
Malatya 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Şerafettin Toktaş 
Balıkesir 

Saffet Sakarya 
Çankırı 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Ali Dizdaroğlu 
Antalya 

Naci Sabuncu 
Aydın 

Hikmet Bicentürk 
İçel 

A. Ata Aksu 
Gaziantep 

Osman Nuri Akyol 
Kocaeli 

«Madde 1. — 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad
desinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) öğrenciler bir dersin sınavına girebilmek için 
o derse devam etmek, yarı yıl içinde açılacak en az 
iki ara sınava katılmak ve o dersin uygulamalarını 
başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. Sınava 
katılabilmek için en az ara sınav notu ortalaması ile 
ara sınav notlarının sınav başarı notuna katkısı, ara 
sınav düzenleme esasları Yükseköğretim Kurulunca ya
pılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Sınavda başarısız olan öğrencilere aynı sınav dö
neminde sağlanmak şartıyla ayrıca bir bütünleme sı
nav hakkı tanınır. Bir dersin devam, ara sınavı, uy
gulama ve sınav şartlarından birini veya birkaçını 
yerine getiremeyen öğrenciler bir defaya mahsus 
olmak üzere eğitim - öğretim programının bağlı ol
duğu Yükseköğretim Kurumu Yönetim Kurulunun 
uygun göreceği ilk yarı yılda veya yılda, o dersin 
kayıt, devam, ara sınavı ve uygulama şartlarını tek
rar yerine getirirler. Bu şartların birinin yerine getiril
memesi halinde öğrencinin ilgili olduğu kurumla iliş
kisi kesilir. İkinci defasında sınava girme şartlarını 
yerine getirdiği halde sınav ve bütünleme sınavında 
başarılı olamayan öğrenciye Kanunda öngörülen süre
ler içinde kullanılmak üzere ve sınava girme şartla
rını yerine getirmek kaydı ile ilave bir sınav ve bü
tünleme hakkı tanınır. 

Bir Yükseköğretim Kurumunun birinci sınıfında 
öğrenime başlayan öğrencilerin, bu öğrenimin başlan-
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gıcından itibaren en çok iki eğitimi - öğretim yılı için
de; sınıf geçme esasına göre eğitim - öğretim yapan 
kurumlarda birinci sınıfın, ders geçme esasına göre; 
eğitim - öğretim yapan kurumlarda ise ilk iki yarı 
yılın bütün derslerinden başarılı olmaları esastır. 
Ancak bu süre içerisinde birinci sınıf derslerinden 
veya birinci, ikinci yarı yıl derslerinden biri hariç 
diğerlerinden başarılı olan öğrencilere, başaramadık
ları o tek ders için en az bir ay sonra girmek üzere 
ilave bir bütünleme sınav hakkı tanınır. Bu ilave 
imtihanda da başarılı olamayan öğrencilerin bağlı 
oldukları eğitim - öğretim kurumları ile ilişkileri ke
silir, 

Yükseköğretim Kurumlarında ön lisans ve li
sans seviyesinde öğrenim yapan öğrencilere: Bu kanun
da öngörülen normal eğitim-öğretim sürelerine ilave ola
rak; ön lisans seviyesinde eğitim-öğretim yapan kurum
larda bir yıl, dört yıl süreli lisans seviyesinde eğitim-
öğretim yapan kurumlarda iki yıl, beş veya altı yıl
lık eğitim programları uygulayan kurumlarda üç yıl 
ek süre tanınır. Bu süreler sonunda son sınıf ve ara 
sınıflar dahil toplam en çok üç dersten başarılı ola
mayanlara, bu derslerde başarılı olabilmelerini sağla
mak maksadı ile iki yarı yıl ek süre daha tanınır. 
Mezun olmak üzere takip ettiği eğitim - öğretim 
programının biri hariç diğer derslerini başarılı ola
rak tamamlayanlar ise, başaramadıkları tek dersin 
üç yıl süre ile açılacak yarı yıl sonu sınavlarına gire
bilirler. Bu dersin uygulamalı olması halinde öğren
ciler her seferinde sadece uygulamalara devam zo
rundadırlar. 

Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı 
ve geçerli bir sebep olmaksızın yukarıdaki şartları 
yerine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan 
veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin ilgili 
oldukları öğretim kurumu ile ilişkileri kesilir. 

Ancak lisans seviyesinde eğitim - öğretim gören
lerden; 

1. îlk iki yarı yılın bütün derslerinden başarılı 
olup da daha sonraki yarı yıllarda, Türk Ceza Ka
nununun 2 nci kitabının birinci babında yer alan 
Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle 
hüküm giyenler ve disiplin dışında her ne sebeple 
olursa olsun öğrenimden ayrılanlar meslek yüksek
okullarının benzer ve uygun programlarının üçüncü 
yarı yıllarına intibak ettirilirler. 

2. tik dört yarı yıl veya fazlası bütün dersle
rinden başarılı olup da daha sonraki yarı yıllarda 
Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının Birinci babın

da yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürüm
ler sebebiyle hüküm giyenler ve disiplin dışında her 
ne sebeple olursa olsun öğrenimden ayrılanlara ön 
lisans diploması verilir. Bu gibiler benzer ve uygun 
alanda meslek öğrenimi görmek istediklerinde mes
lek okullarının üçüncü ve dördüncü yarı yıllarında 
kendileri için tespit edilen dersleri almak ve uygu
lamaları yerine getirmek suretiyle meslek yüksek 
okulu mezunu olabilirler. 

Yukarıda belirlenen öğrencilerin meslek yüksek
okulu öğretiminden yararianmaları için «Yükseköğretim 
Kurumundan ilişkilerinin kesilmesinden itibaren en 
çok üç yıl içinde Yükseköğretim Kuruluna müracaat 
etmeleri gerekir. Bu öğrencilerin görecekleri eğitim 
- öğretim programlarının seçimi, intibakları ve ala
cakları derslerin tespiti ile bunların düzenlenmesi hu
susları ilgili meslek yüksekokulunun yönetim kurulu 
tarafından yapılır.» 

BAŞKAN — Efendim, şimdi önergeleri aykırılık 
sırasına göre yeniden okutup, oylarınıza sunacağım. 
Dikkatle dinleyelim; çünkü maddeye en aykırı olan 
önerge okunuyor efendim. 

İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman ve 
arkadaşlarının önergesi : 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2547 sayılı Kanunun 44 üncü 

maddesinin (a) bendini değiştiren yasa tasarısının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 44 üncü mad
desinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Öğrenciler bir dersin sınavına girebilmek için 
o derse devam etmek, yarı yıl içinde açılacak en az 
iki ara sınavına katılmak ve o dersin uygulamalarını 
başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. Sınava 
katılabilmek için en az ara sınav notu ortalaması 
ile ara sınav notlarının sınav başarı notuna katkısı, 
ara sınav düzenleme esasları Yükseköğretim Kuru
lunca yapılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

Sınavda başarısız olan öğrencilere aynı sınav dö
neminde sağlanmak şartıyla ayrıca bir bütünleme 
sınav hakkı tanınır. Bir dersin devam, ara sınavı, 
uygulama ve sınav şartlarından birini veya birkaçını 
yerine getiremeyen öğrenciler bir defaya mahsus ol
mak üzere eğitim öğretim programının bağlı oldu
ğu Yükseköğretim Kurumu Yönetim Kurulunun 
uygun göreceği ilk yarı yılda veya yılda, o dersin 
kayıt, devam, ara sınavı ve uygulama şartlarını tek
rar yerine getirirler. Bu şartların birinin yerine geti
rilmemesi halinde öğrencinin ilgili olduğu kurumla 
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ilişkisi kesilir. İkinci defasında sınava girme şartlarını 
yerine getirdiği halde sınav ve bütünleme sınavında 
başarılı olamayan öğrenciye Kanunda öngörülen sü
reler içinde kullanılmak üzere ve sınava girme şart
larını yerine getirmek kaydı ile ilave bir sınav ve bü
tünleme hakkı tamnır. 

Bir yükseköğretim Kurumunun birinci sınıfında 
öğrenime başlayan öğrencilerin, bu öğrenim başlangı
cından İtibaren en çok iki eğitim-öğretkn yılı içinde; sı
nıf geçme esasına göre eğitim - öğretim yapan kurum
larda birinci sınıfın, ders geçme esasına göre eğitim-
öğretim yapan kurumlarda ise ilk iki yarı yılın bütün 
derslerinden başarılı olmaları esastır. Ancak bu süre 
içerisinde birinci sınıf derslerinden veya birinci ikinci 
yarı yıl derslerinden biri hariç diğerlerinden başarılı 
olan öğrencilere, başaramadıkları o tek ders için en 
az bir ay sonra girmek üzere ilave bir bütünleme 
sınav hakkı tanınır. Bu ilave imtihanda da başarılı 
olamayan öğrencilerin bağlı oldukları eğitim - öğretim 
kurumları ile ilişkileri kesilir. 

Yükseköğretim Kurumlarında ön lisans ve lisans 
seviyesinde öğretim yapan öğrencilere: Bu kanunda 
öngörülen normal eğitim - -öğretim sürelerine ilave 
olarak; ön lisans seviyesinde eğitim - öğretim yapan 
kurumlarda bir yıl; dört yıl süreli lisans seviyesinde 
eğitim - öğretim yapan kurumlarda iki yıl; beş veya 
altı yıllık eğitim programları uygulayan kurumlarda 
üç yıl ek süre tanınır. Bu süreler sonunda son sınıf 
veya ara sınıflar dahil toplam en çok üç dersten ba
şarılı olamayanlara, bu derslerde başarılı olabilmele
rini sağlamak maksadı ile iki yarı yıl ek süre daha 
tanınır. Mezun olmak üzere takip ettiği eğitim - öğ
retim programının biri hariç diğer derslerini başarılı 
olarak tamamlayanlar ise başaramadıkları tek dersin 
üç yıl süre ile açılacak yarı yıl sonu sınavlarına gi
rebilirler. Bu dersin uygulamalı olması halinde öğren
ciler her seferinde sadece uygulamalara devam zo
rundadırlar. 

Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı 
ve geçerli bir sebep olmaksızın yukarıdaki şartları 
yerine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan 
veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin ilgili 
oldukları öğretim kurumu ile ilişkileri kesilir. 

Ancak, lisans seviyesinde eğitim ve öğretim gö
renlerden; 

1. İlk iki yarı yılın bütün derslerinden başarılı 
olup da daha sonraki yarı yıllarda, Türk Ceza Ka
nununun 2 nci kitabının birinci babında yer alan Dev
letin Şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hü-N 
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küm giyenler ve disiplin dışında her ne sebeple olursa 
olsun öğrenimden ayrılanlar meslek yüksekokulları
nın benzer ve uygun programlarının üçüncü yarı yıl
larına intibak ettirilirler. 

2. ilk dört yarı yıl veya fazlası bütün derslerinden 
başarılı olup da daha sonraki yarı yıllarda, Türk 
Ceza Kanununun 2 nci kitabının birinci babında yer 
alan Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler se
bebiyle hüküm giyenler ve disiplin dışında, her ne 
sebeple olursa olsun öğrenimden ayrılanlara ön lisans 
diploması verilir. Bu gibiler benzer ve uygun alanda 
meslek öğrenimi görmek istediklerinde meslek yük
sekokullarının üçüncü ve dördüncü yarı yıllarında 
kendileri için tespit edilen dersleri almak ve uygulama
ları yerine getirmek suretiyle meslek yüksekokulu me
zunu olabilirler. 

Yukarıda belirlenen öğrencilerin meslek yüksek
okulu öğretiminden yararlanmaları için Yükseköğ
retim Kurumundan ilişkilerinin kesilmesinden itibaren 
en çok üç yıl içinde Yükseköğretim Kuruluna mü
racaat etmeleri gerekir. Bu öğrencilerin görecekleri 
eğitim - öğretim programlarının seçimi, intibakları 
ve alacakları derslerin tespiti ile bunların düzenlen
mesi hususları ilgili meslek yüksekokulunun yönetim 
kurulu tarafından yapılır. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL DAYI (Balıkesir) — özellikle, birinci sınıflar
da tek dersten kaydı silinenlere de yeni bir hak getiren 
bu önergeye katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SVfOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılıyo
ruz Sayın Başkan. 

•BAŞKAN — önergeye komisyon ve hükümet 
katılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddenin, bu önerge ile geniş kapsamlı şe
kilde değiştirilmiş olması karşısında, diğer önerge sa
hibi arkadaşlarımız bu önergeye katılıyorlarsa, öner
gelerini işleme koymayacağım; ısrar ediyorlarsa, öner
gelerini okutup, işleme koyacağım, önergelerini geri 
çekiyorlajsa işleme koymayacağım. 

Bir itirazı olan var mı efendim? Yok. . 
Bir itiraz olmadığına göre, önerge sahipleri, öner

gelerinin işlemden kaldırılmasını isemişlerdir; bu ba
kımdan önergeleri işleme koymuyorum. 
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1 inci maddeyi, kalbul edilen bu önerge çerçeve
sinde oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce, mezun olmak üzere taklip ettiği 
eğitim - öğretim programının biri hariç diğer derslerini 
başarılı olarak tamamlayan, ancak başaramadıkları 
tek ders sebebiyle ilişkileri kesilen öğrenciler de ku
rumlarına üç ay içindeki müracaatları halinde bu Ka
nun hükümlerinden yararlandırılırlar. 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
işeyen var mı? Yok. 

önergeler vardır, geliş sırasına göre okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

384 sıra sayılı tasarının Geçici Madde 1. metninin 
aşağıdaki biçimde değiştirilmesinin gereğini saygıları
mızla arz ve teklif ederiz. 

Enver özcan 
Tokat 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Durcan Emirbayer 
İzmir 

Cüneyt Canver 
Adana 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Yeni Metin : 
Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe gir

mesinden önce, mezun olmak üzere takip ettiği eği
tim - öğretim programını takip ederken, başarama
dıkları dersler. nedeniyle ilişkileri kesilen öğrenciler, 
kurumlarına başvurmaları halinde 6 ay içinde, bu Ka
nunun hükümlerinden yararlandırılırlar., 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Yüce Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte bu

lunan 384 sıra sayılı Kanun teklif ve tasarılarından, 
Millî Eğitim Komisyonunca görüşmeye esas alınan 
Hükümet tasarısı paralelinde tanzim edilmiş komis
yon metninin «Geçici Madde 1» başlıklı maddesi
nin «Eğitim öğretim programının bifi hariç» şek
lindeki ibaresinin ve «Tek ders sebebiyle» tarzındaki 
ibarenin, «Eğitim - öğretim programının üçü ha

riç» ve «üç ders sebebiyle» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Oorapçıoğlu 
Balıkesir 

Galip Deniz 
Gaziantep 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

H. Sabri Keskin 
Kastamonu 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Gerekçe; Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği 
ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (a) fık
rasının değiştirilmesine ilişkin metnin 4 üncü ben
dinde (bu süreler sonunda son sınıf ve ara sınıflar 
dahil toplam üç dersten başarılı olamayanlara) iki 
yarı yıl daha ek süre tanınmıştır. Geçici maddede ise 
sadece bir dersten başarısızlık nazarı dikkate alınarak, 
esas maddeyle geçici madde arasında ahenksizlik ya
ratılmıştır. Hem bu ahengin sağlanması ve hem de 
gençlerimizin bu öğretim esaslarına intibakının sağlan
ması ve gençlerimizin tahsillerini ikmal etmelerine 
imkân verilerek çalışma hayatına atılmalarının temini 
bakımından, maddenin bu şekilde değiştirilmesi ya
rarlı olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarıda yer alan Geçidi 

Madde l'in aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce, takip etmekte olduğu eğitim - öğretim 
programının son sınıfında yalnızca tek dersten başarı-
ısız oldukları için ilişkileri kesilen öğrenciler, üç ay 
içinde kurumlarına müracaat ettikleri takdirde bu ka
nun hükümlerinden yararlandırılırlar. 

Tülay öney 
İstanbul 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

H. Yılmaz önen 
İzmir 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Tevfik Bilal 
Hatay 

Vehbi Batuman 
Adana 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
önergede imza sahibi olarak konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecelerine gö
re işleme koyalım, ondan sonra söz vereyim. 
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önergeleri aykırılık derecelerine göre okutuyorum: 
Tokat Milletvekili Enver özoan ve arkadaşlarının 

önergesi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

384 sıra sayılı tasarının Geçici Madde 1, met
ninin aşağıdaki biçimde değiştirilmesinin gereğini say
gılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce mezun olmak üzere takip ettiği eğitim 
- öğrettim programını takip ederken, başaramadıkları 
dersler nedeniyle ilişkileri kesilen öğrenciler kurumla
rına başvurmaları halinde 6 ay içinde bu kanun hü
kümlerinden yararlandırılırlar. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL DAYI (Balıkesir) — Hayır efendim, katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılamıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge üzerinde görüşmek istiyor
sunuz; Sayın Canver, buyurun. 

Sayın Canver, konuşma süreniz 5 dakikadır. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun 44 üncü maddesi ile ilgili yasa teklifimizi, 
3 Nisan 1985 tarihinde vermiş idik. Komisyonda gö
rüşülmesi sırasında, oylama esnasında, SHP Grubun 
dan bazı komisyon üyesi arkadaşların bulunmadığı 
doğrudur; ancak bu arkadaşımız o sırada da bize 
«Edebiyatı bırakın» demiştir ki, biz, komisyon üyesi 
olmadığımız halde yasa. teklifimizi savunmak üzere 
orada bulunmuş idik; ancak ben bu arkadaşıma kız
mıyorum, düşünce özürlüsüdür, bağışlıyorum. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Gereksizdi... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Ne bi

çim laf bu? 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim, müdahale et

meyelim lütfen. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın Baş

kan, gerekçe hakkında söyleyeceğim şudur... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim, mü
dahale etmeyelim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI * (Ankara) — İkaz 
edin, sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

önerge üzerinde konuşunuz, önergeniz üzerinde 
konuşunuz Sayın Canver. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Peki efen
dim. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Burası 
mahalle kahvesi değil, anarşist herif. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika efen
dim... (Gürültüler) 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Ne biçim 
konuşuyorsun Mustafa; «anarşist herif» ne demek? 
O anarşrstse, sen neslin o zaman? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika 
efendim... (ANAP sıralarından gürültüler) 

önerge üzerinde konuşun efendim. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın Başkan, 

önergeyi vermekteki amacımız şu... 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 

Başkan, lütfen ikaz edin, sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika, sözünü bitir
sin efendim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Mademki 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesin
de bir iyileştirme sağlanmak istenmektedir, o halde 
bu iyileştirmenin, kaldıkları ders sayısına bakılma
dan, tüm öğrencilere uygulanmasını diledik; ancak 
komisyonun, komisyon üyelerinin getirdikleri öneri
leri de, oylarımızla, desteklediğimizi belirttik. 

Tek amacımız şu : Mademki bu bir öğrenci affı 
değil bizim anladığımız anlamda; çünkü 44 üncü 
maddeye yenilik getiriliyor, dört olan öğrenci hakkı 
altıya çıkarılıyor; uzun süre yeniden öğrenci affı is
temi gündeme gelmesin diye bunu tüm öğrencilere bir 
kerelik uygulayın diyoruz. Tabiî ki, takdir sizlerindir. 

Saygılarımla. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın-
Başkan, sözünü geri alsın. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Sayın Başkan, 
sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Efendim, nedir sataşma dediğiniz? 
Buyurun. 

YAŞAR ALBAYRAK (İstanbul) — «Düşünce 
özürlüsü» deniyor, Sayın Başkan. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — «Düşünce 
özürlüsü» dedi, Sayın Başkan. (ANAP sıralarından. 
gürültüler) 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, hepinizi birden 
dinleyemem. Lütfen biriniz cevap verin. 

Buyurun efendim; nedir sataşma? 
MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — «Düşünce 

özürlüsü» sözünün açıklanmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ — «Düşünce 

özürlüsü» ne demektir? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Siz ne anlıyor

sunuz? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Siz ne anlıyor

sanız odur. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Ne demek istediniz Sayın Canver? 
Buyurun. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
düşünce özürlüsü şu demek : Yani, düşüncesinde özür 
var demek, bu kadar basit. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Milleti tem
sil eden bir milletvekiline karşı böyle konuşamazsın. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
niçin almıyorlar anlamıyorum. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Millî iradeyi 
ayaklar altına alan bu arkadaşımızı hastaneye gön-
derseniz iyi olur Sayın Başkan; çünkü havale geçi
riyor. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müsâade edin, müsaade edin. Kı
rıcı, rencide edici sözler söylemeyelim. 

Efendim, şimdi, önergeyi oyluyorum, önergeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum. 
İstanbul Milletvekili Tülay öney ve arkadaşları

nın önergesi. 
Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe gir

mesinden önce, takip etmekte olduğu eğitim öğretim 
programının son sınıfında yalnızca tek desten başa
rısız oldukları için ilişkileri kesilen öğrenciler, 3 ay 
içinde kurumlarına müracaat ettikleri takdirde, bu ka
nun hükümlerinden yararlandırılırlar. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge üzerinde buyurun Sayın 
öney; önerge üzerinde kalmak kaydıyla lütfen. 

Sayın Öney, konuşma süreniz 5 dakikadır, hatır
latırım. 

TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; benim verdiğim önergede... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bu oğlan hepinize 
bedeldir. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — «Hepinize bedel» 
ne demek? Serseri herif... 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim, dinleyelim lüt
fen. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Ne demek «hepi
nize bedel?» Gel, şunu istediğin yerde bir anlat bana, 
terbiyesiz herif. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika lütfen.., 

Lütfen sükûneti bozmayalım efendim, kaba sözler 
söylemeyelim, mecbur etmeyelim efendim, karşılıklı 
oluyor, lütfen efendim. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Sayın Başkan, ay
nen - tabire bakın - «Bu oğlan hepinize bedeldir» de
di. Bu tabiri kullanan kişiye... 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Topaç, insan, bu 
gibi sözlerin burada söylenmiş olmasını bile işitmek 
istemiyor. (ANAP sıralarından «Bravo Başkan» ses
leri, alkışlar) 

Rica ederim, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rine yakışır şekilde konuşalım, kaba sözler sarf etti
ğiniz zaman, mecburen disiplin cezası uygulayacağım. 

YAŞAR ALBAYRAK (İstanbul) — Lütfen uygu
layın Sayın Başkan; iki ihtar verdiniz, üçüncüsünde 
dışarı atılması icap ederdi. 

BAŞKAN — Müsaade edin, onu ben takdir ede
yim efendim, lütfen... 

Buyurun Sayın öney. * 

TÜLAY ÖNEY (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; benim verdiğim önergede, geçici 
1 inci madde olarak komisyonca önümüze getirilen 
teklifte yapılan düzenleme ile ilgili bir değişiklik öne
rilmiyor. Ben de, tek dersten olmasını öngören bir 
önerge verdim. 

Yalnız, yaptığım şey, geçici 1 inci maddenin ye
niden yazılması, redakte edilmesidir; çünkü, beni ba
ğışlayınız, okunduğu zaman hiçbir şey anlaşılmıyor, 
ben şahsen anlamıyorum. Bakınız, «Bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce, mezun olmak üzere takip 

BAŞKAN — önergeye, komisyon katılıyor mu 
efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL DAYI (Balıkesir) — Hayır, katılmıyoruz efen
dim. 

Mevcut metinde de var zaten efendim; tek dersten ı 
başarısız olanlara hak getirilmiştir. j 

BAŞKAN — Hükümet?.. j 
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ettiği eğitim öğretim programının biri hariç, diğer 
derslerini başarılı olarak tamamlayan, ancak başara
madıkları tek ders sebebiyle ilişkileri kesilen öğren
ciler de kurumlarına üç ay içinde müracaatları halin
de bu kanun hükümlerinden yararlandırılırlar» denil
mektedir. 

Şimdi, ben bunu okuduğum zaman, açık söyle
yeyim, bunun, yalnızca son sınıfta tek dersten başa
rısız olanlara uygulanacak bir madde olduğunu an
lamadım. Niye bu, son sınıf tabiri kullanılmamıştır; 
anlamakta güçlük çekiyorum. 

Yine, geçici 1 inci maddede, «Mezun olmak üze
re takip ettiği eğitim öğretim programının» deniyor. 

Bu ne demektir? Bir insan bir eğitim öğretim 
programına başladığı zaman, daha birinci sınıfta iken 
de mezun olmayı amaçlar; yani, takip ettiği bir eği
tim öğretim programına mezun olmak üzere girmiştir; 
herhalde yarısında bırakmak amacıyla girmemiştir. Bu 
tabir neyi ifade ediyor, niye bu kadar fazla tekniktir 
bu iş, anlamıyorum. Bu madde, eğer son sınıfta, tek 
dersten başarısız olduğu için okulla ilişiği kesilen öğ
renciye, 3 ay içinde müracaat edip yeniden bir hak 
tanımayı öngörüyorsa, bunu açıkça söyleyelim. Be
nim verdiğim önerge, bunu amaçlamaktadır. 

Ben, burada, Yüce Meclisin çatısı altında olup da 
bu mesele ile ilgilenen bir insan olduğum halde, an
lamakta güçlük çekiyorsam, dışarıda okuyan kişilerin 
bunu anlamakta daha da büyük güçlük çekecekleri 
kanısını taşıyorum. 

Komisyon ve hükümet lütfen bir kere daha tezek
kür etsinler. Lütfen, okunduğu zaman anlaşılabilen 
yasaları çıkarmaya alışalım. 

önergem bu amaca dönüktür. Takdirlerinize su
nuyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başka
nım, bir açıklama yapabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Efendim, aslın
da aynı gibi gözüküyor, ama orada bir teknik özellik 
var. Yükseköğrenimde, eğer sadece sınıf geçme esa
sı hâkim olsaydı, Sayın Öney'in önergesi kabul edi
lebilirdi; fakat yükseköğrenim ağırlığınca ders geç
me esasına istinat ettiği için, burada, son sınıf tabiri
ni hassaten kullanmadık, öğrencinin üçüncü sınıftan 

25 , 12 * 1985 O : 1 

da tek dersi olabilir. Mühim olan, devam ettiği eği
tim öğretim sisteminde, bütün derslerini verip de tek 
dersten dolayı ilişiğinin kesilmiş olmasıdır. O bakım
dan hassaten, son sınıf tabirini kullanmadık efen
dim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum, önergeyi kabul 

edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu ve ar

kadaşlarının önergesi : 

«Geçici Madde 1.» başlıklı maddesinin «Eğitim -
öğretim programının biri hariç» şeklindeki ibaresinin 
ve «Tek ders sebebiyle» tarzındaki ibaresinin «Eği
tim - öğretim programının üçü hariç» ve «Üç ders 
sebebiyle» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS

MAİL DAYI (Balıkesir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka

tılmıyorlar. 
önerge üzerinde; Sayın Çorapçıoğlu, buyurun. 
Konuşma süreniz 5 dakikadır efendim. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; arz ettiğim tekli
fimde, akademik münakaşalara, Türkiye için yeni bir 
müessese olan YÖK'ün, şu veya bu dünya görüşüne 
göre eleştirilmesine yer verilmemiştir. 

Dikkat nazarlarınızı çekmek istediğim husus şu: 
Bu kanun tasarısının, halk efkârında bir nevi öğrenci 
affı mahiyetinde olduğu hepimizce bilinen bir gerçek
tir; halk bunu böyle kabul etmiştir, böyle telakki et
mektedir ve böyle telakki edecektir. Bu madde ile ge
tirilmek istenen tek ders meselesi, eğer bir başka şe
kilde halledilirse (esasında benim fikrim bu halktan 
edindiğim intibaa göre), halkın isteği yerine getirilmiş 
olacaktır. 

Bir hususu, pratik olarak, arz etmek isterim. Okul
larda, bilhassa üniversitelerde muhtelif dersler oku
tulur ve bunların nazarî olarak, değer ölçüleri olma
sı lazım gelir. (ANAP ve SHP * sıralarından ayağa 
kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen yerini
ze oturun; sükûneti muhafaza edelim. Lütfen, birbi-
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rimize karşı saygılı olmazsak, nasıl dışarıdan saygı 
bekleriz, çok rica ederim. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, konuşmacıların buna dikkat etmesi lazım. 

BAŞKAN — Evet. Hareketlerimizle de, sözleri
mizle de daima saygılı olmaya mecburuz arkadaşla
rım. 

Sayın Çorapçıoğlu'nu dinleyelim lütefn. 
Buyurun efendim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — Üni
versitelerde muhtelif dersler okutulur, nazarî olarak 
bunların değerleri aynı gibi gözüküyorsa da; mesela 
hukuk fakültelerinde okutulan, hukuk tarihi ile borç
lar hukuku derslerinin aynı ağırlıkta olmadıkları da 
bir gerçektir. Binaenaleyh, çok ağır derslerini vermiş, 
ancak o fakülte veya öğrenim kurumu içinde, nispe
ten kendi mesleğiyle ilgili olmayan ve genel bilgi ba
kımından okutulan bazı dersler itibariyle başarılı ola
mamış çocuklarımıza bu imkânı vermek, benim ka
naatimce memleketin fiilî gerçeklerine uygun olacak
tır. 

Bakınız, hepiniz telgraflar alıyorsunuz; bendenize 
de mektuplar ve telgraflar geliyor. Bugün, bu çocuk
lar hakkında gelen bir telgraftan bazı kısımlarını kı
saca sizlere okumak istiyorum : Telgrafı gönderen 
kişi, «Çocuğum sadece 2 puanla barajı tutturamadı 
ve (maalesef Ibu '2 puan tia iki ayrı derse taalluk et
mektedir. Eğer siz bu aff: tek ders için çıkarırsanız, 
bu çocuğu, endüstri mühendisliği tahsilini yapmak 
imkânından mahrum bırakacaksınız. Bu çocuk yalnız 
benim değil, bütün milletin çocuğudur» diyor ve bu
nu istirham ediyor. 

Ben de, sayın milletvekillerinden bunu istirham 
ediyorum ve sayın komisyon da buna müteallik bir 
değişiklik yaparsa, teklifimi geri alabileceğimi arz et
mek istiyorum. 

Saygılarımla efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çorapçıoğlu. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Geçici madde l'i oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girmesinden önce geçici 1 inci madde kapsamı dışın
da kalan (Birinci sınıf öğrencileri hariç), diğer sınıf
lardan o dönemin sonunda yapılan ara sınavları dahil 
her yarı yıl ve tam yıl sınavlarında yalnız bir ders
ten başarısız oldukları için ilişkileri kesilme durumun

da bulunan veya ilişkisi kesilmiş olanlara, başarısız 
oldukları o tek dersi sadece bir defaya mahsus ol
mak üzere bu Kanun hükümlerine göre üç ay içeri
sinde kurumlarına müracaatları halinde bu dersi al
ma hakkı tanınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Sorusu olan?.. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Benim bir sorum 

var Sayın Başkan. 
TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Benim de sorum 

olacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Vardal, sorunuzu sorunuz. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, ge
çici 1 inci maddede, mezun olmak amacıyla bir öğ
retim kurumuna devam eden talebenin, birinci sınıf 
dahil, iki, üç ve dördüncü sınıflarda tek dersten kal
ması halinde kendisine bir hak getiriliyor. Şimdi, ge
çici 2 nci maddeye bakıyoruz; birinci sınıf öğrenci
leri hariç, diğer sınıflarda tek dersten başarılı olama
yanlara da, yine bir hak getiriliyor. Geçici 1 inci mad
deyle geçici 2 nci madde, aşağı yukarı aynı manada 
gibi gözüküyor, sayın bakanın izahlarından. 

Şimdi sormak istediğim şudur : Birinci sınıfta tek 
dersten başarı gösteremeyen bir öğrenci, ikinci sınıfa 
geçtikten ve ikinci sınıfın bütün derslerinde başarı 
gösterdikten sonra, birinci sınıftan borçlu olduğu tek 
dersten başarı gösteremezse, o öğrencinin okulu ile ili
şiği kesilecek midir?.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
IBuıyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLtK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞUU ^Malatya) — Efendim, as
lında sistem içerisinde bu tip bir öğrencinin olma
ması gerekir; öğrencinin, ara sınıf derslerini alabil
mesi için birinci sınıftaki derslerinin tümümü vermiş 
olması lazımdır. 

Tatbikat alarak olmaması gerekir, fakat olduk
larını bitiyoruz; bir önerge var, sırası geldiği zaman 
fikrimizi ifade edeceğiz; ancak, anasistemde olma
ması gerekir efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Öney, buyurun, sorunuzu sorunuz efen

dim. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, de

minki önergem konusunda sayın bakan açıklama 
yaparlarıken, ek 1 inci maddede, «Sadece son sınıf 
değildir, son sınıf ibaresinıi onun için kullanmadık, 
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çoğu yerde ders geçme vardır çünkü; o yüzden kimi 
ders ikinci sınıftan kalma olabilir, kimi ders üçün
cü sınıftan kalma olabilir; o nedenle sınıf tabiri
ni kullanmadık» demişlerdi. 

Şimdi, eğer geçici 1 inci madde böyle ise, yani 
ikinci sınıftan kalma bir ders, üçüncü sınıftan kalma 
bir tek dersi esasen ihtiva ediyorsa, tabiri caizse, 
onlara bir af getiriyorsa; geçici 2 nci maddeye gerek 
ne? Çünkü geçici 2 nci maddede de, 1 inci mad
denin kapsamına girmeyen ara sınıflarda tek ders
ten başarısız olanlara - birinci sınıf hariç - bu Ka
nun uygulanır denmek isteniyor. Eğer 2 nci madde
ye gerek varsa, yani ara sınıflarda tek dersten kalan
lara hak getiriyorsak, o zaman 1 inci maddede, de
mek ki, benim önergem doğrultusunda yalnızca son 
sınıfları hedef almış oluyoruz. 

Buradaki durumu anlamakta hâlâ müşkülât çeki
yorum; 'bir açıklama istirham ediyorum.: 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
•MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMIİROĞLU (Malatya) — Efendim.l 
inci maddede, eğitim öğretim sistemindeki, eğitim 
öğretim programındaki «Biri hariç, diğer dersleri 
verenler» diyoruz; yani «(bütün dersleri verenler» di
yoruz. Gerçi 2 nci maddede ise, ara sınav ve tam 
yıl sınavlarında yalnız bir dersten başarısız olduk
ları için ilişkisi kesilmiş öğrencilerin durumu var
dır, yani ikisinde fartklı esaslar getiriliyor. 

Bir tanesinde, maddenin ilgili metninde, üç se
neye kadar ilave imtihan hakkı getiriliyor, yani bir 
öğrenci bütün dersleri verip de, eğitim - öğretim prog
ramında bir dersten kalmışsa, altı kere imtihana gir
me hakkına sahip oluyor, getirilen esasa göre. 

Burada ise, tek dersten - tabiî bu, ara sınıflar
da oluyor - dört defa imtihana girip, başarılı ola
mamış ve ilişkisi ikesilmişse - ama diğer dersleri he
nüz duruyor - bu öğrencilerimize imtihana girme 
hakkı tanzim eden bir maddedir efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır, geliş 

sıralarına göre okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2547 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmak üzere getirilen yasa tasarısının geçici 
2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

GEÇlCtt MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce 1984 - İ985 yıllarında kaydı sili
nen veya silinme durumuna gelmiş olan ve geçici 
1 inci madde kapsamı dışında bulunan öğrenciler
den i 

A) (Birinci sınıf veya birinci ve ikinci yarı yıl 
öğrencileri, takip etmekte oldukları bütün dersleri 
verip de sadece veremedikleri tek dersleri kalmışsa, 
ilgili oldukları öğretim kurumuna üç ay içinde mü
racaatları halinde bu tek dersin açılacak ilk yarı 
yü veya yıl sonu sınavına ve bütünlemesine bir de
faya mahsus olmak üzere girerler. Bu dersin uygula
malı olması halmde öğrenciler sadece uygulamalara 
devam etmek zorundadırlar. 

B) Birinci sınıf dışında diğer sınavlardan ara sı
navları dahil her yarı yıl veya tam yıl sınavlarında yal
nız üç dersten başarısız oldukları için ilişkileri kesil
me durumunda 'bulunan veya ilişkisi kesilmiş olanla
ra, başarısız oldukları o üç dersi sadece bir defaya 
ma'hsus olmak üzere 'bu Kanun hükümlerine göre üç 
ay içinde (kurumlarına müracaatları halinde alma 
hakkı tanınır. 

F. Rezan Şalhinkaya 
Ankara 

Arif Ağaoğlu 
Adıyaman 

/Şerafettirt Toktaş 
Balıkesir 

Sezai Pekuslu 
Ankara 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Mehmet Topaç 
iUşak 

Ali Dizdaroğlu 
Antalya 

Ahmet Ekici 
Kütahya 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Mehmelt Sağdıç 
Ankara 

ilhan Araş 
Erzurum 

Ali Topçuoğlu 
« 

Kahramanmaraş 
Saffet Sakarya 

Çankırı 

Hüseyin Şen 
Artvin 

Hayrettin Blimas 
istanbul 

Ali Rıfkı Ata'sever 
iTekirdağ 

Ögan Soysal 
Ankara 

Mirza Kurşunoğlu 
Van 

Hüseyin Badas Doğu 
Ankara 

Nabi 'Salbuncu 
Aydın 

Hikmet Bicentürk 
îçel 

R. Ercüment Konukman 
istanbul 
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Ahimet îlhami Kösem 
Malatya 

Sabahattin Araş 
Erzurum 

Nîhat Harmancı 
Konya 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

AhimeU Doğru 
Artvin 

A. Ata Aksu 
Gaziantep 

Naci Taşel 
Elazığ 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Mustafa Çakaloğlu 
Antalya 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Yüce Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte bu
lunan 3184 Sıra Sayılı Kanun teklifi ve tasarıların
dan Millî Eğitim Komisyonunca görüşmeye esas alı
nan Hükümet tasarısı paralelinde tanzim edilmiş Ko
misyon metninin : 

^Geçici Madde 2) başlıklı ımaıddesıinin (her yarı 
yıl ve tam yıl sınavında yalnız bir dersten başarısız) 
şeklindeki •ibaresinin ve (o tek dersi) tabirinin, (Her 
yan yıll ve tam yıl sınavlarında üç dersten başarısız) 
ve (o üç dersi) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
öderiz. 

Mustafa Çorapçıoğlu 
IBalıkesir 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Feyzulİah Yıldırır 
Gaziantep 

Glalip Deniz 
Gaziantep 

H. Sabrı Keskin 
Kastamonu 

GEREKÇE 

Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği ve 2547 
sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine ilişkin metinde üç dersten bahsedilme-
slne rağmen geçici maddede sadece bir dersten hak 
tanınmış olması, esas maddeyle geçici madde arasın
da uyumsuzluk yarattığı ıgîbi, gençlerimizin nispeten 
yeni kabul edilen yükseköğretim esas ve kuralliarına 
uyumlarının sağlanması ve bunların tahsillerini bitir
melerine imkân tanınarak sosyal ve iktisadî hayatımı
za olumlu olarak katılmalarını temin bakımından bu 
değişikliğin yapılmasını faydalı 'görmekteyiz. 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

384 sıra sayılı tasarının geçici 2 nci madde metni
nin aşağıdaki gibi değiştirilmesi gereğini arz ve tek
lif ederiz. 

Enver özcan 
Tokat 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

îdris Gürpınar 
'Muğla 

Bahriye Üço'k 
Ordu 

Yusuf Demir 
Uşak 

Cüneyt Canver 
Adana 

Durmuşa Fikri Sağlar 
İçel 

Yeni metin 
«Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe gir

mesinden önce, 1 inci madde kapsamı dışında kalan, 
diğer sınıflardan o dönemin sonunda yapılan ara 
sınıfları dahil her yarı yıl ve tam yıl sınıflarında 

'başarısız oldukları için ilişkileri kesilme durumun
da bulunan veya ilişkisi kesilkniiş olanlara, başarısız 
oldukları tüm derslerden, bir defaya mahsus olmak 
üzere, bu Kanun hükümlerine göre 6 ay içinde, ku
rumlarına başvurmaları hallinde, tüm bu dersler için, 
bu Kanun hükümlerine göre vizeli ve vizesizlere de 
ders alma hakkı tanınır.» 

'BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık derece
lerine göre tekrar okutuyorum. 

Ankara Milletvekili Rezan Şahinkaya ve arka
daşlarının önergesi : 

Geçici Madde 2. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden önce 1984-1985 yıllılarında kaydı silinen 
veya silinme durumuna gelmiş olan ve geçici 1 inci 
madde kapsamı dışında bulunan öğrencilerden : 

A) Birinci 'sınıf veya birinci ve -ikinci yarı yıl 
öğrencileri, takip etmekte olduklları bütün dersleri 
verip de sadece veremedikleri tek dersleri kalmışsa, 
ilgili olduklları öğretim kurumuna üç ay İçinde mü
racaatları halinde bu tek dersin açılacak ilk yarı yıl 
veya yıl sonu sınavına ve bütünlemesine bir defaya 
mahsus olmak üzere girerler. Bu dersin uygulamalı 
olması halinde öğrenciler sadece uygulamalara de
vam etmek zorundadırlar. 

IB) Birinci sınıf dışında diğer sınıflardan ara sı
navlara dahil her yarı yıl veya tam yıl sınavlarında 
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yalnızca üç dersten başarısız oldukları için ilişkileri 
kesilme durumunda 'bulunan veya ilişkisi 'kesilmiş 
olanlara, başarısız oldukları o üç dersi sadece bir 
defaya maJhsus dlımalk üzere ibu Kanun hükümlerine 
göre üç ay içinde kurumlarına müracaatlaırı halinde 
alma hakkı tanınır. 

.BAŞKAN — Komisyon 'bu önergeye katılıyor 
mu?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ İS
MAİL DAYI (Balıkesir) — Katılıyoruz. 

İBAŞKAN — Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROÖLU (Malatya) — Katılıyoruz 
efendim. 

İBAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye 
katılıyorlar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kalbui edim işitir. 

'Bu önergenin geçici 1 inci maddede olduğu gi
bi kapsamı gayet geniştir ve değiştirici niteliktedir, 
diğer önergeleri de kapsamaktadır. 

Diğer 'önerge sahipleri önergeüerıinde ısrar edi
yorlarsa kendilerine söz vereceğim:. 

MUSTAFA ÇÖRAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Vaz
geçiyorum. 

İBAŞKAN — Diğer önerge sahipleri de vazgeçi
yorlar. 

Şimdi, geçici 2 nci maddeyi değişik şekliyle oy
larınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... 
Kalbui1 edilmiştir. 

2 nci maddeyi (okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbui edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

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

Kurulu yürütür. 
[BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbui edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde oylarının rengini belirt-

ımek üzere lehte ve aleyhte söz isteyen arkadaşları
mız vardır. 

Lehte; Sayın Feflhi Çelikbaş, buyurun efendim. 
<ANAP sıralarından alkışlar) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (İBurdur) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; 12 Eylülden evvel, uzunca bir 
süre üniversitelerde cereyan eden olayları ıstırapla 
seyredenlerinizin, görenlerinizin ve değerlendirenleri
nizin, gençlerin yaralarını muayyen ölçüde de olsa 
sarmak maksadına matuf olan ve hükümetten veya 
milletvekili arkadaşlarımızdan gelen tasarı ve tek
liflerin, umumî heyetten 'bazı tadillerle ka'bul edile
rek geçmesi, son derece isa'be'fclı olmuştur. 

Bu vesileyle bir noktayı ibilihassa 'belirtmek istiyo
rum. Geçen günkü görüşmelerimizde, Türkiye'nin 
'büyük 'sorununun insan yetiştirmek olduğu üzerinde 
muıta'bık kaldık. İnsan yetiştirmenin yeri ve ocağı da 
üniversitelerdir arkadaşlar. Üniversiteleri, politik çe
kişmelerin dışında tutmaya ne ölçüde muvaffak ola-
Ihiılirsek, gençlerimizi, pedagojik esaslar dahilinde ted
risat yapan öğretim üyeleriyle ne ölçüde 'baş 'başa 
bırakırsak, o ölçüde de orada onların yetişmesine mü
sait bir hava ortaya çıkmış olur. Aksi takdirde genç
lerimize iyilik edeceğimiz kanaatini taşımıyorum. 

lil yılımı çocuklarla düşe kalka vermişimdir; asis
tan, doçent, profesör, müdür ımuavinii, müdür, dekan 
oluşumdur, 'bütün çocuklarla her şeyi en açık şe
kilde müzakere etmişimdir; fakat katiyen fakülteye, 
kürsüye politika sökmamışımdır. O kadar ki, mil-
lötvekilliğine adaylığımı koyduğum sırada, bazı mev
zuda 'benimle ihtilafı olan çocuklar gelip, «Hocam, 
sizden özür diliyoruz, 'biz sizin falan partiden aday
lığınızı koyacağınızı tahmin etmiştik, siz 'bizim tah
minimize göre değil, ibir (başka şekilde hareket etti
niz, yanılmışız, 'bırakın, elinizi öpelim» dediklerinde, 
«Hayır teşekkür ederim; ama ileride, kendi vazife
nizi ifa ederken, madem beni ibugün 'beğendiniz, öyle 
hareket ederseniz ben memnun olurum, minnettar ka
lırım» diye nasihat etmişimdir. 

Bu bakımdan, çok rica edeceğim (çok kötü gün
ler geçirmiştir üniversiteler; hocalar, aileler çok ıstı
rap çekmişlerdir), gençleri politika için kullanmaya 
teşebbüs etmeyelim, onların iyi yetişmesi için üni
versitelerin havasını mümkün olduğu kadar politika
dan uzak tutmaya çalışalım. 

IBunu bilhassa temenni ediyorum ve bu sebeple, 
muayyen 'bir ıstırabı giderdiği için tasarının lehinde 
oy kullanacağım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

©AŞKAN .— Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş! 
Aleyhte konuşmak üzere, Sayın Mahmud Altun-

akar; 'buyuran efendim. 
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MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlar; görüşmelerini ta
mamlamak üzere olduğumuz tou Kanun tasarısının, 
aleyhinde konuşma'kla 'beraber, yüksek itimadımıza 
ımazhar olduğu için hayııriı ve uğurlu olmasını te
menni ederim. (ANAP sıralarınidan alkışlar) Ancak, 
(kanun tasarısı 'beni taifemin etmemiştir; çünkü bu bir 
yamadır. Yama ile, şuradan (buradan Itamir etmelide 
'bu mesele halledilmez. Bu, müzmin bir rahatsızlık-
tır; bu rahatsızlığı izale edecek 'bir sistemin getiril
mesi lazımdır. 

Bizim töklifimizile ve 'burada huzurunuzda açıkça 
serdettiğiımiz görüşlerde -zannedersem- bu sistem te
kevvün edeceik ve biz yine YÖÎK'e yardumcı olacak-
tık. Göreceksiniz, gelecek sene yine hu Kanunun bu 
açıklıklarından ve hu kifayetsizliğinden yeni yeni ra

hatsızlıklar doğacak ve yine Tik ikiye Büyük Millelt 
Meclisinin kapısına .gelinecektir. (Biz de yine aynı 
şekilde düşünceler içerisinde 'olacağız. 

Saygılarımlıa efendim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mahmud 

Altunakar. 
Değerli arkadiaşilarım, tasarının tümünü oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı 
kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; Türk gençliği için 
hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarıım, makini olduğu üzere, iki 
'kanun tasarısı daha görüşülecektir. 

O nedenle, saat 19.30'da toplanmak üzere otu
rumu kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 18.35 

»>•-« 

IKINCI OTURUM 

Açılma Saati : 19.30 

BAŞKAN ; Başkanvel ili Sabahattin Eryurt 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 55 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOI ItSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğanın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 
(S. Sayısı : 331 ve 331'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Kanun teklif ve tasarılarının görü
şülmesine devam ediyoruz. 

2 nci sıradaki, Şanlıurfa Milletvekili Osman Do-
ğan'ın, Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezaları
nın Affı Hakkında Kanun Teklifi ile Gaziantep Mil-

(1) 331 ve 331'e 1 inci Ek S. Sayılı basmayazılar 

letvekili Mustafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, 
Devlet Memurlarının Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Tutanağa eklidir. 

Genel Kurulun 6.6.1985 tarihli birleşiminde tek
lifin tümü, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre komis
yona verilmişti. Komisyonun yeniden hazırladığı ra
por ve metin, 331'e 1 inci ek sıra sayı ile basılıp da
ğıtılmıştır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunacağım : Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Okunması kabul 
edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen arkadaşların 
adlarını okuyorum : Anavatan Partisi Grubu adına 
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Sayın Osman Doğan, ..Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu adına Sayın Süleyman Çelebi, şahsı adına Sa
yın Rıfat Bayazıt. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — SHP Grubu adına 
da ben söz istiyorum. 

BAŞKAN — Burada yazılı değil Sayın Tutum. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ca
hit Tutum. 

Sayın Osman Doğan, buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Doğan, süreniz 20 dakikadır, hatırlatıyorum. 
ANAP GRUBU ADINA OSMAN DOĞAN (Şan

lıurfa) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime baş

lamadan önce sizleri şahsım ve Anavatan Partisi Gru
bu adına saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan, Kamu 
Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifini ,genel ve kısa olarak sizlere 
izah etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Bildiğiniz üzere, 1980 yılı öncesi şartlarının mem
leketimizde yarattığı kargaşa ortamında, kamu kesimi 
de hissesine düşen oranda tahribata uğramıştır. 12 
Eylül ile birlikte, bu kesim de kendine gelmiş, dev
let nizamı âdeta yeniden işlerlik kazanmıştır; ancak, 
kamu görevlilerinin 1980 öncesi dönemde aldığı ya
ralar ve bu yaraların memurlarımız üzerinde yarat
tığı manevî eziklik, kısmen de olsa halen devam et
mektedir. 

Bu teklif ile ilgili olarak şahsıma gelen pek çok 
mektup içerisinden birinde, bir vatandaumız duygu
larını bakın nasıl dile getiriyor : «23 Aralık 1985 ta
rihinde bütçe görüşmeleri bitince, disiplin cezaları ile 
ilgili af kanununun Yüce Meclisimizden geçirilmesi
ni binlerce ve hatta onbinlerce memur dört gözle bek
lemekteyiz. Yeni yılda Anavatan iktidarımızın biz me
murlara' büyük bir hediyesi olacaktır. Sanki, katsayı 
gibi, derece gibi, terfi gibi bir şey. Bu af, çok büyük 
•önem arz etmektedir. Sayın Başbakanımız, meydan
larda demiyor mu ki, «biz çocuklarla birlikteyiz» di
ye. Hiç olmazsa, Sayın Başbakanımızın çocuklarımı
za da bir yılbaşı armağanı olacaktır.» 

Diğer bir mektupta ise «Bizler, 80 bin memur ve 
yüzbinlere varan efradı ailemiz ile bir kere daha bu 
mutlu sonu muntazır bulunmaktayız. Büyük iyilikle
rin sahipleri, seçilmiş kimselerdir. Onları seçen ise, 
yüce millettir. Ne muttu bizlere ki, sizler orada var
sınız» denilmektedir. 

25 . 12 . 1985 O : 2 

Türkiye'de kardeşlik ve barış ortamının ihdasını 
sağlayan ve bunu her zaman ve her yerde inançla 
savunan Anavatan Partisine mensup bir milletvekili 
olarak, bu kanun teklifimle, kamunun ıstıraplarının 
giderilmesine, bir nebze olsun katkıda bulunmak iste
dim. Devlet hizmetinde, mensup oldukları Türk mil
letine fedakârca hizmet veren memurlarımızın böyle 
bir afla değerlendirilmeleri, geçmişte kalan kırgınlık
ları ve haksızlıkları da ortadan kaldıracaktır. 

Bizim, bundan sonrası için kamu kesimine bazı 
tavsiyelerimiz olacaktır. 1980 öncesini ve o günlerin 
tecrübelerini asla unutmayın, ikbal için de olsa, gö
revlerinizi suiistimal etmeyin, daima devletin emrin
de, devletin temel prensiplerine bağlı kalın ve hizmet
lerinizi bu anlayışla yerine getirin; Atatürk ilkelerini, 
Türk milliyetçiliğini ve manevî hasletlerimizi kendini
ze prensip edinin. Türk milletinin fertleri olarak mil
letimize hizmet verirken, bunu çok yüksek duygular
la, bir fazilet, bir ibadet gibi telakki etmek durumun
da olduğunuzu asla unutmamanız gerekir. Bu duygu 
ve düşünceler sizleri yüceltecek ve hata yapmanızı 
önleyecektir. Zira, millete hizmetin maddî değeri ol
maz. 

Sayın milletvekilleri, yüce heyetinizin takdir ve 
tensipleriyle bu kanun teklifi kabul edildiği takdirde, 
bu kanundan istifade edecek kamu görevlilerinin ha
yır duaları sizlerin olacaktır. 

Anavatan Grubu adına, yüce heyetinizi tekrar say
gıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Süleyman Çelebi, buyurun efendim. (MDP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Çelebi, süreniz 20 dakikadır. 
MDP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ÇELEBİ 

(Mardin) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; görüşül
mekte olan Disiplin Suçlarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu
nun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. Bu vesile ile grubum ve şahsım adına Yüce 
Meclisin sayın üyelerine saygılar sunarım. (MDP sı
ralarından alkışlar) 

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, millet ve dev
let yararına getirilecek her tasarıya, her teklife kim
den gelirse gelsin olumlu olarak katılacağımızı baş
tan beri söylemekteyiz. Görüşülmekte olan teklif, bir 
kısım kamu görevlilerini ilgilendirdiği ve mağduriyet-
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lerinin kaldırılmasını amaçladığı için, olumlu bul
maktayız. 

331 sıra sayılı kanun teklifi, disiplin cezasına çarp
tırılmış bulunan kamu görevlilerinin disiplin cezaları
nın affını öngörmektedir. Teklif, 217 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin kapsamına dahil olan ve 
657 sayılı Kanunun 125 inci' maddesinin (e) fıkrası 
haricinde kalan disiplin suçlarının affını kapsamakta
dır. Yüce heyetinizin malumları olduğu üzere, memur
luktan çıkarılmayı gerektiren suçlar ile 5816 sayılı 
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 
kapsamına giren suçlar, bu kanun teklifinin dışında 
bırakılmıştır. 

Kanunun çıkarılmasındaki gaye, kamu hizmetin
de çalışan kamu görevlilerinin çalışmalarını teşvik, 
çalışma gururu kazandırmak ve verimini artırarak, 
memurun, kendisini istihdam eden devlete olan güven 
duygusunun aşılanması ve disiplin cezalarının belli 
süreler sonunda sicilden silinip, dosyalardan çıkarıl
masına ilişkin uygulamalardaki farklılıkların ortadan 
kaldırılmasıdır. 

Verilecek önergelerle, hâkimlerin ve savcıların 
yer değiştirme cezasının da teklife ithalinin önerile
ceğini öğrenmiş bulunuyorum. Hâkimlik mesleği, di
ğer devlet memurlarından ayrı olarak, Anayasada, ba
ğımsızlık ilkesi ve hâkim teminatı ilkeleri üzerine bina 
edilmiştir. Hâkimliğin esası, dürüst, tarafsız, şerefli 
ve itibarlı olma esaslarına dayanır. Bu nedenledir ki, 
hâkimler için ayrı disiplin cezalan kabul edilmiştir. 
örneğin; 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
nun 68 inci maddesinde, yer değiştirme cezaları tes
pit edilirken, biraz önce bahsettiğim vasıflar da göz 
önünde tutulmuştur. 

Bu sebepledir ki, mezkûr maddenin (a) fıkrasın
da belirtilen, kusurlu ve uygunsuz hareket ve ilişki
leriyle mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsî onur 
ve saygınlığını yitirmek; aynı maddenin (e) bendinde 
açıklandığı üzere, madde tayin ve deliller elde edil
memiş olunsa bile, rüşvet aldığı veya irtikapta bulun
duğu kanısını uyandırmak da, keza yer değiştirme ce
zasını gerektiren, kanaatimce daha ağır nitelik tanı
yan diğer yer değiştirme cezasını gerektirici - fıkralar
dan ayrı olarak düşünülmelidir. 

Bu nedenle, 68 inci maddenin (a) ve (e) bentlerin
de yazılı haller dışındaki disiplin cezalarının da, bu 
kanunun şümulü içerisinde mütalaa edilmesi gerekti
ği düşüncesindeyim. 

Nitekim, bu saydığım iki konu, Hâkimler ve Sav
cılar Kanununun 69 uncu maddesine giren ve netice 

itibariyle meslekten çıkarmayı gerektiren nitelikteki 
eylemlerdir. / 

Kanun teklifinde, disiplin cezalan sebebiyle ka
deme ilerlemesi ve derece yükselmesinde meydana 
gelen gecikmelerin dikkate alınmaması ve ayrıca, 
maaş kesme cezası sebebiyle kesilen paraların iade 
edilmemesi öngörülmektedir. Bu da, kadrosuzluk se
bebiyle terfi edemeyecek memurların haklannın zayi 
olmaması için kanun kapsamına alınmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan ik
tidarından, yalnız kamu kesiminin disiplin suçlarına 
getirdiği af yerine, da'ha büyük kapsamlı af tasarı
sını bekler ve temenni ederdik. Bugüne kadarki üy-

' gularnalarırida, disiplin suçlarının affı gibi, vefgi ce
zalarıyla, kaçakçılık suçlanyla ilgili af tasarılarını 
Meclise sunan hükümetin, kanun çıkarmaya mukte
dir olduğu halde, toplumun büyük bir kesimini ilgi
lendiren ve Anayasaya aykırı olmayan hürriyeti bağ
layıcı cezaların affını da en kısa zamanda yüce Mec
lise sunacağı ümidiyle, sözlerime son verir, yüce Mec
lise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Çelebi. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti grubu adına Sayın 

Cahit Tutum, buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Tutum, süreniz 20 dakikadır. 
SHP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Ba

lıkesir) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler tartış
makta olduğumuz teklif, uzun bir komisyon mace
rasından sonra, nihayet huzurlarınıza gelebildi. 

Soruna, birkaç yönden olumlu bakmak istiyorum. 
Bir defa, bir parlamenterin vermiş olduğu teklifin, 
kanunlaşma İhtimalinin mevcut olduğunu gösteren 
iyi bir örnek; ama gönlümden geçen, Sosyaldemok-
rat Halkçı Par W milletvekilleri tarafından verilen 100' 
ü aşkın teklifin de, en azından Anavatan Partili mil-

a le'tVekilleri tarafından verilen tekliflerin sahip olduğu 
şansa sahip olmasıdır. Umarım, bu değerlen'dirmeyİ, 
iktidar partisi mensubu değerli milletvekilleri takdir-
Edeceklerdir. 

Değerli üyeler, aslında böylesine önemli bir ko
nuda teklif verilirken, teklifin gerekçesinin çok do
yurucu bir biçimde kaleme alınması; gerekiyorsa is-
tatistikî bilgilerle desteklenmesi uygun olurdu. Vic
danî bir karara, kanaate varabilmeniz için; örneğin 
şu soruları sorsanız, acaba saygıdeğer hükümet na
sıl cevap verir? 

'1980 ilâ 1985 yılları arasında kaç kişi disiplin ce
zası almıştır? Kaç kişinin disiplin cezası sicilden si-
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linmiştir? Kaç kişi hakkında kovuşturma devam et
mektedir? Getirilen bu tekliften kaç kişi yararlana
caktır? Maalesef bu tür istatistikî bilgiler, değil bu 
teklife öncülük eden değerli arkadaşlarımız, hüküme-
'tin elinde de yok. Olmadığını çok iyi bildiğim için 
söylüyorum; hükümetin elinde zaten memur istatis
tiği yok. öyle bir kavram da henüz daha yerleştiri-
Idbilmiş değil; çok gerilerden izliyoruz. 

(Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünde, 
kompütürleşme sağlandıktan sonra, hiç olmazsa kon
solide bütçe personel hareketleri hakkında bu tür 
bilgiler olmadan, kuşkusuz böyle bir teklifi değer
lendirmemiz sön derece güç. Sadece kadro hareket
leri... Maalesef fiilî hareketleri Devlet Personel Dai
resinin izlemesi lazım; ama onu yeteri kadar takvi
ye etmiyoruz, o imkândan Devlet Personel Dairesi 
henüz mahrumdur. Kendi ölçüleri ile bir şeyler yap
maya çalışıyor, zaman zaman neşre/diyor; ama çok 
geriden izliyor. 

Teklifin gerekçesine temas etmek istiyorum : As
lında iki teklif var; biri Sayın Doğan'ın, öteki Sayın 
Taşar'ın. Bu iki teklifte yer alan gerekçeleri size 
hatırlatıyorum. Milliyetçi Demokrasi Partisinin de
ğerli sözcüsü kısmen okudular, ama hatırlatmak ba-
kımıridan yeniden bir pasaj okuyacağım. Sayın Do
ğan'ın teklif iride; «Devlet hizmetinde olmanın guru
ru içerisiride bulunan personelin çalışmasının teşviki 
için bu kanun hazırlanmıştır» deniliyor. 

Sayın Taşar'ın teklifinde de; «Devlet hizmetinde 
olmanın gururu yanında, çalışmalarının teşviki su
retiyle verimliliğin artırılması, memurun, kendisini 
istîbJdam eden devlete olan güven duygusunun aşılan
ması ve disiplin cezalarının belli süreler sonunda 
sicilden silinmesine ilişkin uygulamalardaki farklılık
ların ortaldan kaldırılması amaçlanmıştır» denilmek
tedir. 

Bu gerekçeler üzerinde durmadan önce, komis
yonun ne yaptığına bakalım. Komisyonun, teklifleri 
'beniıriserken Sayın Doğan'ın teklifini esas aldığı an
laşılıyor, ama neden Sayın Doğan'ın teklifinin be
nimsendiğine dair raporca herhangi bir izahat yok. 

Komisyon, teklife kendiliğinden yeni bir madde 
eklemiş evvela. Bu teklif, bildiğiniz gibi 2559 sayılı 
Kanuna göre resen emekliye sevk edilenlerin duru
munu düzeltici bir teklif idi. Biliyorsunuz, teklif son
ra geri alınîdı ve bugünkü şekle girdi. 

Şimdi, teklif ne getiriyor? Teklif, bir ceza hariç, 
tüm disiplin cezalarını affediyor. O ceza da, bildiği
niz gibi, devlet memurluğundan ihraç; o ceza dışın

da bütün cezaları affediyor. Affedilen cezalara ait 
kayıtları sicilden siliyor. Devam eden soruşturma 
ve kovuşturmaları da işlemden kaldırıyor, tdari yar
gıda devam öden davaların sonuna kadar sürdürül
mesi imkânını veriyor mağdura veya şikâyetçiye; 
aleyhte sonuçlanması halinde de ilgilinin af hakkını 
mahfuz tutuyor. 

Teklifin ana eleştirisini şöyle yapmamız mümkün: 
Gerekçeler aslında yetersizdir, doyurucu değildir. 
Ta'biî bunu, çok hızlı, âdeta birbiriyle yarışan iki 
değerli üyenin herhalde zamanla yarışması sonucun
da çok hafif ve ayrıntısız bir gerekçeyi kaleme al
mak mecburiyetinde kalmalarıyla açıklıyorum. Ge
çersiz ve yetersiz diyorum, çünkü her iki gerekçede 
«memurun, devlet hizmetinde olmanın gururunu ta-
dışığmdan» söz edilmektedir. 

Samimî olarak kanaatimi söylüyorum (bundan 
arkadaşların alınmamasını özellikle diliyorum), içine 
sürüklendiği koşullar yüzünden onuru paramparça 
edilmiş memurların, hizmet gururu içerisinde olama
yacakları bence açık. Değerli teklif sahipleri bu ifa
deleriyle, iktidara sorumluluklarını hatırlatmak iste
miş olabilirler. 

Gerçekten 1,5 milyon kamu görevlisinin yüzde 
40'ının, 50 bin liranın altında aylık aMığı, memu
riyetin güvenceli bir meslek olduğu düşüncesinin 
büyük ölçüde yok olduğu ve belli mevkilere gelme
nin, iktidara şirin görünmeye bağlandığı bir sistem 
içinde, memurun, devletine güvenle bakması ve hiz
met gururu duyması olanaksızdır. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Gerekçede, «bu af yasasıyla, memura, kendi'sini 
istihdam eden devlete güven duygusunun aşılanaca
ğından» Söz ediliyor. Bundan kastedilen nedir? Şu 
anda memurun devlete güven duymadığı mı itiraf 
edilmek istenmektedir veya bugüne kadar herhangi 
bir disiplin cezası almamış kimselerin bu aftan olum
lu bir şekilde etkilenecekleri mi söylenmek istenrnek-
teldir? 

Talbiî, gerekçede yer alan «Disiplin cezalarının bel
li süreler sonunda sicilden silinmesine ilişkin uygula
malardaki farklılıkların ortadan kaldırılması amaç
lanmaktandır» ifadesini de .bizim anlamamız müm
kün olamamıştır. Bugün var olduğu iddia edilen farklı 
uygulamalar nedir acaba ve bu yasayla nasıl orta
dan kaldırılmış oiacaîk'tır? Bu kanun teklifiyle, sicil 
sisteminde, özellikle cezaların sicilden silinmesine 
ilişkin hükümlerde herhangi bir değişiklik getirilme-
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diğine göre, aca'ba nasıl bir farklılık ortadan kaldı
rılacaktır? 

Kısaca belirtmek gerekirse, disiplin affıyla, ko
misyonun -aslında demin saygıdeğer Doğan arkada
şımızın- söyleidiği; geçmişte Türk idaresinin büyük 
Ibadireler atlattığı ve o atmosfer içerisinde disiplin 
yetkilerinin belki fazla özensiz kullanılması yüzün
den (tabiî amirler tarafından, idare tarafından kul
lanılıyor), büyük bir mağdur kitlesinin teşekkül ettiği 
varsayımıdır. Sanıyorum, arkadaşlarımız bunu an
latmak is'tiiyorlar. 

Hemen şunu belirteyim, bizim hukukumuzda, ge
nel disiplin affı diye bir müessese yoktur. Böyle, yer
leşmiş bir müessese yok; ama disiplin hukukumuzda, 
münferit olarak cezaların sicilden silinmesi müesse
sesi vardır. Genel disiplin affı, ilk kez bu boyutlarda 
gündemimize gelmektedir; taibiî oldukça eksik bir 
•biçimde. 

Demin söyledim, bir genel affı Zorunlu kılan ne
den ne olalbilir? İki şey olabilir. 'B'ir, ya yakın geç
mişte disiplin cezası yetkisi idarece çok kötüye kul
lanılmıştır. Arkadaşlarımız bunu ima etmek istiyor
lar henim anladığım; yani idare s'on derece, bu yet
kisini kötüye kullanmış olalbilir. 

'NİHAT AKPAK (Sakarya) — 1980 öncesinde 
'bilhassa. 

OAHİT TUTUM (Devamla) — Tabiî, geniş bir 
zaman dilimi içinde düşünüyorum. 

'İkinci neden şu olabilir : Disiplin rejiminde, me
mur lehine çok radikal bir sistem değişikliği getiril
miştir, yani eski düzende suç sayılan fiiller artık suç 
olmaktan çıkmıştır ve bunun için yeni bir düzene 
geçişte, tüm memurlara yeni bir başlangıç platformu 
vermek gerekir. 

Sanıyorum bu ikinci gerekçe söz konusu değil. 
Neden değil? Çünkü hem sicil hukuku, hem de di
siplin hukuku memurun aleyhine, büyük ölçüde kö-
tüleştiriimiştir. Yani benim endişem, bu af, aslında 
'başka afların gelmesinin ana gerekçesi olacaktır, çün
kü, getirilen rejim daha sıkıdır, daha çok keyfîliğe 
prim vermektedir ve daha az güvencelidir. Bunu an
latacağım sizlere. 

Değerli üyeler, bugün mevcut olan, yürürlükteki 
yeni sisteme baktığımızda şu noktalarda bir ağırlaş
tırma var. Bir defa, memurların temel ödev ve yü
kümlülüklerinde ve memurlar için öngörülen yasak-
.larda bir genişleme yapıldı. Eskiye oranla büyük öl
çüde bir artırma var. 

Sicil sistemi, memuru amire da'ha çok bağımlı 
kılacak sübjektif bir sisteme oturtuldu; fevkalade il
ginç bu. Yani, tamamen, devlet memuriyetinde ast-
üst ilişkileri, hiyerarşik ilişkiler esasına dayalı, ol
dukça katı bir «üsteme 'özen gösterildi. Ta'biî, bu di
siplin cezaları ve fiillerinde bir genişleme oldu; ce
zalarda bir değişiklik oldu, ağırlaştırıldı, bir de yeni 
disiplin cezaları ihdas edildi, üstüne üstlük o yetme
di, disiplin fiilleri de genişletildi, örneğin, bugüne ka
dar, genellikle 20 yıldır tatbikatta bulunmayan, es
kiden «maaş kat'ı» dediğimiz, yani aylık kesimi ce
zası, hukuka tekrar getirildi. Böylelikle, brüt aylığın 
otuzda biri ile sekizde biri arasında -duruma göre-
kesJnti yapma imkânı verildi. Bu, aslında yaşam kav
gası veren ve asgarî geçim koşulları içerisinde onur 
mücadelesi veren milyonlarca memura uygulanabile
cek ve. onlar için öngörülebilecek bir ceza, asla ve 
asla olamaz; bunu derhal kaldırmamız gerekir. 

Toplu şikâyet hakkı vardı, kaldırıldı. İkiden 
fazla memur, toplu olarak, bir şeyi şikâyet ettiler mi 
yandılar. 

Bir başka konu; aynen okuyorum : «Verilen emir
lere itiraz etmek suç» oldu; olağanüstü, hatalı fev
kalade hatalı, önümüze gelecek; merak etmeyin say
gıdeğer üyeler, hiç merak buyurmayın, hükümet is
tese de istemese de, bunlar kanun hükmünde karar
name ile düzenlendiği için, önünüze gelecek, bunları 
teker teker süzgeçten geçireceksiniz. 

Verilen emirlere itiraz etmek... Kanunlara ay
kırı bir emir verilirse gayet tabiî, itiraz etmek Ana
yasal hakkıdır, Zaten Anayasada düzenlenmiş. Bu
rada, verilen emirlere itiraz etmek, gereksiz yere 
itiraz etmek anlamında diyor belki; ama Öbür disip
lin cezalarına baktığımız zalman, verilen emirlere ka
sıtlı olarak itiraz etmek, farklı bir sekilide düzen
lenmiş; burada kasıt aramıyor. Memur itiraz edeme
yecek... Böyle bir şey düşünebiliyor müyüz? 

Bir küçük örnek daha verip, geçeceğim. «İkamet 
ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek.» Bitti. An
kara ilini düşünün, 25O-3O0 bin memur yaşıyorsa, 
Ankara ili hudutları dışına trafik yasak; ancak izin 
alıp da gidecek. İkamet ettiği ilin hudutlarını izin-
siz terk etmek ve aylıktan kesme cezası... 

O halde şunu demek istiyorum : Hem bir taraf
tan disiplin hukuku katılaştırıldı, hem de sicil siste
mi büyük ölçüde sübjektif hale getirildi. 

Hemen şunu da belirteyim : Disiplin cezası ver
me yetkisi, disiplin kurullarının elinden alındı. Bu, 
Son yirmi yıldır, adım adım gerçekleştirilen bir olay-
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dır. 1965-1970'lerden önceki eski hukukumuzda, di
siplin komisyonları, yarı yargısal nitelikte karar veren 
ve buna göre oluşan önemli kurullar idi. Şimdi, yal
nız devlet memurluğundan ihraç cezasını verme yet
kisi yüksek disiplin kuruluna tanındı. Geri kalan 
cezalar doğrudan doğruya disiplin amirleri tarafın
dan ve atamaya ye't'kili amir tarafından verilmesi 
esası getirildi. Yalnız eskiden «kıdem tenzili» dedi
ğimiz, yani kademe ilerlemesinin durdurulması ce
zası verilebilmesi için önce disiplin kurulundan bir 
tür ön karar niteliğinde -istişare de diyemeyeceğim, 
ama- bir karar almak gerekmektedir. O halde güven
ce sis'teminden uzaklaşıyor, yani hep kişiselleştirili-
yor. Emir-komuta münasebetlerinde bir katilik, sivil 
sistemde kolay kolay işlemeyecek olay. Çünkü, disip
lin kurulları yarı yargısal bir fonksiyon ifa eder ki, 
onlar tamamen idarî karar alan, duruma göre ken
disine danışılan, istisnaî hallerde de karar alan bir 
organ haline getirildi. Daha sonra en önemli fark
lılık olarak, disiplin cezalarının bazılarına itiraz et
me hakkı kaldırıldı. Anayasayla başlayan o imkân, 
yani Anayasada bazı disiplin cezalarına itiraz yolu 
kapanabilir, idarî yargı yolu kapatıla'b il ir şeklindeki 
ilkeyi derhal benimseyerek «kapatılması lazımıdır ve 
kapatılır» şeklinde anlayarak, o şekilde yorumlaya
rak, bazı uyarma ve kınama gibi cezalara, idarî yargı 
yolunu kapattı. Sistem, çok sayıda kişinin mağdur 
olmasına müsait b'ir ortam yaratmıştır. Dolayısıyla 
korkarım ki, bu af gelecekte, sübjektif bir sisteme 
kaymış olan personel sisteminde, çok daha büyük 
bir mağdur kitlesini önümüze çıkaracaktır. 

Değerli üyeler, burada teklifin kapsamı ile ilgili 
bir görüşümü de zikretmek istiyorum. Teklifin kap
samı bence muğlaktır. Sayın teklif sahibi ve komis
yon eğer kabul buyururlarsa bunu biraz daha aça-
'bilirler. 

1 inci maddede, «'Kamu görevlileri» deyimi geç
mektedir. 

Değerli üyeler, «Kamu görevlileri» deyimi, bir 
sınır ifade eden deyim değildir. Eğer, arkadaşlarımız 
ve komisyon buradaki «Kamu görevlileri» ifadesini 
Anayasada geçen anlamıyla anlıyorlarsa, o zaman 
aynı terimleri kullanmak zorundadırlar. «Devlet ve 
diğer kamu tüzelkişilerinde çalışan memurlar ve diğer 
kamu gör evliler i» 'biçiminde geçmesi lazım; öyle de
nilmesi gerekir. Kanunun kapsamına kimler giriyor, 
belli değildir. Taibiî, bu arada emeklilerin durumu da 
söz konusu olabilir. Belki arkadaşılarumız hiç düşün
memişler. Eğer düşünmüşlerse, bu Kanun teklifinin 

kapsamı içinde telakki ediyorlarsa mesele yok, ama 
«Kamu görevlisi» deyimi taibiî ki emeklileri kapsa
maz. Bir emeklinin de çok yakın zamanda almış ol
duğu bir disiplin cezasının sicillinden silinmesini iste
mesi, bir onur 'belgesi olarak elbetteki isteyebileceği 
'bir şeydir. Onu arkadaşlarım niçin dikkate almadılar 
bilemiyorum ve özellikle de komisyona 'bu konuda 
anlayış göstermesini diliyo'ruım. 

Ta!biî yasa teklifi askerin ve askerî hâkimlerin 
kapsam dışında olduğunu 'belirtiyor; ama buna mu
kabil, tersinden, «Kamu görevlisi» deyince, aklıma 
tabiî, çök kapsamlı ibir şey geliyor. Ben soruyorum; 
Millî 'İstihbarat Teşkilatı personeli dahil imi? «Kamu 
görevlisi» diyorsunuz. «Dahil» derseniz, bunu tasrih 
etmeniz lazım. Doğru mudur, eğri midir, onu tartı
şırız; ama «'Kamu görevlisi» deyip, çıplak 'bir şekil
de bırakırsanız, duruma göre, devlette çalışan işçilere 
de, «Kamu görevlisi» denebilir. Dolayısıyla, Anaya
sanın gösterdiği terimlerle sınırlı kalmanız 'bence da
ha isabetli olabilir. 

Değerli üyeler, tasarının ne getirdiğine 'bakalım. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz doldu, ta

mamlayın. 
OAIHİT TUTUM '(Devamla) — Sayın üyeler, 

daha önce değindiğim teklifin -'bir ceza hariç- diğer 
disiplin cezalarını affetmekte olduğunu söyledim. 
Yalnız, 'bir ifadeyi yine 'burada belirtmek istiyorum. 
Maddeye dikkat ©derseniz, «Kurumla sürekli olarak 
ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları» 
diye bir cezadan 'bahsediliyor. Personel hukukumuz
da höyle bir ceza yok, 'böyle 'bir ifade yok. Kimin 
kaleminden, kimin esiniyle ve kimin telkiniyle 'böyle 
bir ifade ortaya çıkmış? 'Bunun kürsüden ifade edil
mesini istiyorum. Olsa olsa «Devlet memurluğundan. 
çıkarma» cezası var. Yasal olarak, hukukî olarak ta
nımlanmış, ama «kurumla sürekli olaraik ilişik kesil
mesi sonucu doğuran ceza», hukukî bir terim değil, 
aslında yorumlanacak bir terimdir. Hukukumuzda 'bir 
de «meslekten çıkarma» cezası var. Onu kastediyor 
mu? Çünkü 'bazı mesleklerden ihraçlarda, ihraç edil
diği mesleğe avdet edemez; ama 'bir başka devlet ke
siminde -duruma >göre- iş tutabilir, ama bazı meslek
ten ihraçlar, devlet memıuriydtinden ihracı sonucunu 
da doğurur. Onun için bu nokta açıktadır. 

Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, iki dakika 
içerisinde de, bu affın hukukî sonuçları konuşuma 
değinerek konuşmamı tamamlamak işitiyorum. Getiri
len affın hukukî sonucu kapsamlı değil; çünkü af 
maddî kayıpları telafi etmiyor, zaten etmesi de çok 
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güçtür, örneğin, eğer maaş katı cezası uygulanmışsa 
'bitmiştir veya 'kademe ilerlemesinin dudrurulması ce
zası uygulanmışsa terfi gecikmiştir, ibitmiştir. Geriye 
dlönerek 'bazı mağduriyetlerin önlenmesi oıldukça güç; 
ama affın sonucu bir noktada ortaya çıkacak, o da 
şudur : 

©elli mevkilere atamalarda ihalen mevcut olan bir 
engel 'bu afla ortadan kalkmış olacaktır. Nedir bu 
engel : 12 Mayıs 1982 tarihinde Millî Güvenlik Kon
seyince kabul edilen 2595 sayılı Yasa. Bu Yasada ay
nen şöyle denilmektedir : «(Kendilerine aylıktan »kes
me veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 
verilenler valilik, elçilik, müsteşarlık, müsteşar yar
dımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı 
ve daire 'başkanlığı görevlerine atanamazlar.» 

Sayın milletvekilleri, 'takılmama izin verirseniz, 
-'bunu sadece o çerçevede almanızı rica ediyorum; bu 
sözüm, teklifi hazırlayanlara hele hiç değil- 'bu tasarı
yı eğer hükümet getirmiş olsaydı ilik sözüm şu ola
caktı •: Saygıdeğer 'hükümet, acaba atamalarda güç
lük çektiğiniz ve atamayı yaparken hukukî 'bir engel 
olarak gördüğünüz için mi, bu vesileyle, 'bu arada onu 
da hallediyorsunuz?.. Dediğim gibi, 'bunu sadece ta
kılıma çerçevesinde söylüyorum; ama saygıdeğer hü
kümetten, Sayın Barbakandan istirham ediyorum, 'bi
ze gelen 'bilgilere göre -isterlerse verebilirim-, «Kade-
ıme ilerlemesinin durdurulması cezası almış birçok ki
şi atanmak için sıra 'bekliyor ve bunlar atanamadığı 
için de 'bazı işler vekâleten idare ettiriliyor» demiyor. 
Sayın hükümet, lütfen, 'bu konuları ciddî olarak iz
lediğimizin 'bilincinde olsun. 

Saygıdeğer üyeler, sözlerimi 'bağlarken şunu söy
lemek istiyorum : Aslında gönlümüz, bu tasarıya ön
celik olarak, 'bir taraftan 2559 sayılı Kanunla yara
tılan «Resen emekliliğe sevk» işleminin telafisi için 
'bir teklif getirilmesini istiyordu '(Bunu komisyon ev
vela koymuş, sonra mahzurlu Ibulup çıkarmış); bunu 
'bir an evvel realize etmeliyiz. Diğer taraftan, vatan-
»daşımıza, devletine güven duygusu vermelk istiyorsak, 
bunu, kimseye devletin keyfî olarak haksızlık etme
diğimi ve edemeyeceğini bağımsız yargı önünde ispat
lama hakkını tanımak suretiyle göstermeliyiz; esas 
devlete 'güven öyle olur. Aynı şekilde, /l 402'zedelerin 
de, yine yargı yolunu açmak suretiyle, devlete oilan 
güven duygularını iade etmemliz gerekir. 

Saygıdeğer üyeler, kusurlarıyla, eksiklikleriyle 
teklif önümüzdedir; teklife, esas itibariyle, katıldığı
mızı ve lotlumlu »bulduğumuzu arz eder, hepinize gru-
'buırn adına saygılar sunarım. (Alkışlar)' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Şahısları adına söz talle'binde 'bulunan sayın üye

lerden Sayın Rıfat Bayazıt, 'buyurun efendim. (MDP 
•sıralarından alkışlar) 

Sayın Bayazıt, süreniz 10 dakikadır, hatırlatırım 
efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; disiplin suçlarının af
fı, bizim hukukumuza yeni girmiş bir müessesedir. 
Bugüne kadar birçok genel ve özel af kanunları çık
tı, fakat disiplin suçlarının affı diye bir konuya te
sadüf edilmedi; Osmanlı devrinden beri bu böyle
dir. 1929, 1933, 1950, 1961, 196.3, 1965, 1968 ve 
1974'te çıkan af kanunlarının hiçbirinde disiplin suç
larının affı yoktur. 

Esasen disiplin cezalarında maksat, memuru in-
tM'ha davettir, memuru vazifeye davettir. Bunlar, 
Memurin Mu'hakemaıt Kanununun içerisinde vard-ır, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci 
maddesinden itibaren mevcuttur. Esasen Anayasa
mızın 129 uncu maddesi de bunu bu şekilde vur-
gularmştır. Böyle bir şeyi hükümet getirmez, ge
tireceğini tahmin de etmem, böyle bir hatayı yap
masına imkân yok. Bu teklifli getiren kıymetli ar
kadaşlarımı da tenzih ederim. Ben isterdim ki, di
ğer af kanunları gelsin, kader kurbanlarının affı 
gelsin. Yoksa, blöyle şeylerle bu geç saatlerde uğraş
mayalım.: 

Anayasamız'in 129 uncu maddesi, memurlar ve 
kamu görevlilerinin disiplin cezalarını getirmiştir. 
Muhterem arkadaşlar, işte 129 uncu maddeyi okuyo
rum: «'Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş'ları ve bun
ların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı 
tanınmadıkça disiplin cezası verilemez. 

Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili olanlar ha
riç, disiplin kararları yargı denetimi dışında bırakıla
maz. 

Sila'hlı Kuvvetler mensupları ile hâkimler, sav
cılar hakkındaki hükümler saklıdır.» 

Anayasamız, hâkimlerle, Silahlı Kuvvetler men
suplarını hariç tutmuştur. Oysa biz bu kanun tek
lifinin 5 inci maddesi ile, hâkimleri de, savcıları da 
bunların içine sokuyoruz, yalnız askerî hâkimleri 
istisna ediyoruz. 

OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) — öyle bir şey 
yok. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) - -
Çıkarıyoruz.. 
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RİFAT BAYAZrr (Devamla) — Hâkimleri de, 
savcıları da bunun içine sokuyoruz, yalnız askerî 
hâkimleri istisna ediyoruz. 

'Kamu görevlilerinin nitelikleri, disiplin işleri yi
ne kanunlarla düzenlenir. 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanunu bunları getirmiştir ve nitekim 657 sayılı 
Kanunun 132 nci, 133 üncü maddeleri bunları ayrı 
ayrı düzenlemiştir. Bahsi geçen kanunun 133 üncü 
maddesine göre, devlet memurluğundan çıkarma ce
zası hakkında başvurulacak bir merci yoktur, yalnız 
uyarma ve kınama cezalarında, bu cezalara maruz 
kalmış olanlara, beş sene içinde aynı disiplin ku
ruluna başvurarak cezanın kaldırılması için duru
munu inceletme imkânını vermiştir. O gitsin, ora
ya müracaat etsin: «Beni işte intibaha davet ettiniz, 
bana bu cezayı verdiniz, ben de şimdi bundan mü-
tenebbih oldum, benim cezamı kaldırın» desin ve bu 
133 üncü maddeye göre bu cezayı o kurul kaldır
sın. Biz burada parlamento olarak bunları kaldıra-
cak olursak, o kurulla memurun arasını açarız ve 
bunlara müdahale ettiğimiz zaman, yarın memurlar
la amirlerin arasını tamamen açmış oluruz. Devlet 
idaresi mühim bir iştir. Böyle «Filanı affedelim» de- I 
me olmaz. Bunlar bir ceza değil, bir tedbirdir. 

Yine kanunun 133 üncü maddesi, diğer cezala
ra maruz kalanlara cezanın uygulanmasından itiba
ren 10 sene içinde aynı disiplin kuruluna başvura
rak cezanın kaldırılması için durumunu inceletme 
'imkânını vermiştir. Muhterem arkadaşım, «1980'den 
önce işledikleri suçlardan dolayı verilen cezaları af- I 
fediyoruz» dedi, 1980'den bugüne kadar beş sene 
geçmiştir. Bu arkadaşlar gitsinler, disiplin kurulla
rına müracaat etsinler, «Pişman olduk» desinler, du
rumları incelensin, bunların cezaları kaldırılsın. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Tahkikat 
devam ediyor. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Gelelim Hâkim
ler Kanununa. 

Hâkimler Kanununda ne var? 4 senelik, 6 sene- I 
lik müddetler var. Nitekim, Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu, disiplin cezalarını; uyarmayı, kına
mayı, kıdemden indirmeyi, meslekten uzaklaştırmayı 
incelemeye ve bunlar hakkında karar vermeye yet
kilidir. Yargıtay ve Danıştay üyesi 7 kişiden müte- I 
şekkil bu heyet Adalet Bakanının, bakan bulunmaz- I 
sa ikinci başkanın başkanlığında toplanır, disiplin I 
suçlarını incelerler. Bu kurulun verdiği cezaya itiraz I 
hakkı vardır. İtiraz vaki olursa, itiraz da 11 kişiliık I 
başka bir kurul tarafından incelenir. Diyelim ki, | 
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I itiraz incelendi, reddedildi, ceza kesinleşti. Beş sene 
I sonra bu cezanın kaldırılması için tekrar müracaat 

hakkı vardır. O zaman müfettişler, idare amirleri 
tetkik edecektir; çalışması doğruysa, dürüstse beş 
sene sonra bu ceza da kaldırılacaktır. 

Biz burada, disiplin cezasını bir mahkûmiyet ce
zası gibi kabul ediyoruz ve «Disiplin affı getiriyo
ruz» diyoruz; sanlki kader kurbanı vatandaşa bir af 
çıkarıyoruz. Bu olmaz arkadaşlar, kimi kandırıyo
ruz. 

! OSMAN DOÖAN (Şanlıurfa) — «Kader kurba
nı» sözünden ne anlıyorsunuz? 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — «Kader kur
banı» kavramını geçen seferki konuşmamda da açık
lamıştım; tedbirsizlikle ölüme sebebiyet, tedbirsiz
likle yaralama, tahrik neticesi adam öldürmek, tah
rik neticesi yaralamak ve Türk Ceza Kanunundaki 
diğer bazı adi suçlar, bunları anlıyoruz ve söylü
yoruz. 

OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) — Hiç doğru bir 
düşünce değil. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 
efendim. 

Sayın hatip devam edin. 
RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Konuyu bu

raya getirsinler, burada enine boyuna inceleyelim. 
Parti olarak, Adalet Komisyonuna bir teklif ver
dik; komisyonda bekletiliyor ve komisyon huzurumu
za disiplin suçlarıyla ilgili bu teklifi getiriyor. 

OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) — Ciddiye almak 
lazım bu meseleleri. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Devam edin Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, yukarıda da arz ettim, gerek teklifin 
gerekçesinde, gerekse teklifin metninde beni doyu
rucu bir ifade yoktur. 

OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) — Bu bizim tar
zımız beyefendi. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Bu ifade nok
sandır. Biz burada, bu teklifi bir af kanunu olarak 
çıkartmakla kendimizi küçültürüz, yükseltmeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, kuvvetler ayrılığı prensi
binden, Anayasanın başlangıcında bahsediliyor. Ana
yasada, yargıya üçüncü kısım üçüncü bölümde yer 
vermiş; askerî hâkimleri, Yargıytayı, Danıştayı, 
Anayasa Mahkemesini, Sayıştayı, Yüksek İdare Mah
kemesini, Uyuşmazlık Mahkemesini ve Yüksek Hâ
kimler Kurulunu bu fasla dahil etmiştir ve Anaya-
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sanın 140 inci maddesinde hâkimlerin maaşlarının, 
disiplin işlerinin ayrı bir kanunla düzenleneceği be
lirtilmiştir. Nitekim, Hâkimler ve Savcılar Kanunun
da, hâkimlerin bütün disiplin işleri düzenlenmş ve 
burada muayyen süreler verilmiştir; itiraz süreleri ve
rilmiştir, kişi pişman olmuş, «Ben mütenebbih ol
dum» demiştiı*, af dilemiştir; dosyası tekrar ince
lenmiştir, cezalar kaldırılmıştır, bunlar yapılmıştır. 
Yalnız Danıştay yolu kapalıdır. 

Şimdi biz askerî hâkimlerle Silahlı Kuvvetler 
mensuplarını bu Kanunun şümulü dışarısına çıka
rıyoruz, sivil hâkimleri bunun şümulü içerisinde bı
rakıyoruz. Olmaz; askerî hâkim, sivil hâkim, askerî 
yargı, sivil yangı birbirinden ayrılmaz, ikisi birbi
rinin bütünüdür; ya hepsi bunun içinde olur veya 
otoıaz, 
. OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) — Onları da çı
karacağız efendim. 

IBAŞKA'N — Müdahale etmeyin efendim. 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Onun için, bu 
konuda bir önerge verdim. Hâkim ve savcıların di
siplin işlerinin de, askerî hâkim ve savcılar ve Si
lahlı Kuvvetler personeli gibi bu Kanunun şumülü 
dışında bırakılmasını önerdik; kabul ederseniz mem
nun oluruz. 

Bu bir af kanunu değildir; bu idare ile memurla
rın arasını açma kanunudur. 

ıBu vesile ile hepinize saygılar sunarım. (Alkış-
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın Nihat Akpak, buyurun efendim. 
Sayın Akpak, süreniz 10 dakikadır. 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; gecenin bu vaktinde söz almayı hiç 
düşünmüyordum, ama sayın konuşmacıları dinledik
ten sonra konuşmak mecburiyetinde kaldım. Görüşül
mekte olan bu kanun teklifinin konusunun değişik şe
killere sokulduğunu gördüm. Çok değer verdiğim Sa
yın Tutum ve Sayın Bayazıt, konuşmalarında, bu ka
nun teklifinin konusunu değişik boyutlarda ele aldı
lar. 

Sayın Tutum diyor ki; «Bu kanun bu şekliyle ge
çerse - ki, geçmesi için olumlu oy vereceklerini de 
ifade ettiler - bunun memurlarda hiyerarşik düzeni 
sarsıcı bir hareket olacağı şeklinde... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hayır, öyle bir 
şey demedim. 

NİHAT AKPAK (Devamla) — Veyahut ben öy
le anladım. 

Sayın Bayazıt da buna muadil bir şey beyan etti
ler. 1980 öncesindeki durum vardı da 1980'den son
ra cezalarda acaba bir düşme veya artış mı oldu gibi 
de değerlendirdi kanaatimce. 

Şimdi, bu kanunun getiriliş esprisi şu : Arkadaş
larımıza teşekkürü, huzurlarınızda bir borç biliyorum. 
Memurlar İçin, bilhassa 12 Eylül öncesindeki dönem
leri ve daha önceki dönemleri hepimiz gayet iyi bi
liyoruz. Ben de 17 sene devlet memurluğu yapan bir 
arkadaşınızım. Devlet memurluğunun nasıl yapıldı
ğını, hangi şartlar içinde, nasıl bir hiyerarşik düzen 
içinde işlediğini çök iyi bilirim. 

Devlet dairelerinin işleyiş tarzı belli; en üstten, 
bakanından, müsteşarından, genel müdüründen, daire 
başkanlıklarından, taşra ünitelerine kadar gider. Hep
si kanun ve yönetmeliklerle idare edilir; kim bunun 
dışına çıkarsa zaten suçu işlemiş olur, baştan sona ka
dar. Bunun dışında memurlarımızın işlemiş olduğu suç 
nedir?.. Eğer, bu kanun ve yönetmelikleri uygula
maktan dolayı suç işlemişlerse - ki, Sayın Tutum da 
ifade ettiler - bunların meslekten tardı gerekmekte
dir. Gerekli işlemler yapılır; eğer bu şekilde hareket 
eden memur kendi haklılığına inanıyorsa, yargı yo
lu ona açıktır. Bölge idare mahkemeleri vardır, tar
tışmasını yapar, karar verir, Yargıtay da kabul eder 
veya bozar; itirazı haklı bulursa tekrar o memuru 
işine iade edebilir. Bu takdirde bu konuda memurun 
siciline işlenmiş herhangi bir şey yoktur, ama bunun 
yanında, bir maaş kesimi cezası, kınama, tekdir ve
yahut da tezkiyesine işlenmiş olan cezalan varsa, 
bunlar memurluğunun başlangıç noktasından, memur
luğunun bitimine (Emekli olduğu güne) kadar arka
sından gelebilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, hepiniz hafızalarınızı biraz 
yoklarsanız, bilhassa amir pozisyonunda olan kişi
lerin zamanla kişisel garezlerle tezkiye fişlerini nasıl 
doldurduklarını da duymuşuzdur. Bunları yaşadık. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir)— Ama onu affet
miyoruz Sayın Akpak. 

NİHAT AKPAK (Devamla) — Şimdi, burada 
keyfî olarak verilen veyahut da herhangi bir kişiyi le
kelemek için verilen cezalar da bu kapsamın içinde-

. dır. Bu, yorum meselesidir. Bunu mutlaka bu şekilde 
yorumlamak lazımdır. Eğer bunu istersek, sizin gibi 
çok değişik şekillerde yorumlamamız, etrafını çoğalt
mamız mümkündür. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İnşallah. 
NİHAT AKPAK (Devamla) — Bizim düşündü

ğümüz; hakikaten mağdur olmuş memuru - ki, bun-* 
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ların sayısı az değildir - affetmektir. Sayın Bayazıt'ın 
dediği gibi, suç işleyene af getirmiyoruz. Yanlış veya 
değişik şekillerde yorumlanan; ama hep sicilinde ta
şıdığı disiplin cezalarının, artık bir sulh devresi için
de affını istedik. Arkadaşlarımız da bu kanun tekli
fini, bu doğrultuda iyi niyetle hazırlamış ve getirmiş 
bulunmaktadırlar. 

Sayın Tutum'un dediği gibi, hükümet tasarısı şek
linde geldiği zaman, eğer yetkilerin kullanılmadığı 
noktasında birtakım sıkıntılar varsa, işte onları tar
tışacağımız yer yine bu Meclis olacaktır ve kanaatim
ce de o tartışmaları yaparken de en doğrusuna va
racağımız inancındayım. 

Ben bu vesileyle, bu kanun teklifini hazırlayan 
arkadaşlarıma bir kere daha şükranlarımı arz eder
ken, çıkacak kanunun bütün memur kitlesine hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akpak. 
Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce işlenmiş fiiller sebebiyle kurumla sürekli 
olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin ceza
ları hariç olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelik
ler gereğince kamu görevlileri hakkında verilmiş di
siplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir. 

Ancak, bu af ilgililere geçmiş süreler için parasal 
' yönden herhangi bir talep hakkı vermez. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde, Sayın Ada
let Bakanı söz istemişlerdir; buyurun efendim. 

Sayın Bakanım, süreniz 10 dakikadır. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
okunan 1 inci madde üzerindeki görüşlerimizi arz 
etmek ve bazı tereddütleri gidermek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Anayasamızın, «Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili 
hükümler» bölümünde, «Genel ilkeler» başlıklı, 128 
inci maddesinin birinci fıkrası aynen şöyledir : «Dev
letin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel
kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yü
kümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî 

ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görev
lileri eliyle görülür.» 

Dikkat buyurulursa, Anayasamız, «Memurlar ve 
diğer kamu görevlileri» deyimini kullanmıştır; Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grup Sözcüsü Sayın Cahit 
Tutum'un, bu konudaki ikazına şahsen teşekkür edi
yorum, kanunun uygulanmasında vukuu muhtemel 
tereddütleri gidermek üzere, kanun teklifinin adının 
buna göre değiştirilmesi gerektiğine inanarak, hükü
met olarak bir önerge vermiş bulunuyorum; bunu 
özellikle belirteyim. 

Nihat Akpak arkadaşımız, «Olumsuz sicillerin af
fı da söz konusu olacak; bu şekilde yorumluyorum» 

. dedi. öyle bir şey yoktur, bu kanun teklifi tasvibinize 
mazhar olduğu takdirde, olumsuz siciller, tezkiyeler 
değil, sadece disiplin suçları affedilmektedir. 

Yine, bir tereddüdü gidermek üzere, bir hususu 
arz ediyorum : «Disiplin suçu almış olup da, emek
liye ayrılmış olanların durumu ne olacak?» diye bir 
sual ile karşılaştık; emekliye ayrılmış bulunan ve fa
kat memur iken disiplin suçu almış olan kişilerin da
hi, disiplin cezalan, eğer bu kanun teklifi yüksek tas
vibinize mazhar olur, çıkar ise, affedilmiş olacaktır, 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, kanun teklifi, 
komisyona iade edilmişti. Komisyona iade edilmeden 
evvel, teklifin komisyonca kabul edilen 1 inci mad
desinde «Yer değiştirme cezaları hariç olmak üzere» 
ibaresi var idi; fakat teklifin son şeklinden bu ibare
nin çıkarılmış olduğunu görmekteyiz. Yer değiştir
me cezası, Sayın Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
Sözcüsü Çelebi'nin de açıkladığı gibi, sadece Hâkim
ler ve Savcılar Kanununda bulunmaktadır. Diğer ka- • 
mu görevlileri ve memurları için böyle bir ceza söz 
konusu değildir. 

Yer değiştirme cezası, gerek halen yürürlükte bu
lunan 6802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda, 
gerekse bundan önceki kanunda da aynen muhafaza 
edilmiştir, vardır. Yer değiştirme, bulunulan bölgenin 
en az bir derece altındaki bir bölgeye, o bölgedeki 
asgarî hizmet süresi kadar kalmak üzere atanmak su
retiyle, görev yerinin değiştirilmesidir. Yer değiştirme 
cezasını gerektiren halleri müsaadenizle tek tek arz 
ediyorum : 

a) Kusurlu veya uygunsuz hareket ve ilişkileriy
le mesleğin şeref ve nüfuzunu veya şahsî onur ve say
gınlığını yitirmek, 

b) Yaptıkları işler veya davranışlarıyla görevini 
doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandırmak, 

— 157 — 



T. B. M. M. B : 55 25 . 12... 1985 0 : 2 

c) Hatır ve gönüle bakarak veya kişisel duygu
lara kapılarak görev yaptığı kanısını uyandırmak, 

d) Göreve dokunacak surette ve kendi kusur
larından dolayı meslektaşlarıyla geçimsiz ve dirliksiz 
olmak, 

e) Madde tayin ve deliller elde edilmemiş olsa 
bile, rüşvet aldığı veya irtikâpta bulunduğu kanısını 
uyandırmak, 

f) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye 
istemek ve görev sırasında olmasa dahi, çıkar sağla
mak amacı ile, verilen hediyeyi kabul etmek veya iş-
sahiplerinden borç istemek veya almak hallerinde uy
gulanır. 

Bir de yine aynı kanunun 69 uncu maddesi de 
meslekten çıkarma cezasını ihtiva etmektedir. Bura
da, yer değiştirme ile ilgili bir hüküm vardır. Bu hü
küm, mahkûmiyet; hürriyeti bağlayıcı ceza alan hâ
kim ve savcıların meslekten çıkarılacağına dair olan 
bir hükümdür. Bu maddenin ikinci fıkrasının sonun
da aynen şu husus bulunmaktadır. 

«Ancak, hürriyeti bağlayıcı cezanın, ağır hapis 
veya yukarıda belirtilen suçlardan dolayı verilmemiş 
olması şartıyla - yukarıda bazı suçları sayıyor ka
nun - ertelenmiş veya 647 sayılı Cezaların infazı Hak
kında Kanunun 4 üncü maddesindeki ceza ve tedbir
lerden birine çevrilmiş olması halinde, meslekten çı
karma cezası yerine, yer değiştirme cezası verilir.» 

Hâkimler için, yer değiştirme cezası, meslekten 
çıkarma cezasından evvel gelen ve son cezalardan bi
ridir. Yer değiştirme cezasını gerektiren fiillerin teker
rürü, meslekten çıkarmayı gerektiren bir suçtur. 

Çok değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; bü
tün meslekler mukaddestir. Kamu görevleri ve bu gö
revleri ifa eden herkes, şüphesiz ki saygın kişilerdir; 
ama, takdir buyurursunuz ki, Anayasamızın dahi ay
rı hükümler koymak lüzumunu hissettiği ve kabul et
tiği hâkim ve savcılarımızın, diğer kamu görevlile
riyle bazı noktalarda, özellikle disiplin ve meslekle il
gili hususlarda, eşdeğer telakki edilmesi mümkün de
ğildir. 

Geçen konuşmalarda bir arkadaşımızın, «Peygam
ber postuna oturmuş kişiler» diye nitelendirdiği hâ
kimlerin, her türlü şek ve şüpheden, her türlü suizan-
dan, her türlü yanlış davranıştan münezzeh olması 
gerekir; toplum bunu ister. Binaenaleyh, istirhamım 
«Yer değiştirme cezası hariç» ibaresinin 1 inci mad
deden çıkarılmasıdır. Diğer hususlar, zaten .dört veya 
azamî altı sene içinde, disiplin cezası almış bulunan 
hâkim veya savcı müracaat ettiği takdirde, Hâkim ve 

Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla sicilden siline-
biliyor. 

Yüce Meclisiniz, bu cezaya nazaran hafif olan 
diğer cezaları affedebilir, bu bir atıfet olabilir, bir in
tibaha davet olabilir; ama mesleğin özelliği nedeniy
le yer değiştirme cezasının affın kapsamında tutul
ması ve ilk metne dönülmesi gereği inancındayız. 
Hükümet olarak, bu konuda bir önerge verdik, yük
sek tasvibinize mazhar olması dileğiyle saygılarımı 
arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu do
ğuran disiplin cezaları kapsamına meslekten ihraç 
dahil midir? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Memuriyetten çıkarma, meslekten ihraç di
siplin cezasıdır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
bu kavrama dahil değil mi; yani 1 inci madde met
nindeki «kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi so
nucu doğuran disiplin cezaları» ibaresine, meslekten 
ihraçlar da dahil midir? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Evet, dahildir efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Teşekkür ede
rim. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkanım, 
bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkanım, 
disiplin suçlarında olumsuz sicilden daha* fazla vaha
met olduğu kabul edilmek gerekir. Olumsuz sicil al
mış, fakat disiplin cezası almayı gerektirecek bir fiili 
işlememiş olanlar affedilmemekte ve fakat olumsuz 
sicili de kapsaması gerekli disiplin cezası alanlar af-
fedilmemektedir. Disiplin cezasının kapsamı, olum
suz sicilden daha büyük olduğuna göre, bir başka 
anlatımla, disiplin cezası olumsuz sicili de kapsaya
cağına göre, çoğu affeden düşünce tarzının daha azı 
affetmemesinin sebebi nedir? 

Bu hususun açıklanmasını arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Efendim, demin kürsüde sanıyorum, Sayın 
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Nihat Akpak arkadaşımızın bir açıklaması dolayı
sıyla gereken cevabı verdim; sicil müessesesi ayrıdır, 
disiplin müessesesi ayrıdır, farklı statülere tabidir. 
Teklifin amacı, disiplin suçlarının affıdır, yoksa olum
suz sicillerin affı değildir. Olumsuz sicil olur; ama 
olumsuz sicil disiplin cezasını gerektirmeyebilir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır, geliş 

sırasına göre okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 331 S. Sayılı Kanun Teklifi
nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini hükümet adına arz ve teklif 
ederim. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce işlenmiş fiiller sebebiyle kurumla sürekli 
olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin ce
zalan ile yer değiştirme cezaları hariç olmak üzere 
kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince- memurlar 
ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş 
olanlar hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün so
nuçlarıyla affedilmiştir. 

Gerekçe : Sadece Hâkimler ve Savcılar Kanu
nunda bulunan yer değiştirme cezası mahiyeti itiba
riyle iki defa alınması halinde meslekten çıkarılma 
sonucunu doğuran bir nitelik taşıdığından bu cezanın, 
teklifirk amacına uygun olarak af kapsamı dışında 
tutulması gerekeceğinden bu değişiklik teklifi veril
miştir. 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 inci mad
desinde geçen «Kamu görevlileri» ibaresinden sonra 
parantez içinde (Emekliler) deyiminin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

K. Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Şururi Baykal 
Ankara 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık sırasına 
göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 331 S. Sayılı Kanun Teklifinin 

1 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini hükümet adına arz ve teklif ede
rim. 

M, Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce işlenmiş fiiller sebebiyle kurumla sürekli 
olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin ce
zaları ile yer değiştirme cezaları hariç olmak üzere 
kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar 
ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş 
olanlar hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün so
nuçlarıyla affedilmiştir. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DIZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
önergeyi kabul edenler... 
TALAT SARGIN (Tokat) — Bir sorum var Sa

yın Başkan... 
BAŞKAN — Soru sorma işlemi bitti efendim, oy

lamaya geçtik. ^ 
FAZIL OSMAN YÖNEY (İstanbul) — Teknik 

bir durum var. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum 

efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Sayın Tutum, sizin önergenizin şümulü emekliler-
la alakalı. Zaten «Geçmişte vazifede bulunanlar» di
yorlar. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Geri alıyorum Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
1 inci maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarih

ten önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin ceza
larının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgili
ler hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması ya
pılmaz, devam etmekte olan disiplin soruşturma ve 
kovuşturmaları işlemden kaldırılır, kesinleşmiş olan di
siplin cezaları infaz edilmez. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Tutum. 
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TALAT SARGIN (Tokat) — Sorum var efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim önce söz isteyenlere söz 
vereceğim, soruları daha sonra soracaksınız. Lütfen... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan; 
hu maddede tereddüt ettiğim (bir nokta şudur : «Ka
nunun yürüdüğe girdiği tarihten önce işlenen ve af 
kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini ge
rektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin 
soruşturma ve kovuşturması yapılmaz» deniyor. Bu
rada, memuriyetten ihraç cezasını gerektiren bir fi
ilden dolayı takibat yapılmaktaysa; henüz daha sübut 
bulmamış; memuriyetten ihracını gerek tiren bir fiiıl 
mi, değil mıi belli değil; normal prosedür devam ede
cek, ondan sonra memuriyetten ihracını gerektiren 
bir fiil olup olmadığı anlaşılacak. Acaba hu gibi 
takibatlar da ortadan 'kaldırılacak: mı? Birincisi hu. 

iSayın Başkan, bir de, bir yanlış anlamayı önle
mek 'bakımından, saygıdeğer hükümet acaba bu ko
nuyu düşündü mü? il inci maddeyle hiz, memurluk
tan ihraç, kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi so
nucunu doğuran disiplin cezalarını kaldırıyoruz; yal
nız, vicdanî bakımdan oldukça rahatsız olabileceği
niz şöyle bir çelişki doğacak € 'Kurumla sürekli ola
rak ilişik kesilmesi sonucunu doğuracak cezalar, sa
nıldığı gibi 'bir tek değil, iki değil, çok çeşitli; örne
ğin, 'bir yılda özürsüz olarak 20* gün gelmezseniz, ku
rumla ilişiğiniz kesiliyor. Öte yandan, biz affettikle
rimizin arasında, göreve sarhoş gelmek, göreviyle il
gili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağla
mak, ayrım gözetmek, amirine, iş arkadaşlarına, iş 
sahiplerine hakarette bulunmak veya tehdit etmek, 
herhangi 'bir siyasî parti yararına ve zararına fiilen 
faaliyette 'bulunmak fiililerinden dolayı verdiğimiz ce
zaları kaldırıyoruz; bunları kaldırırken, özürsüz ola
rak 20 gün işline gelmediği için kurumla ilişiği kesi
len bir kimseyi affın kapsamı dışında tutuyoruz; sa
yın hükümetimiz acaba bunu düşündüler mi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM •(Mar

din) — Efendim, sondan 'başlayarak cevap arz ede
yim. 

Devamsızlık nedeni ile işine nihayet verilen dev
let memuru veya kamu görevlisi müstafi .sayıldığı 
için işine nihayet verilmiştir; binaenaleyh, hu bir di
siplin suçu değildir. 

25 . 12 . 1985 0 : 2 

CAHİT TUTUM {Balıkesir) — Söylediğim di-
I s iplin cezasıdır, aman yanlış anlamayın sayın baka-
j nım, disiplin cezasıdır o. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-
I din) — «Müstafi sayılır» diyor kanun. 
I CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yok efendim, 
I kanunda açık, «disiplin cezası» diyor; hemen oku-
I yayım. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-
I din) — Müstafi sayılan kendi kendine ceza mı ver-
I miş olacak? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bir küçük hatır-
I latma yapabilir miyim efendim? 
I BAŞKAN — Buyurun. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — «'Devlet memur-
j luğundan çıkarma cezası» başlıklı maddenin (d) toen-
I dinde, «özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün gö

reve gelmemek» deniyor. Bu, memurluktan çıkarma 
I cezasını gerektirir bir haldir; yani bir cezadır bu. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-
j din) — Evet. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — O bahsettiği-
I niz Öbür olay, 10 gün mazeretsiz olarak işine gelme-
I diği için müstafi olma farklı bir olay. Dolayısıyla, 
I hu 'bir cezadır. Bunun böylesine bir ceza için affet-
I miyoruz; ama demin saydığım cezaları -kıdem ten-
I zilini gerektiren, kademe ilerlemesinin durdurulmasını 

gerektiren cezaları örnek saydım- tümüyle kaldırıyor -
I sunuz; ikisi arasında korkunç bir ağırlık farkı var. 
I Arz ederim. 
I * 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-

I din) — fEendim, bu sözünü ettiğiniz eylem, kanun-
I da «Devlet .memurluğundan çıkarma» 'başlığı alt in -
I da sayılmıştır; binaenaleyh aftan yararlanamayacak

tır. 
I İkincisi : «Devlet memuriyetinden çıkarılma ceza

sını gerektirecek bir suçu işlemiş olup da, soruştur-
I ması henüz sonuçlanmamış bulunan memurlar hak-
I kında nasıl bir işlem yapılacaktır?» diye sordunuz; 

işlem 'devam edecektir, sonucuna göre muktezası ta
yin edilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
I Sayın Sargın, soru sormak istiyordunuz, buyu-
I run. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Sayın Başkan, ka-
I nunun yürüdüğe girdiği tarihten önce işlenen ve af 
I kapsamına giren veya girmeyen disiplin cezaları me-
[ yanında, eskiden öğretmenlerle ilgili yönetmelikle uy-
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gulanan, il içinde ve il dışında •öğretmenlerin disip
lin cezası olanak tayinleri de yer değiştirme anlamın
da mıdır; bu affın 'kapsamı içinde midir, değil midir? 
Buna açıklık getirilmesini talep ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Disiplin cezaları meyanında ise, affa tabi 
olmayacaktır. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : 2 nci maddeyi ka'bul edenler... Etmeyenler... • 
2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
IMADDE 3. — Disiplin cezalan affedilenlerin si

cil dosyalarındaki 'bu disiplin cezalarına dair kayıt
lar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz ka
lır ve dosyalarından çıkarılır. 

(BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. 

Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 3 

üncü maddede, «Disiplin cezaları dosyalarından çı
karılır» deniyor. Aslında, Devlet Memurları Kanu
nunda 'belki 'bir eksiklik var. Devlet Memurları Ka
nununun 133 üncü maddesi, 'belli 'bir süre sonra mün
ferit olarak istek üzerine cezaların sicilden siılimme-
sini, kabul ediyor. Bazı cezalarda, üzerinden 5 yıil 
geçtikten sonra memur, 'böyle 'bir atıfetten yararlan
ma istğini ileriye sürdüğü takdirde «İsteğinin yerine 
getirilmesine karar verilerek, 'bu kanar sicil dosyası
na işlenir» diyor. Kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezasını alan 'bir memur 'belli Ibir süre sonra idareye 
«!Bu cezamı siliniz» diye 'başvurduğunda, eğer idare 
uygun 'görürse 'bu kararı verecek. Devlet Memurları 
Kanununun 133 üncü maddesi, «Bu karar sicil dos-
yasıma işlenir» diyor; maddeyi okudum. Çök önem
li, o ceza orada kalacak. Halbuki, 'bizim şimdi gö-
ırüştüğümüz kanun teklifinde «çıkarılır» diyor. 

Dahası var, 'bir cezaya itiraz ettiğinizde, eğer üst 
amir uygun görürse cezayf kaMııra'bilir. Madde 136' 
da ise, «Kaldırılan cezalar sicilden silinir» diyor. Ba
kınız çelişkilere; kaldırılan ceza sicilden siliniyor, 
istek üzerine, belli 'bir yıl sonra verilen cezanın sicil
den silinmesini istediğinde sicilden silinımeyip verilen 
karar sicil dosyasına işleniyor, şimdi getirdiğimiz mad
dede ise çıkarıyoruz. En doğrusu çıkarmak. Aca'ba 
'bu çelişkiyi nasıl gidereceğiz? Dolayısıyla, sayın ko
misyondan ve 'hükümetten sorum şu olmaktadır: 

Acaba bu Kanun, halen disiplin cezası almış olmak
la 'bera'ber münferit olarak talepte bulunduğu için 
isteği yerine getirilip, sicil dosyasına işlenmiş olan 
disiplin cezalarını da 'kapsayacak mı? Aksi 'halde, 'bir 
ikilik meydana gelecektir. Yani münferit olarak affet
tirilmiş olanlar sicilinde kalacak, işlenmiş olarak 
görünecek; 'bu Kanun kapsamında olan ve disip
lin cezaları henüz affa uğramamış olanlar ise, oldu
ğu gibi sicilden çıkarılacak. Eğer komisyon böyle 
yorum yaparsa, bu şekilde münferit cezaların da dos
yadan çıkarılacağını söylemek suretiyle bu maddeye 
münhasır olmak üzere bir yorum getirirse, mesele 
halledilmiş olur diye düşünüyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Bakan, ibuyurun efendim. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, Sayın Tutum, yanılmıyorsam, mad
denin tedvin tarzını olumlu 'bulduğunu ifade etti. Bu 
Hâkimler ve Savcılar Kanununda da mevcuttur. Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 75 inci maddesinde 
şöyle bir hüküm var : «İlgilinin yukarıdaki fıkra
da yazılı süreler içerisinde sicilinde mevcut •belge
lerle kanıtlanan tutum ve davranışları ile meslekteki 
'başarısı isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, di
siplin cezasının silinmesine karar verilir ve sicil dos
yasındaki disiplin 'bölümü çıkarılarak yenisi düzen
lenir.» 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama 'benim oku
duğum Devlet Memurları Kanunu... 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Şimdi, 'bu 'Devlet Memurları Kanununda 'bir 
yerde «silinir» diyor, Ibir yerde «çıkarılır» diyor. Yeni 
teklifle getirilen daha tutarlı olan kısımdır. Misal 
ile izah edeyim. Bir hâkim düşünelim, yer değiştirme 
cezası almıştır, 'bir de ihtar cezası almıştır. İhtar ce
zası çıkarılacak, yeni sicil tanzim edilecek; ama yer 
değiştirme cezası yerinde kalacaktır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Onlara şamil. 
' BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

M. NURİ ÜZEL '(Eskişehir) — Soru sormak is
tiyorum Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı? 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Ben de 

soru sormak istiyorum Sayın Başkan. 
(BAŞKAN — Soru soracakları tespit işlemi sona 

ermiştir. 
Buyurun Sayın ÜzeL 
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M. NURlt ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Balkan, ma
lumlarıdır ki, devlet memurlarının yıllık tezkiye va-
raikaılıarı tanzim edilmekte ve üst amirler, memurlar 
hakkında ciddî sicil varakası olarak tezkiye doldur
maktadır. Bu tezkiyelerin içerisinde birçok 'bilgiler 
vardır ve 'bu bilgiler arasında memurların terfiini 
gerektirebilecek olan olumlu fiildirler de vardır, olum
lu yazılar da vardır, tecziyesini gerektirebilecek olan 
fikirler de vardır. Bunlar tezkiye varakası içindedir 
ve o tezkiye varakasına göre, bir yıllık, ilki yıllık ve
ya üç yıllık durumu göz önünde tutulmak suretiyle 
terfii ya yapılır ya yapılmaz. Disiplin cezasını gerek
tirecek bir durum tezkiye varakasında görülüp de, 
ona göre disiplin cezası verilmiş ise, şu hükme göre 
dosyasından çıkarılacak olan malumatın da bu tez
kiye varakalarında mevcut olması gerekir ve onların 
da çıkarılması lazım gelir. Halbuki, bu tezkiye va
rakaları, memur hakkında olumlu fikirleri de ihtiva 
etmektedir. O tezkiye varakaları çıkacak olursa, me
mur hakkında olumlu fikri belirten kayıtlar da kal
mayacaktır. Acaba, bu konuda bir durum hâsıl ola
cak mı? IBunu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
©uyunun efendim. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim, kayıtlar tezkiye varakalarından de
ğil, gizli sicilden veya sicil karnesinden çıkarılacak
tır. Binaenaleyh, tezkiye varakasına dokunmak diye 
bir şey söz konusu değildir. 

BAŞKAN — Teşdkkür ederim. 
OSMAN BAHADIR' (Trabzon) — Soru sormak 

istiyorum Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Daha önce tespit ettik Sayın Ba

hadır. 
Buyurun Sayım Rıfat Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Efen

dim, Hâkimler ve Savcılar Kanununun kınama ceza
sına ilişkin maddesinin (a) bendinde belirtilen hizmeit 
içinde ve dışında resmî sıfatının gerektirdiği saygın
lık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta 
bulunanlıara verilecek kınama cezaları, şimdi bu Ka
nun teklifi ile affediliyor. 

Acaba, hâkimlerin ve savcıların birinci sınıfa ay
rılmasında etkin bir dunum ihdas eden bu durum 
karşısında sayın balkanımız ne düşünüyor? 

Disiplin cezaları yargı bağımsızlığına göre veri
liyor; yargı bağımsızlığı hakkında ne düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

25 s 12 t 1985 0 : 2 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, biz ilke olarak belli süreler sonun
da sicilden silinmesi mümkün olan disiplin cezala
rının affın kapsamına 'alınmasını kabul ettik. Bunu 
önerdik, Kınama cezası sicilden silinecektir gayet ta
biî. Sicilden de silineceğime göre, birinci sınıf hâkim
liğe ayrılıma ya engel teşkil eden bu durum da or
tadan kalkmış olacaktır. 

Bağımsızlık konusuna gelince; şüphesiz ki, Hâ
kimler ve Savcılar Yüksek Kurulu anayasal bir ku
ruluştur, bağımsız bir kuralu'şltur; ama unutmayalım 
ki, Yargıtayımızın verdiği cezalar, verdiği hükümler 
dahi kanunlarla, af kanunlarıyla kaldırılabillmektedir. 
Bunun bağımsızlıkla ilgisi yoktur efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına 'giren 

disiplin cezalarına karşı, Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce idarî yargı mercilerine başvurmuş 
olanlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren 30 gün içinde dosyanın bulunduğu yargı mer
ciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek 
istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında; gö
rülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, 
karar temyiz edilmiş ise Danıştayca, «karar verilme
sine yer olmadığına» ve tarafların yaptıkları masraf
larım üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet 
ücretime hükmedilmez. Kanunun. yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 30 gün içinde davaya devam etmek 
istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine de
vam olunur. Ancak davanın davacının aleyhine so
nuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmişitir. 

Şimdi, yeni bir 5 inci madde için önerge vardır; 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifime 4 üncü mad

deden sonra aşağıdaki (maddenin 5 inci madde ola
rak kabulünü ve 5, 6, 7 nci maddelerin numaraları
nın 6, 7 ve 8 olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 5. — 25 Mart 1984 tarihinde yapılan ma
hallî idareler seçimlerinde seçilmek suretiyle işbaşına 
gelen kamu görevlilerinden; 
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25 Mart 1984 tarihinden önce zimmet, ihtilas, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inan
cı kötüye kullanma, dolanlı iflas ile istimal ile istih
lâk kaçakçılığı dışındaki kaçakçılık, resmî ihale ve 
alım satımlara fesat karıştırma ve Devlet sırlarını 
açığa vurma suçları hariç olmak üzere, işledikleri bir 
suçtan dolayı 6 ayı geçmeyen hapis veya bu ceza ile bir
likte para cezasına mahkûm olanların ıbu cezaları, bü
tün kanunî, neticeleriyle birlikte affedilmiştir. Bu ni
telikte olup kesinleşmiş olan cezalar infaz edilmez. 
Ancak, müstakil para cezaları veya hapis cezasından 
dönüştürülmüş para cezaları tahsil edilmiş ise iade 
olunmaz. Bu cezalara ait sicil varakaları adlî si
cilden çıkarılır, sicil tesis edilmemiş olanlar için sicil 
varakası tesis edilmez. 

Ali Tanrıyar 
istanbul 

Mustafa Rüştü Taşar 
Gaziantep 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

İsmet Oktay 
Eskişehir 

İbrahim Özdemir 
İstanbul 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

İlker Tuncay 
Çankırı 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

İsmet Özarslan 
Amasya 

GEREKÇE : 
1580 sayılı Belediye Kanununun 91 inci madde

sine göre, belediye başkanlığına seçildikten sonra, 
seçimden önceki bir tarihte işlenmiş olsa dahi, me
selâ görevi kötüye kullanma suçundan 6 ay hapse 
mahkûm olan bir belediye başkanının görevine son 
verilmektedir. 

Buna mukabil, 2972 sayılı Mahallî İdareler ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Hakkında 
Kanunun 9 uncu ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 11 inci maddelerine göre, görevi kötüye 
kullanma suçu, verilen ceza 1 yılı aşmamış olmak 
şartıyla, seçilmeye engel teşkil etmemektedir. 

Bu durumda, böyle bir suçtan dolayı, seçimden 
önceki bir tarihte mahkûm olan bir kişi mahallî ida
reler seçimine katılabilmekte ve seçildiği takdirde de 
görevine devam edebilmektedir. Buna karşılık, seçim
den öneekd bir tarihte öyle bir suç işleyen fakat da

vanın uzaması nedeniyle mahkûmiyeti seçimlerden 
sonra kesinleşen ve seçimi kazanmış kişinin ise, 1580 
sayılı Belediye Kanununun yukarıda belirtilen hük
mü gereği görevine son verilmektedir. 

Teklifimiz, bu haksız durumun telafisi amacıyla 
hazırlanmış ve bu gibi kamu görevlilerinin bu tür 
suçlarının affı suretiyle görevlerine devamlarının 
sağlanması amaçlanmıştır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-

DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyor. (SHP sıralarından gürül

tüler) 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Müzakere açacaksınız efendim; komisyon nasıl katı
lıyor? (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika efendim, so
ruyoruz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Komisyon katı
lamaz efendim; Adalet Komisyonu nasıl katılır?.. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Komisyonun ekseriyeti yok. Önerge müzakeresi de
ğil ki bu; yeni bir maddenin müzakeresi. (SHP sıra
larından gürültüler) 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ D1Z-
DAROĞLU (Antalya) — katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — «Katılmıyoruz» diye tashih ediyor
lar. 

Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılıyoruz efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mü

zakere açın lütfen. 
BAŞKAN — Sabredin efendim, açacağız... (SHP 

sıralarından gürültüler) 
önerge üzerinde söz isteyen?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Önerge değil efendim, madde... 
BAŞKAN — Madde üzerinde... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim ben grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ama komisyon katılmıyor. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, bu önerge müzakeresi değil; onun için, 
istirham ediyorum... 

BAŞKAN—Madde... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Madde müzakeresi bu, çünkü madde ilave ediliyor. 
Maddenin müzakeresi şeklinde işlem yapmak lazım. 
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BAŞKAN — Evet ama; maddeye komisyon ka
tıldığı takdirde... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Değişiklik önergesi değil efendim; yeni bir madde ila
vesi bu. (SHP sıralarından gürültüler) 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, 
teamül haline geldi bu artık. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — içtüzüğe göre 
mümkün değil. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ye
ni bir madde olduğu için, bir madde gibi müzake
reye tabi olması lazım. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Efendim komisyon... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Em
sali var efendim; bundan önce yaptık başka bir gün
de. 

BAŞKAN — Evvelki gün de böyle bir şey mev
zubahis oldu, ona da imkân vermedim; hatırlıyorum, 
O itibarla mümkün değildir. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Mümkün efen
dim; içtüzüğü okuyun lütfen. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
ama efendim, bu yine bir madde... (SHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Komisyon katılsaydı, buyurduğunuz 
doğruydu. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, bu 
yeni bir maddedir. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Yeni madde olduğunu biliyoruz 
efendim; yeni madde olduğunu ifade ettik. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Onun için ko
nuşma hakkı vardır; İçtüzüğü açın lütfen. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Ydk efendim, yok. Komisyon ka
tılsaydı buyurduğunuz doğruydu. Komisyon katıl
madığına göre mümkün değil. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Ben hiçbir zaman 
sebepsiz yere müdahalede bulunmadım; ama bu ol
maz Sayın Başkan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, usul hakkında söz verir misirtiz, (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ceza kanunu 

getiriyorsunuz; yapmayın beyler!... 

BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi efendim? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Olacak iş değil; 

kanunun başlığı başka, içine soktuğunuz başka. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müdahale et
meyin. Karşılıklı münakaşayla götüremeyiz efendim. 
Burayı teşrif eder, fikirlerinizi söylersiniz, konuşur
sunuz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Kanunun başlığı 
başka, içine sokulan şey başka. Olacak şey mi bu 
efendim? (SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, müsaade ederseniz, ben, İçtüzüğü an
layışım şekliyle işlemi irdeleyeceğim, lehte ve aleyhte 
diye bir ayırım yapmak istemiyorum; ama zatı âli
niz lehte ve aleyhte ayırım yapmama lüzum görür
seniz, tabiî aleyhte konuşacağım efendim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şu akşam 
yüce Mecliste, hepimizi memnun eden bir tablo 
vardı: İktidarla muhalefet zımnî bir diyalog ve zımnî 
bir mutabakat içerisinde; üniversite gençliğinin yara
rına olduğuna inandığımız, memurların yararına ol
duğuna inandığımız ve biraz sonra görüşeceğimiz 
üzere, taşıma zorunluğunda olduğu ateşli silahını bir 
dönemde vermemiş olup da mahkûm olmuş kişilerin 
lehine olduğuna inandığımız üç teklif hakkında bir 
mutabakat sağlamış ve önergelere de, maddelere de 
beraber oy vermiştik. 

Ancak şu önerge ile görüyoruz ki, bu mutabakat, 
içeriği açısından, iktidar partisince yanlış değerlendiril
miştir. Bu nedenle, bu davranışı bizim, yüce Mecliste 
tesisini her zaman arzu ettiğimiz diyalogla bağdaştır
madığımızı ve bu tavrı uygun görmediğimiz(i vurgu
lamak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen otura
lım; lütfen hatibi dinleyelim efendim. (ANAP sıra
larından «Önergeyi alın geri» sesleri) 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — İşin esa
sına gelince... 

BAŞKAN — Evet Sayın Bayezit, devam edin 
efendim. 

OSMAN DfOĞAN (Şanlıurfa) — Tamam Sayın 
Bayezit, geri alıyoruz. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Geri alıyorlar. 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Alıyor 

musunuz geriye efendim?.. (ANAP sıralarından «Alı
yorlar» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, devam edin efendim. 
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M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — O halde, 
bir noktayı vurgulamak istiyorum. İşin esasına ge
lince; Disiplin suçunun affını içeren bir kanun tekli
finde, adlî suçun affını düşünmemiz, mulbakkakki, 
doğru değildi. 

Teşektür ediyorum arkadaşlarıma. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Efendim, önerge geri alınmıştır. (SHP sıraların

dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
ALÎ BOZER (Ankara) — Sayın Başkanım, ben 

önergeyi talep ediyorum, önerge verilmiyor; bunu 
protesto ediyorum. Bunu verip vermeme kararını ve
ren de, yanınızdaki memur arkadaşımızdır. 

BAŞKAN — Hangi önerge Sayın Bozer?.. «Öner
ge 'burada» diyorlar. 

ALİ BOZER (Ankara) — Sayın Başkanım* mü
saade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ALİ BOZER (Ankara) — Önergeyi, okunduğu 
zaman iyi anlayamadım. Önergenin geirilip burada 
okunmasını işiyoruz; fakat zatı âlinize intikal etmi
yor keyfiyet, yanınızdaki arkadaşımız Akif Bey, «Ben 
önergeyi veremem» diyor." 

BAŞKAN — Nereye, «veremem» diyor, kime dedi 
efendim?.. 

ALÎ BOZER (Ankara) — Bendenize efendim. Bu 
nasıl bir iştir, bir türlü anlamıyorum... 

'BAŞKAN — Sayın Bozer, benim bilgim yok efen
dim. 

ALİ BOZER (Ankara) — Zatı âlinizin bilgisine 
intikal etmeden, «önergeyi veremem» demek ol
maz; bunu protesto ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, bir memurun bunu söylemeye 
hakkı yoktur; bunu da sizinle beraber tescil edenim; 
ama, bana verilen bilgiye, göre önergenin sırası şimdi 
geldi; «Muameleye konacak» diyorlar; şimdi bana ve
recekler. 

ALİ BOZER (Ankara) — Hayır efendim; bir 
milletvekili memurun oyuncağı olamaz. 

BAŞKAN — Sayın Bozer, açıklama yapayım; 
«önergeyi takip etmek mecburiyetindeyim» diyor 
memur arkadaşımız. Hakindir tabiî; yanlışlık olup 
olmadığını takip etmeye mecburdur. Siz de o arada 
önergeyi istemişsiniz. O itibarla, «Takip ediyorum, 
sonradan takdim edeceğim» manasında söylemiş; 
tavzih ederim efendim. 

ALÎ BOZER (Ankara) — Hayır Sayın Başkanım; 
önerge okunmuştu, bitmişti. 

Alakanıza teşekkür ederim, fakat bu davranışı 
katiyen kabul etmiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Gayet tabiî, haklısınız efendim; biz 
de kabul etmiyoruz. 

ALİ BOZER (Ankara) — Bir daha tekerrür et
mesin Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet efendim, bir daha tekerrür 
etmez; bu konuda ilgilileri ikaz ederiz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yani, önerge işleme konulmuyor değil mi Sayın Baş
kanım? 

BAŞKAN — Hayır efendim, önerge geri alındı; 
bunu belirttik efendim. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 357 sa
yılı Askerî Hâkimler Kanununa tabi personel hak
kında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde «Öz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır, okutuyorum; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
331*e 1 inci Ek sıra sayılı Kanun Teklifinin 5 

inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Ali Bozer 
Ankara 

Hilmi Biçer 
Sinop 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanunu ile 2802 sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununa ta'bi personel hakkında 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ D1Z-

DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka

tılmıyor. 
önergenizi açıklamak istiyor musunuz Sayın Ba

yazıt? 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Evet 

Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkaldaşlanm; bu teklifin tümü 
hakkında görüşümü arz ederken, bu önerge hakkın
da da bilgi vermiştim. 

Kuvvetler ayrılığı prensibinde olduğu gibi, hâkim
ler, savcılar ve aynı zamanda bütün yargı organları
nın özlük işlerini ve disiplin işlerini düzenleyen 
Anayasanın 148 indi maddesi, hâkimlere ve savcı
lara disiplin cezalarının Yüksek Hâkimler Kurulu
nun kararıyla verileceği şeklinde doğrudan doğruya 
ayrı bir düzenleme getirmiştir. Buna itiraz yolu yine, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundaki genişle
tilmiş kurula aittir ve bunların yargı yolları da yok
tur. 

Bu cezaların incelenmesi de yine, muayyen sü
reler içerisinde, ilgilinin müracaatı üzerine o kurul
larca yapılmaktadır. Bu bir yargı kararıdır ve bundan 
askerî hâkimler ve diğer ordu mensupları istisna edil
diği gibi, burada hâkimler ve savcıların da istisna 
edilmesi ve bu kanunun kapsamı dışında bırakıl
ması gerekir. Yoksa, böyle bir düzenleme getirilmesi, 
hâkim ve savcıların birçok disiplin işlerini, yukarı
daki 1 inci maddede belirtildiği şekilde, yer değiştiril
melerini istisna etmek suretiyle diğer hususları bu 
disiplin affının içine sokmak dahi, yarın görecek
siniz, hakikaten meslek içerisinde birçok kargaşalık
lara ve birçok çözülmelere sebebiyet verecektir. 

Ben bunların akifoettinden şüpheliyim. Bırakın hâ
kimler ve savcılar kendi bünyeleri içinde kalsınlar. 
Böyle bir cezaî mahiyette af getirmeyin. Nitekim, 
İzmir'de bazı adlî mercilerin de karıştığı zeytinyağı 
suiistimaline verilen cezalar, 1974'teki af kapsamı dı
şında tutulmuştu. Böyle bir lütfü hâkimlerden esirge
yin, onları tahrip etmeyin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştür. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun başlığının düzeltilmesiyle ilgili bir önerge 

var, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin adının, ka
bul edilen 1 inci maddeye uygun olarak, «Memurlar 
ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Ceza
larının Affı Hakkında Kanun Teklifi» şeklinde değiş
tirilmesini Hükümet adına arz ve teklif. ederim. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — önerge üzerinde konuşmak isteyen?.. 
Yok. 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DtZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor; hükü
met zaten önerge sahibidir. 

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

Önergede belirtildiği şekilde kanun teklifinin adı 
değiştirilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü hakkında oyunun ren
gini belirtmek isteyen?.. Yok. 

Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar) 

3. —> Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla
yıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Tesli
mi Hakkındaki 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/214) (S. Sayısı : 385) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 üncü sırasındaki «Kon
ya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkın
da Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü Mad
desinde Yer alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, 
Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkındaki 
2305 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifbn'in görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon, 'hükümet yerlerini almışlardır. 

(1) 385 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Komisyon raporunun okunup okunmaması huşu- I 
sunu oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporunun I 
okunmasını klabul edenlef... Etmeyenler... Komisyon I 
raporunun okunmaması hususu kabul edilimiştfir. I 

Kanun teklifinin tümü üzerinde Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grubu adına Sayın Haydar Koyuncu I 
söz istemişlerdir. I 

Şahısları adına söz isteyen?.. Yok». 
Sayın Haydar Koyuncu; buyurun. I 
Sayın Koyuncu, süreniz 20 dakikadır efendim. I 

OMDP sıralarından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA HAYDAR KOYUNCU 
(Klonya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Mil
liyetçi Demokrasi Partisi Grubu ve şahsım adına gö
rüşlerimi arz etmeden önce, kanun teklifimin olumlu I 
bir şekilde yüce Heyetinizde görüşülmesini temin eden I 
Adalet Komisyonu Başkanı ve üyelerine teşekkür ede- I 
ram. I 

Değerli milletvekilleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar 
ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 
Türk Ceza Kanununun 264 üncü Maddesinde Yer I 
Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve 
Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkımdaki 2305 sayılı Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifimin kabulünün büyük bir yarayı saracağı inan- I 
çındayım. I 

Değerli milletvekilleri, Türk örf ve âdetine göre I 
geçmiş dönemlerde hemen hemen herkes bir silah I 
edinme gayretindeydi. Bu durum sonradan nefsi mü- I 
dafaa »havasına da girerek dahla çok hızlanmış, ruh- I 
satsız silah bulundurma yaygın bir hale gelmişti. I 
Kanunlarımızın getirdiği ağır müeyyideler, vatandaş- I 
larrmızı büyük huzursuzluğa sevk etmiş durumday- I 
kıen, geçmiş dönemde bu huzursuzluğun telafisi için I 
2305 ve 2583 sayılı Kanunlar çıkarılarak birçok va- I 
tandaşımız silahlarını teslim etmiştir. I 

Bu kanunların yayım süreleri ve müddetleri çok I 
kısa olduğundan ve esasen duyurulamadığından, ge- I 
ne vatandaşların elinde bu silahlardan bulunduğuna I 
inanıyorum. Nitekim, güvenlik kuvvetlerimiz, teklifi- I 
nin gerekçesinde de belirttiğim gibi, bugün de halkın I 
elindeki silahları teslim etmelerini sürekli olarak is- I 
temektedir. Bu durum zaman zaman müspet sonuç I 
vermiş, köy yerleşim yerlerindeki silah teslim ve ter- I 
ki, genellikle cami ve araziye bırakma şeklinde çere- I 
yan edegelmiştir. Şehirlerde ise, kalabalık nedeniyle I 
buna pek imkân bulunmadığı bir gerçektir. I 

2305 ye 2583 sayılı Kanunların öngördüğü süreleri 
şu veya bu sebeple geçirmiş olan bazı vatandaşların | 
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hüsnüniyetle silahlarını teslim veya terk etme arzusu
na rağmen, hakkında takibat açılmış ve işlem yapıl-
mıştır. Bu durumda olan pek çok vatandaş iyi niyeti
nin kurbanı olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, silahını teslim veya terket-
meyen vatandaşlarımıza" yeni bir fırsat tanımak büyük 
bir ihtiyaç olmuştur. Böyle bir fırsatın, yurt düzeyin
de saklı kalmış silahların toplanmasına veya terkedil-
mesine imkân vereceğine inanıyorum. 

Burada belirtmek istediğim çok önemli bir husus 
vardır. Bugüne kadar bu maksatla çıkarılmış bulu
nan bu kanunlara rağmen, halkın elinde kalmış oldu
ğuna inandığım ve adı geçen kanunların öngördüğü 
sürelerde haberleşme araçlarıyla yeterince duyurula-
mamış olmasıdır. Kanunun 2 nci maddesi; kanunun 
yürürlüğe girmesini müteakip İçişleri Bakanlığı, TRT 
ve valiliklere yükümlülük getirmektedir. Burada en 
büyük sorumluluk İçişleri Bakanlığına ve TRT'ye 
düşmektedir. Yüksek malumlarınız olduğu veçhile, 
komisyonun olumlu görüşüyle kanunun 1 inci madde
sindeki 15 günlük süre 30 güne çıkarılmıştır. Bu sü
re zarfında bugün için duyurucu vasıta olarak en bü
yük etkenin televizyon olduğu hepinizin yüksek ma
lumlarıdır. Sayın bakanlığın TRT ile çok sıkı bir iş
birliğine girerek gerek radyo gerekse televizyon ka
nalıyla bu teslim ve terk çağrısının yeterince yerine 
getirilmesini bekliyoruz. Hüsnüniyetli vatandaşları
mız, yüce Meclisin bu davranışından memnun olacak
lardır. 

Teklifimizle, suç vasıtası olmayan, çeşitli nedenler
le halkımızın elinde kalmış bulunan, bulundurma 
ruhsatı olmayan silahların toplanmasına veya terk 
edilmesine bir defa daha in^ân tanımayı ve bunlar 
için başlamış takibatların durdurulmasını amaçla
maktayız. Bu suretle adlî işlemlerde belirgin bir azal
ma görülecek ve silahların yeni suçlara vasıta olması 
önlenmiş olacaktır. Gönlümün asıl istediği, bu gibi ta
bancaların, bulundurma ruhsatı verilerek sahiplerine 
bırakılmasıdır. 

Bu duygularla yüce Meclise saygılar sunarım. 
Sağolun. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koyuncu. 

Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Soru sormak isteyen?.. Yok. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler böylece ta
mamlanmıştır. 
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Tasarının, maddelerine geçilmesini oylarınıza . su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı 
Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hak
kındaki 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenme

si Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 25 Eylül 1980 tarih ve.2305 sayılı 
Kanuna aşağıdaki ek üçüncü madde eklenmiştir : 

«EK MADDE 3. — Bu Kanunun 1 inci madde
sinde sayılan silah, mermi, patlayıcı madde, diğer alet 
ve benzerlerini 21 Ocak 1982 günü ile bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 uncu günün me
sai bitimi arasında resmî makamlara kendiliğinden ve
ya çağrı veya uyarı üzerine; teslim edenler, yerlerini 
bildirenler ile güvenlik kuvvetleri veya diğer yetkili
lerce bulunabilecek yerlere bırakmak suretiyle terk 
edenler hakkında takibat yapılmaz, hükmolunmuş ce
zalar yerine getirilmez ve kanunî sonuçları ortadan 
kalkar. Şu kadar ki, tahsil edilmiş para cezaları iade 
edilmez. Mahkûmiyet hükümlerime ait sicil varaka
ları adlı sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki cezalara 
ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar için sicil va
rakası tesis edilmez. 

Ancak, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 
15 inci maddeleri kapsamına giren suçları işleyenler 
ile her türlü silah, patlayıcı madde, diğer alet ve ben
zerlerini kullanarak taksirli suçlar hariç olmak üzere 
suç işleyenler birinci fıkra hükmünden yararlanamaz
lar. 

Bu madde hükümleri, bu maddede belirtilen süre 
dışında 6136 sayılı Kanuna veya Türk Geza Kanu
nunun 264 üncü maddesine muhalefet edenler hak
kında uygulanmaz.» 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge var, okutuyo

rum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin 1 inci mad
desiyle 2305 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen Ek 3 
üncü maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki'şekilde de
ğiştirilmesini Hükümet adına arz ve teklif ederim. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

«Ancak; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 
ve 15 inci maddeleri kapsamına giren suçları işleyen-

| 1er ile her türlü silâh, patlayıcı madde, diğer alet ve 
benzerlerini kullanarak taksirli suçlar hariç olmak üze
re suç işleyenler ve her türlü silah, mermi, patlayıcı 
madde; diğer alet ve benzerlerinin kaçakçılığını ya
panlar, birinci fıkra hükmünden yararlanamazlar. 

Gerekçe : 

Teklifte her ne kadar .kaçakçılık suçlarının kap
sam dışında kalması için 1402 sayılı Kanunim 13 ve 

j 15 inci maddelerinden söz edilmekte ise de, bilindiği 
gibi sıkıyönetim peyderpey kaldırılmakta olduğundan, 
sıkıyönetimin kaldırıldığı yerlerde bu Kanunun uy
gulanması bakımından doğabilecek tereddütleri gide
rebilmek için bu değişiklik teklifi hazırlanmış ve her 
türlü silah, mermi, patlayıcı madde ve benzerleri hak
kında kaçakçılık suçu işleyenlerin bu Kanunun kap
samı dışında bırakılmaları hususuna açıklık getiril
miştir. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Bir önerge daha var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanuğına 
6136 sayılı, görüşülmekte olan Kanundaki Ek mad

dedeki sürenin 30 günden 60 güne çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

I Bülent Akarcalı Mustafa Şahin" 
İstanbul Kayseri 

Akif Kocaman Mahmut Orhon 
Gümüşhane Yozgat 

Oğan Soysal 
Ankara 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ D1Z-

DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?,, 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar-

I din)—Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi, kabul edilen her iki önergedeki 

I değişik şekilleriyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bir geçici madde önergesi var, okutu-
j yorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 385 Sıra Sayılı Kanun. Tekli

fine 1 inci madıdeıden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Cahit Tutum isa Vardal 
Balıkesir Zonguldak 

Şeyhmus Bahçeci Abdullah Çakırefe 
Diyarbakır Manisa 

H. Barış Can 
Sinop 

Geçici Madde — 11.9.1981 tarihli ve 2521 nu
maralı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan 
Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Sa
tımı ve Bulundurulmasına Dair Kanuna 29.11.1984 
tarihli ve 3090 numaralı Kanunla eklenen, ek geçi
ci 2 nci madde ile verilen süre içinde gerekli işlem
leri yapamayanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 6 ay içinde gerekli işlemleri yerine 
getirdikleri takdirde anılan madde hükümlerinden ya
rarlandırılırlar. 

BAŞKAN — Komisyon, bu geçici madde tekli
fine katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet? 

ADALET BAKAM M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Katılmıyoruz efendim. 1 sene evvel bu ko
nuda bir kanun çıkarılmıştı ve onunla 6 aylık bir 
süre tanınmıştı. Kaldiki, kanunlar ayrı; yani yeri 
hu kanun değil. 

'BAŞKAN — Sayın Vardal, önerge üzerinde ko
nuşmak istiyor musunuz? 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal, önerge sa

hibi olarak... 

ISA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; verdiğim önerge 2521 sayılı 
Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Taban
caları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve 
Bulundurulmasına Dair Kanuna dayalıldır. Bu kanun
da belirtilen şartları yetine getirmeyen kişiler hak
kında, Türk Ceza Kanununun 549 uncu maddesi ge
reğince cezaî müeyyide konulmuştur. 
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Şimdi bu konuda, sayın bakanımızın da ifade etti
ği gfol, 29.11.1984 tarih ve 3090 sayık Kanunla gerek
li tezkereleri almak üzere tüfek sahiplerine altı ay 
müddet verilmiş, önergemde bendeniz, bu görüştü
ğümüz kanunun kabulünden itibaren altı aylık bir sü
re daha tanımak istiyorum, önergem bu doğrultu
dadır; takdir yüce heyetinizindir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesini 

müteakip İçişleri Bakanlığı, TRT ve Valilikler ka
nalıyla gerekli duyuruları yapmakla görevlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Soru sormak, isteyen? Buyurun Sayın Üzel. 
iM. NURİ ÜZJEL (Eskişehir) — Kanun tekniği 

icabı bu 2 nci maddenin bir geçici madde olması 
gerekmez mi? 

BALKAN — Sayın Bakan?.. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim, kanunun ana maddesidir bu; geçici 
madde olmasına gerek yok. 

»BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Kafeııl edilmek. 
Şimdi, 2 nci maddeden sonra, Adalet Bakanınca 

yapılmış bir 3 üncü madde teklifi yar; onu okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifine 2 nci madde

den sonra 3 üncü madde olarak aşağıdaki maddenin 
ilavesini, mevcut 3 ve 4 üncü madde numaralarının 
'buna göre teselsül ettirilmesini hükümet adına arz 
ve teklif ederim. 

'M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

«MADDE 3 . - 2 5 Eylül 1980 tarih ve 2305 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.» 

GEREKÇE : 
Söz konusu madlde 2305 sayılı Kanunun teslim için 

öngördüğü süre içinde silahlarını teslim etmeyenlere 
verilecek cezanın yarısından b'ir misline kadar artı
rılmasını Öngörmektedir. Bu hüküm, G13Ö sayılı Ka
nunun devamlı bir hükmü haline getirilmiş bulun
duğundan, 2305 sayılı Kanunun kabulünden önce si
lah edindiğini söyleyenlere ceza artırılarak verilmek
te, bu tarihten sonra silah edinenler ise daha az ce-
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za almaktadır. Bu durum karşısında, gerçekten sa
mimi olarak doğruyu söyleyene nazaran, gerçeği- söy-
lemeyen lehine bir durum doğmaktadır, tşte bu ak
saklıkları önlemek maksadıyla söz konusu madde
nin yürürlükten kaldırılmasını sağlayan bu teklif ha
zırlanmış bulunmaktadır. 

'BAŞKAN — Komisyon bu teklife katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ DİZ-

DAROÖLU (Antalya) — KatıüyoAız efendim. 
önergeye komisyon katıldığı için, söz vermiyo

rum. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kalbul edilmiştir. 
Şimdi önerge, 3 üncü madde olarak kafbul edil

diğine göre; 3 üncü maddeyi, 4 üncü madde olarak 
okutuyorum : 

ıMADDE 4. —- Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rüdüğe girer. 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarmıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kafoul edilmiştir. 
4 üncü maddfeyi, 5 inci madde olarak okutuyo

rum : 
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kafeul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Şimdi, kanun başlığının değiştirilmesiyle ilgili bir 
teklif vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanun Teklifinin başlığının 

«613>6 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 

Aletler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 
264 üncü maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Pat
layıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Tesli
mi Hakkındaki 2'3fl5 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi ve 2 nci Maddesinin Yürürlükten Kaldı
rılması Hakkında Kanun Teklifi» şeklinde değiştiril
mesini hükümet adına arz ve teklif ederim. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Kanun teklifinin başlığının, teklif 
edildiği şeklîde değiştirilmesine komisyon katılıyor 
mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DtZ-
DAROĞLU (Antalya) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin başlığının, önerge 
istikametindeki gibi değıştirBmesin'i oylarınıza sunu
yorum : Kalbul edenler... Etmeyenler... Kaimi edil
miştir. 

Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kanun teklifinin tümü 
kalbul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 
Gündemimizde bulgun için görüşülecek başka ko

nu kalmamıştır. Genel Kurulun, 23.T2.'198'5 tarihli 
Birleşiminde alınan karar gereğince, gündemdeki 
konuları sırasıyla görüşmek ve 7 Ocak 1986 Salı gü
nü saat 1'5.00'te toplanmak üzere birleşim'i kapatı
yorum. 

198'6 yılının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın üyelerine ve bütün Türk Milletine daha rahat 
ve mutlu günler getirtmesini dilerim. (Alkışlar) 

Kapanma Saati : 21.45 
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V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların, 

Garp Linyitleri İşletmeleri Seyitömer Bölgesi açık 
ocağında çalışan işçilere "dini ve siyasi baskı yapıldığı 
iddiasına ilişkin <sorusu ve {Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/787) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

. Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Talbiî Kaynak
lar Bakanı Sayın Sudi Türel tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

2:12.1985 
Fikri Sğlar 

îçel 

1. Garp Linyitleri İşletmeleri Seyitömer Bölgesi 
açık ocağında namaz kılmayanlara, Millî Gazete oku
mayanlara, Refah Partisine kayıt olmayanlara baskı 
yapıldığı doğru mudur? 

?. tslaimî cihat örgütünün bildirilerinin dağıtıl
dığı ve 'buna bazı amirlerin göz yumduğu söylen
mektedir. Bu konuda herhangi bir soruşturma açıl
mış mMır? Sorumlular hakkında ne yapmayı düşü
nüyorsunuz? 

3. 'Mehmet Kayacan adlı başmühendisin amir
lik yetkilerini kullanarak fazla mesai ve prim veril-
mösini kendi düşüncesi doğrultusunda dinî istismar 
ederek dağıttığı doğru mudur? İşçilerden para topla
yarak ve onların özel yaşantısına karışarak ayrıcalıklı 
görevler verdiği şikâyetleri vardır. Yapılan şikâyetler 
sonucu herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 25.12.1985 

* Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 71-053-2-3362-22289 
Konu : Yazılı soru önergesinin 

cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 6.12.1985 gün ve 7/787-4927/l<8843 sayılı 

yazınız. 
İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen İçel 

Mile'tvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Garp Lin: 

yitleri İşletmesi Seyitömer Bölgesi açık ocağında ça
lışan işçilere dinî ve siyasî baskı yapıldığı iddiasına 
ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili cevaplar aşağıda 
sunulmuştur. 

CEVAPLAR (Devam) 

Soru önergesindeki konuların, bölgede çalışmak
ta iken, zamanında işe gelmeyerek görevini aksattığı 
için pikap şoförlüğünden alınan Sadettin Kurt tara
fından yazılan 3.10,1985, 15.il0.1985 ve 3.11.1985 ta
rihli şikayet dilekçelerindeki konularla ayniyet arz 
ettiği müşahade edilmiştir. 

Sadettin Kurt'un şikâyet dilekçeleri, Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumu Garp Linyitleri İşletme Mü
essesesi Kontrol 'Müdürlüğünce soruşturmaya tabi 
tutulmuştur. Düzenlenen rapora göre; 

1. Açık ocakta namaz kılmayanlara, Millî Ga
zete okumayanlara, Refah Partisine kayıt olmayan
lara baskı yapıldığı iddiasını, ifadelerine müracaat 
edilen işçi ve mühendisler doğruîamaimışlardır. 

2. (Bölgede Islamî Cihat örgütünün bildirileri da
ğıtılmamıştır. Sa'dece Böllge Savunma Amirliğinden 
izin alan bazı satıcılar, açık ocakta halı, kilim, teyp, 
ansiklopedi, kitap vs. pazarlamak istemişlerdir. 

3. Açık ocak Başmühendisi Mehmet Kayacan' 
in amirlik yetkilerini kullanarak fazıla mesai ve pri
mi dinî istismar ederek dağıttığı doğru değildir. 

Bölgede, fazla mesaiye ve hafta tatiline kalacak 
işçileri ilgili nezaretçiler, şoförleri basşoförler belirle
mektedir. Düzenlenen listeler açık ocak mühendisle
rince gözden geçirildikten ve gerekli ise elemeler ya
pıldıktan sonra, onay için Başmühendise götürülmek
tedir. Başmühendis Mehmet Kayacan'ın bu listelerde 
dikkati çekecek değişiklikler yaptığı gözlenmemiştir. 

Prim, istihsal ve randımanların artırılması için, 
işçilerin gösterecekleri gayret, işe devam ve bağlılık, 
iş talimatları ve disipline uygun çalışmaları neticesin
de, ölçülebilen ve takdiren, belirlenen usullere göre 
yapılan bir ödemedir. 

Primler, Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile 
Türkiye Kömür Madenleri İşletmeleri İşverenleri 
Sendikası arasında aktedilen Garp Linyitleri İşlet
mesi II. Dönem Toplu iş Sözleşmesinin 64 üncü 
maddesi uyarınca hazırlanan prim yönetmeliği uya
rınca hesaplanmaktadır. Buna göre, Seyitömer Böl
gesi açık ocağında çalışan ekskavatör operatörleri ve 
ağır kamyon şoförleri primlerini hesabî, yani yap
tıkları iş miktarı ile orantılı olarak, bunların dışında 
kalan ve hesabî prim alacak olan personel primle
rini kısmî grup primi olarak alırlar. Formülüne gö
re hesaplanan primi miktarlarını Başmühendisin de
ğiştirmesi mümkün değildir. 
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Başmühendis Mehmet Kayacan'ın işçilerden pa
ra topladığı iddiası doğrulanmamıştır. 

Hakkındaki iddialar sü'but bulmamış olmakla be-
ra'ber, çevresinde dinine aşırı derecede bağlı bir kişi 
olarak tanınan Mehmet Kayacan, herhangi bir yan
lış anlamaya sebebiyet verilmemek üzere, şimdilik 
Açık Ocak Başmühendisliği görevinden alınmıştır. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Ta'biî Kaynaklar 
Bakanı 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Ba-
yezifin, Kahramanmaraş - Elbistan Karakuz Barajı
nın yapım çalışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı 
(7/788) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Ta'biî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
dilerim. 

Saygılarımla. 
2.12.1985 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

1. Kahramanmaraş - Elbistan Karakuz Barajı 
198*6 yatırım programında mevcut mudur? 

Mevcut değilse; 
2. Fizibilite ve etüd çalışmaları tamamlanmış 

mıdır? 
3. İnşaat projesi yapılmış mıdır? 
4. Devlet Planlama Teşkilatının vizesi alınmış 

midvrl 
5. 1986 ek yatırım programına alınması veya 

1986 programının revizyonu yapılırsa bu aşamada 

değerlendirilmesi düşünülmek'te midir? Bu mümkün 
müdür? 

6. Barajın yapımı hangi yıl programına alına
caktır? 

T. C. 
Enerji ve Ta'biî Kaynaklar 25.12.1985 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 71-Ö53-2-3361-22288 

Konu : Yazılı Soru önergesinin 
Ceva'bı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 6.12.1985 gün ve 7/78S-4938/18878 sayılı 

yazınız. 
İlgi yazı ekinde. Bakanlığıma intikal ettirilen Kah

ramanmaraş Millötvek'ili Sayın Mehmet Turan Ba-
yezit̂ in, Kahramanmaraş - Elbistan Karakuz Barajı
nın yapım çalışmalarına ilişkin yazılı soru önerge
siyle ilgili cevap aşağıda sunulmuştur. 

Ceyhan nehrinin Hurman kolu üzerinde inşası 
Önerilen Karakuz Barajı, depolayacağı 58xl08 m3 su 
ile 8840 hektar sahanın sulanmasına hizmet verecek
tir. 

Planlama ve kati projeleri tamamlanmış olan ve 
16.490 milyar TL.lık bir yatırımı gerektiren Kara
kuz projesi, bütçe imkânlarının elvermemesi nedeniy
le 1986 yılı icra programına girememiştir. Gelecek 
yıllar icra programına alınması yeniden teklif edile
cektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
SUdi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

» e « 
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55 İNCİ BİRLEŞİM 

25.12.1985 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇÎıM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

DEStYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - incirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

4. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'm, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

5. — İçel 'Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

6. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

7. -— tçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'm, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başibakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

8. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

9. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, hak
larındaki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görev
lilerine ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi 
(6/514) (1) 

10. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başibakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkim Dışişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/424) 

12. —-İçel 'Milletvekili Durmuş Fi'kHİ Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

13. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

14. — İçel Milletvekili Durmuş' Fikri Sağlar'm, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

15. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner» 
gesi (6/437) 

16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

17. -r- Çorum Milletveki'i Ali Ayhan Çetinin, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



18. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

19. — Hatay Milletvekili A'bdurrahimıan Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

20. — Aydın Milletvekilli Ertuğrul Gökgün'ün, 'be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

21. — Aydın Milletvekili Ertuğrul1 Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

22. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen 
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

23. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

24. — Çorum Milfctveklli Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas tündeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve tskâh Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

26. — Erzurum MilltetvekM Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, Ankara tündeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

27. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Yükseköğretimi Kurulu'nun sorumluluğuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

29. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür-

2 — 

lüğünce alınan' tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

30. —İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

31. — Hatay. Milletvekli Abdurrahman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 

32. — Konya Milletvekili Salim Erel'İn, müteah
hitlere ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sa
hiplerine yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

33. —" Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğhı' 
nunv enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

34. — Adana Milletvekili Cüneyt Canverlin, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

35. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/500) 

36. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakokradaki bir tecavüz iddiası 
hakkımda Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

37. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Sıkıyönetim Kanonu gereğince haklarında dava açı
lan işçi ve memurlardan beraat edenlerin görevleri
ne iade edilmemesinin nedenlerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/502) 

38. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

39. — Konya Milletvekili Salim EröPin, Muğla 
Emniyet Müdürlüğünde bir vatandaşımıza işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/521) 

40. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe-

' den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 



41. — Edirne Milletvekili Beyit Hüsamettin Ko-
nuksever'in, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

42. — Diyarbakır 'Milletvekili Kadir Narincin» Ta
rım - İş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırana Enstitüsü Müessese Müdürü tara-
fondan dövüDdüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakamından sözlü soru önergesi (6/524) 

43. — Manisa Milletvekili Abdullah Çafcırefe'nin, 
Zonguldak Kömür ÜretJîm Bölgesindeki işçi ve üre
ttim açığıma 'ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/526) 

44. •— Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

45. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
oun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
«özlü soru önergesi (6/529) 

46. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'ih, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 

47. — Şanlıurfa Milletvekili VeciM Ataklı'nın, Şan
lıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

48. — Şanlıurfa Milletvekili Vtci'bi Ataklı'nın, Şan 
lıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/532) 

49. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangü'in, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

50. — Aydın Milletvekili Ertuğrul GökgünMin, Ku
şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 
nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534) 

51. —Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/536) 

52. — Hatay Milletvekili Abaurrahman Demir-
taş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/537) 
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I 53. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetindin, Ço-
I rum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına iüş-
I kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner

gesi (6/538) 

54. - Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldınm'ın, 
I Kayseri ilinin hava kirliliği için alınacak tedbirlere 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

55. — Uşak Milletvekili Yusuf Demiir'in, bazı 
ürünlerin 1974-1985 yıllarındaki taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİÖER İŞLER 

1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Elazığ Milletvekili Mehmet özde-
mir ve 7 Arkadaşının, Diyarbakır Milletvekili Mah-
mud Altunakar ve 12 Arkadaşının, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar ve 38 Arkadaşının, Kars Mil
letvekili Aziz Kaygısız ve 8 Arkadaşının, Elazığ Mil
letvekili Mehmet Özdemir ve 8 Arkadaşının Aynı Ko-

I nuda Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyonu 
I Raporu (1/729, 2/148, 2/218, 2/221, 2/268, 2/284) 

(S. Sayısı: 384) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 

2. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Ka
mu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının, Devlet Memur
larının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212. 2/239) 
(S. Sayısı: 331 ve 331'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihle
r i : 30.5.1985; 4.11.1985) 

3. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patla
yıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Tesli
mi Hakkındaki 2305 sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/214) (S. Sayısı : S85) (Dağıtma 
tarihi : 11.12.1985) 

4. — 17.7.1964 Tarihli ve 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık 
ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (1/724) (S. Sa
yısı : 386) (Dağıtma tarihi: 11.12.1985) 



5. — 9.7.1945 Tarihli ve 4792 sayılı Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin 
(G) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (1/710) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1985) 

6. — 2.9.1971 TarMi ve 1479 sayılı Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Si
gortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (1/730) 
(S. Sayısı : 388) (Dağıtma tarihi : 11.12.1985) 

7.| — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko

misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82*ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

8. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) 

9. — Konya Milletvekili Sabrı Inmalk'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri Komisyonları Raporları (2/236) (S. Sayısı : 
383) (Dağıtma tarihi : 5.12.1985) 



Dönem : 17 Yasama Yıh : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 384 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Elazığ Milletvekili 
Mehmet Özdemir ve 7 Arkadaşının, Diyarbakır Milletvekili Mah-
mud Altunakar ve 12 Arkadaşının, İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar ve 38 Arkadaşının, Kars Milletvekili Aziz Kaygısız 
ve 8 Arkadaşınm, Elazığ Milletvekili Mehmet Özdemir ve 8 Ar
kadaşının Aynı Konuda Kanun Teklifleri (1/729, 2/148, 2/218, 

2 /221, 2/268, 2 /284) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14.11.1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K Gn. Md. 
18/101-1956/02249 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
4.11,1985 tarihinde kararlaştırılan «2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bütün eğitim-öğretitm programında 'başarılı olmakla birlikte ıtek 'bir dersten başarısızlık gösteren ve 'bu se
beple de öğrenim gördüğü yüksekokul ile ilişiklisi kesilmek durumunda bırakılan öğrencilerin yükseköğre
nimlerinin heba olmasını önlemek maksadıyla, bunların yeniden tahsil hayatına kazandırılmaları ve bu su
rette onlara bulundukları yüksekokuldan mezun olma şansının 'tanınması gerekmiştir. 

Ayrıca, ilk iki yılın bütün derslerinden başarılı olmakla beraber, ilerifci sınılf derslerinde başarı göstere
meyen 'lisans öğrencilerinin de sarfetmiş oldukları gayretler dolayısıyla gelmiş bulundukları başarı seviyesinin 
mümkün mertebe değerlendirilmesinin gerekeceği düşünülmüş, böylece onlara bir yandan meslek yüksekoku
lu mezunu olma imkânı verilirken, bir yandan da bu kişiler için o güne kadar Devletçe sağlanan İmkânla
rın israfının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 

Aynı düşüncenin bir neticesi olarak, bir lisans programının ilk iki' yılındaki derslerinden başarılı olanlara, 
o dala ait önlisans diplomasının verilebileceği hüküm altına alınmak suretiyle, bu kişilerin geçmiş başarılı 
hizmetleri değerlendirilmek istenmiştir. 
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Mezun olmak üzere takip ettiği eğitim-öğretim programının biri hariç diğer derslerini 'başaranlardan tek 
ders sebebiyle ilişkileri kesilenlere Kanun hükümlerinden yararlanma imkânı getirilmektedir. 

Ayrıca, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılan her yarı yıl sınav dönemi sonunda yalnız bir ders
ten ilişkisi kesilme durumunda bulunan veya ilişkisi kesilmiş olan 'öğrencilere, ilgili oldukları yükseköğre
nim kurumlarına müracaatları halinde o tek dersi sadece bir kereye mahsus olmak üzere alma hakkı ta
nınarak hu durumda olanların mağduriyetlerinin örtîen mesi amaçlanmıştır. 

9.10.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifimiz gerek
çesi ile 'birlikte .sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Mehmet Özdemir Nevzat Yağcı Talat Zengin 
Elazığ Milletvekili Elazığ Milletvekili Malatya Miietvekili 

Naci Tasel Sabrı Araş Aydın Baran 
Elazığ Milletvekili Kara Miietvekili Siirt Milletvekili 

Rüştü Kâzım Yücelen M. Sezai Pekuslu 
tçöl Milletvekili Ankara MilletvekiiLi 

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA BİR EK GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR 
KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

2547 sayılı Yükseköğretitm Kanununun 44 üncü maddesi, önlisans ve lisans 'düzeyinde öğrenim yapan öğ
rencilere, devam ettikleri dersin yıl sonu sınavlarına gj rebillmek için her yarı yılda en az iki ara sınavına gir
me zorunluluğu getirmiş ve vize adı verilen ara sınavlarında (başarılı sayılmak için alınması gerekli not mik
tarı ile ders geçme notuna katkı esaslarını 'belirleme görevini de Üniversitelerarası Kurula vermiş bulun
maktadır. 

!Bu esasları 2547 sayılı kanunun kabulünden itibaren geçen iki yıl içinde istikrarl'ı bir uygulamaya kavuş
turulamamıştır. Üniversitelerarası Kurul ilk yaptığı belirlemelerde, her öğrencinin sorumlu olduğu her ders-' 
ten her yarı yılda iki ara sınavına girmesi ve öğrencimin o dersten yıl sonu sınavına girebilmesi için de, ara 
sınavlar not ortalamasının en az 40 olmasını kararlaştırmıştır. İlk yıl bu esas uygulanmış ancak müteakip 
yıl, ara sınavlarında alınan not ortalamasının sınıf geçme notuna katkısı % 60 olarak belirlenmiştir, bu du
rumda ara sınavlarında ortalama 40 olan öğrencinin o dersten geçmiş sayılması için yıl sonu imtihanların-
da en az 65 not alması gerekmiştir. 

Ara sınav zorunluluğu pek çok yükseköğretim kurulu için yeni bir uygulama olllmuş, bu yeniliğe öğren
cinin intibakı zorluklar yaratmıştır. Ara sınavları not ortalamasının ders geçme notuna katkısına ilişkin esas
ların değiştirilmesi de öğrenciler için ikinci bir zorluk olarak ortaya çıkmıştır. 

öğrenciler için asıl zorluk ara sınavların uygulanış biçiminden kaynaklanmıştır. Fek çok Yükseköğretimi 
kurumunda bir yarı yılda ayrı ayrı zamanlarda yapılması gereken ara sınavlar, yarı yılın sonlarına doğru 
bir günde ilki sınav yapılmak suretiyle uygulanmış, kimi kez hiç zaman arahğı, tanınmamıştır, öğrenci bir 
günde dört vizeye girmek zorunda 'kalmıştır. Bu uygulama öğrenciyi müşkül durumda bıraktığı gibi ara sı
navdan beklenen (faydanın sağlanmasını engellemiştir. 

Ara sınav uygulamasının yenliği, uygulamadaki istikrarsızlık ve yükseköğretim kurumlarının ara sınav 
uygulamasındaki, öğrenci aleyhine olan farklı ve çelişkili tutumları dikkate alınarak sadece 1983-1984 ders 
yılına münhasır olmak üzere bu ders yılında ara sınavlarda yeterli notu alamadıkları için yıl sonu imti
hanlarına giremeyen ve bu nedenle o dersten başarısız sayılan öğrencilerle birlikte yıl sonu sınavlarında ba
şarısız olan öğrencilere de bir fırsat daha tanımak üzere vize almış almamış şaftı aranmaiksızın bir ek sınav 
hakkı verilmesi ve bu imtihanları en kısa zamanda icrası ile, başarı notu olarak yüz üzerinden 50 not alın
masının yeterli sayılması gerekli ve yararlı görülerek bu teklif hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 384) 
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ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ MEHMET ÖZDEMİR VE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki Ek Geçici Madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE — 2547 sayılı Yükseköğretimi Kanunu kapsamında bulunan Yükseköğretim ku
ramlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan; 

a) /1983 - 1984 ders yılında girdikleri vize sınavlarında üniversitelerarası Kurulca tespit edilen yeterli 
notu alamamaları nedeniyle yıl sonu ve bü'tünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere vize alma şartı aran
maksızın, 

lb) 1983 - 1984 ders yılı sonu sınavlarında başarısız ol'an öğrencilere, 
c) Hastalık ve meşru mazeretleri nedeniyle vize sınavlarına giremeyen öğrencilere, 
Bir ek sınav hakkı tanınmıştır. 
IBU sınavlar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren30 gün içinde Üniversite Sena'tolarınca belirlenecek gün

lerde yapılır. Bu sınavlarda yüz üzerinden elli not alanlar o dersten geçmiş sayılırlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir geçici madde
nin eklenmesi hakkımda Kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla 

1 . 4 . 1985 

Mahmud Altunakar Fevzi Fırat Ülkü Söylemezoğlu 
Diyarbakır Mliöfivekilıi Zamgulidafc Milletvekili Kaıhrajmaınımaraş •Mıüfjöfcvek'ilü 

GEREKÇE 

Bugüne kadar sarfedilen bütün gayretlere ve alınan 'bütün tedbirlere rağmen eğitim sistemimizin rahatsız
lıkları devam etmekte olduğunu müşaJhade ediyor ve bunu izale edemediğimiz bir vakıadır. 

Derslerinde ademî muaffakiyet gösteren talebelere yen'i bir imtihan hakkı tanımak istikametindeki talep
ler her yıl MeclMm'izin huzuruna gelmektedir. Meseleyi esastan halledecek tedbirler alınmadığı takdirde bu ta
lepler her yıl yeniden tekrarlanarak eğitimimizi ve yükseköğretim müesseselerini tahrib edebilecektir. Bu se
beple kangren haline gelmekte olan bu dramat'ik meseleyi kökten, kalıcı ve şümullü bir şekilde halletmek 
zarureti bulunmaktadır. Aksi taktirde her yıl tekrarlanacak tok ders affı ve imtihan hakkı gibi isteklere yeni 
yeni munzam halklar vermek suretiyle öğretim ve eğitim disiplinlini sarsacak ve mahiyetini maksat dışına tevcih 
edebilecektir* 

Arz edilen hu hususlar sebebiyle Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde bazı tadilat yapmak za
rureti hasıl olmuştur. Malum olduğu üzere 44 üncü madde mucibince, bir öğrencinin bir dersin final im
tihanıma girebilmesi için çok ağır şartlardaki tatbikatın tahakkuku gerekmektedir.. Bunlardan bazılarını şöyle
ce sıralamak mlümkündür : Talebeler, bir dersin finalJmıtJilhanına iştirak ede-bilmeleri için o derse devam ede
cek, yarı yıl içinde açılacak asgarî iki ara imtihanına katılacak ve o dersin tatbiki çalışmasında muvaffak ol
mak ve ikmal mecburiyetindedir. Ayrıca; ara imtihan moıüu ortalaması ve ara imtihan notlarının imtihan ba
şarı notuna ilavesi saiikiyle başarısız bir netice ortaya çıkmakta, dolayısiyle yükseköğretim kurumları ile ala-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 384) 
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kalan kesilmektedir. Halbuki talîm ve terbiyenin temel hedefi imtihan yapmak değil insan kabiliyetimi mille* 
lii'n ve memleketin ihtiyaçlarına göre inlkişaf ve tekamül ettirmektir. Filhakika imtihanlar bu hakikatle mefonî 
asil gayeyi tahakkuk ettirmenin vasıtasıdır. Yani, imtihanlar tek başına gayeyi istihdaf etmezler. 

Ne yazık ki, izhar ve ileri sürülen iyi niyet ve mütalalara rağmen günümüz tatbikatında bahis mevzuu 
bütünlük inkisama uğramaktan başka öğretim ve eğitim tâli kalmış, imtihanların ise ön plana çıkmış teza
hürü ile karşı kaırşıyayız, 

Bu sarîh tabloya baktığımız zaman, bir öğrencimin final imtlilhanına girebilmesi hususu için kanunda ön
görülen sarfların hem talebelerin ve hem de öğretim vazifelileri cihetinden tadili lüzumu ortaya vazıh olarak 
meydana çıkar, 

Mezkûr maddedeki bu şartlar saikiyle hasseten, sosyal öğretim yapan yükseköğretim müesseselerindeki 
öğrdtim vazifelileri imtihan kağıdını okuim'a makinesi haline getirilmişlerdir. Bu yüzden kıymetli talim ve terbiye 
elemanlarını aslî vaziifeleri olan ilmî araştırma, tetkik ve teddblbu gibi dherrtmilyetii faaliyetlerden uzak bı
rakılmaktadır. 

Bu kaldar çok sayıda vizeler, ancak; öğrendi adetleri az bulunan eğitim müesseselerinde faydalı olafblir. 
Binlerce öğrencisi olan müesseseler her ders içim yılda dört imtihan yapmak medburiyetli ile karşı karşıya bı
rakılırsa öğretimdin felce uğraması kaçınılmaz tabiî bir Ihadise halini alır. Bu kadar çok imtihan yapmak için 
gerekli mekâna lüzum öldüğü gibi kafî miktarda da müşahide İhtiyaç olduğu kehanet değiMir. 

Teklifimizle bir öğrencinin final imtihanına dahil olması içlin gerekli şartları tespit ve tanzim etmeye üni
versite senatosu; fakülte kurulları veya yüksekokul kurullarının kenldi bünyelerini dikkate almak suretiyle tav
siye ve taieb edecekleri şartları değerlendirerek kararlaştırılalbileoekltir, 

Yine malumu âlileri olduğu gibi kifayetsiz ve namusalilt şartlarda liseyi bitirip büyük şehirlerde ün'ilversli-
teye intikal eden gençler; intibak, imtizaç, malî imkân ımesken durumları müsait hale gelinceye kaldar çeşitli 
meşakk'atlle mücadele suretiyle zaman kaybederek istenilen seVİlydde derslerine çalışamamaktadırlar. Sınıf ve 
amfi darlığı, hocaların bazı tutumları, alet ve lalboıralüuvarsıızllık, yemek kuyruğu, parasızlık, gıdasızlık çeş'MÎ 
anlayışsızlıkları da ilave edilirse talebelerin bilihassa birinci ve ik'imci sınıflarda kaydı silinme durumuna gel
diği aşikârdır. Bu itibarla reel şartlardan sadır mevcut imkânsızlıklardan ve talebelerim ihtiyarî dışımda cere
yan eden vaki bu müşküller karşısınlda kalan gençleri mizin mağduriyetlerini izale için bunlara yükseköğretim 
kurumlarınıdaki azamî bdkleydbilme müddeti tanınmıştır. Böylece öğrendiler hamıgi sınıfta bulunursa bulun
sunlar yükseköğretim kurumlarını bitirebilmek içim tanınan süre ve ek müddetler, bütününe şamıü hale gele-
cdktir. Binaenaleyh bu tanzim ve tashihle öğrenciler arasındaki müsavat temlin edilmiiş ve tefrik izale edilmiş 
olacaktır. 

Tdklifimizle gdtirileh muvakkat maddede takitb edilen maksadın ise; Yükseköğretim Kanununun 44 üncü 
maddesini yeniden tedvin etmemiz halinde, mevcut tatbikattan mağdur duruma düşen 1984 - 1985 eğittim ve 
öğretim yılının öğrencilerini bu müşkül vaziyetten kurtarmak idindir. Yukarıdaki izahıalttan bunun bir zaruret 
olduğu kabili inkâr değildir. 

Ayrıca 1985 yılının bütün dünyada gençlik yılı olarak çeşitli ihtifallerle tes'iid edilmesi ve bumdan naşfi ola
rak gençliği taDtiff ve sevindirme teşebbüslerin bütün dünyada mevcut olduğu, dÜnî inancımızdan mülhem 
millî örf ve adetlerimizin ioalbı olarak buna benzer müstesna günlerde evlatlarımızı seVimidirmenin bir atıfet ve 
vecibe olduğu kanaatiyle ve diğer taraftan teklifimiz kabule mazhar olduğu takdirde önümüGödeki senelerde 
böyle bir şikayet ve atıfete ilhltüyaç ve lüzum kalmayacağı inancındayız, 

Teklifimizin 3 ve 4 üncü maddeleri tatbikat ve mer'iyete mütealliktir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 384) 
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DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ MAHMUD ALTUNAKAR VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2547 Saydı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Maddenin Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 17.8.1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunla değişik 44 ün
cü maddesinin (a) bendi ve fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere, bu Kanunda 
öngörülen normal eğitim - öğretim sürelerine İlaveten; önlisans düzeyinde eğitim - -öğretim yapan kurumlarda 
bir yıl; dört veya daha uzun süreli lisans düzeyinde eğitim - öğretim yapan kurumliarda ise iki yıl ek süre 
tanm» Bu süreler sonunda en çok üç dersten başarık olamayanlara, bu derslerde dte başarılı olabilmelerini 
sağlamak amacıyla ilki yarı yıl ek süre daha taranır. 

öğrenciler, bu ek süreler sonunda öğrenimlerini bitirmek zorundadırlar. 
Fakülte kurulları veya yüksekokul kurulsunun önerisi üzerine ilgili üniversite senatosu, bir öğrencinin bir 

dersin final sınavına girebilmesi için gerekli şartları tespit etmeye ve düzenlemeye yetkilidir. 
Yüksek öğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir neden olmaksızın yukarıdaki şartları yerine 

getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tam anlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin öğretim ku
rumu ile ilişkileri kesilir. 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanun kapsâmunda bulunan yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans 
düzeyinde öğrenim yapan; 

a) 1984-1985 ders yflında girdikleri vize sınavlarında üniversitelerarası Kurulca tespit edilen yeterli no
tu alamamaları nedeniyle yıl sonu ve bütünleme sınavlarınla giremeyen veya yıl sonu sınavlarında başarı gös
teremeyen öğrencilere, 

b) Hastalık veya meşru mazaretleni nedeniyle vize sınavlarına giremeyen öğrencilere, 
Vize şartı aranmaksızın başarısız oldukları her dersten bir ek sınav hakkı tanınmıştır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu) yürütür. 

T.B.M.M. Halkçı Parti 
Grup Başkanlığı 3.4. 1985 

Sayı : 115 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifimiz gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Fikri Sağlar Seyfi Oktay Cüneyt Canver 
IçeJ Milletvekili Ankara Milletvekili Adana Milletvekili 

Ö. Necati Cengiz Tevfik Güneş M. Besim Göçer 
îstanbul Milletvekili Kırşehir Milletvekili Çorum Milletvekili 

İsmet Turhangil Ömer Kushan Muzaffer Yıldırım 
Manisa Milletvekili Kars Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 384) 



Musa Ateş 
Tunceli Milletvekili 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak Milletvekili 

Orhan Otağ 
Kocaeli Milletvekili 

Kâzım İpek 
Amasya Milletvekili 

Fikret Ertan 
İzmir Milletvekili 

Salim Erel 
Konya Milletvekili 

Sururi Baykal 
Ankara Milletvekilli 

Özer Gürbüz 
Sinop Milletvekili 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli Milletvekili 

Hasan Altay 
Samsun Milletvekili 
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Kadir Narin 
Diyarbakır Milletvekili 

A. Rıza Akaydın 
Çorum Milletvekili 

Salih Alcan 
Tekirdağ Milletvekili 

Abdullah Çakırefe 
Manisa Milletvekili 

Nuri Korkmaz 
Adana Milletvekili 

İsa Vardal 
Zonguldak Milletvekili 

Ali İhsan Elgin 
İçel Milletvekili 

Bahriye Üçok 
Ordu Milletvekili 

İdris Gürpınar . 
Muğla Milletvekili 

Pasa Sarıoğlu 
Ağrı Milletvekili 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep Milletvekili 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul Milletvekili 

Aşkın Toktaş 
İzmir Milletvekili 

Salih Güngörmez 
Kocaeli Milletvekili 

Feridun Sakir Öğünç 
İstanbul Milletvekili 

Mehmet Üner 
Kayseri Milletvekili 

Halil Nüzhet Goral 
Aydın Milletvekili 

Neriman Elgin 
Ankara Milletvekili 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul Milletvekili 

A. Rıdvan Yıldırım 
Tunceli Milletvekili 

G E R E K Ç E 

2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 44 üncü maddesi, devam ettikleri dersin yıl sonu 'sınavlarına gi
rebilmek için öğrencilere, her yarı yılda, en az tiki ara sınavına girme zorunluluğu getirmiş ve vize adı ve
rilen >ara sınavlarında başarılı 'sayılmak için gerekli not miktarı ile ders geçme notuna kaitkı esaslarını 'belirle
me görevini de üniversitelerarası kurula vermiş bulunmaktadır, 

Ancak, Yükseköğretim Kanunu, kabulünden iti'baren geçen üç yıl içerisinde 'bu tür uygulamaları tam 
bir dengeye kavuşturamamıştır. Her yıl çıkarılan farklı yönetmelikler, öğrencdlerin sınavlara uyum sağlaması
nı 'büyük ölçüde engellemiştir. 

Ayrıca, 2547 sayılı Yasanın 44 üncü maddesi, öğrencilere 2 yıl ek süre vermesine rağmen, sonradan 
çıkarılan ve her öğretim kurumunca farklı uygulanan yönetmelikler gereği öğrenciler 'bu 'haklarını kullana-
madıan çoğu kez kurumları ile ilişiklerini kesmek zorunda kalmışlardır. 

öğrenciler, sınav kargaşası, maddî zorluklar ve bunların sonucu içerisine itildikleri gerilimin etkisi ile sı
navlardan 'başarısız çıkmışlardır. Öyle ki, öğrenciler tüm bu zorluklara rağmen »ibazen > günde dört sınava 
dahi girmek zorunda Ikaknıslardır. Yükseköğretim Kanunu, mutlaka gözden geçirilmesi ve öğrenci kıyımına 
yol açan uygulamaların önlenmesi gereken bir yasadır. Yasanın tümü gözden geçirilinceye kadar, uygulama
ların yarattığı haksızlıkların 'bir ölçüde giderilmesi amacı ile ivedilikle 44 üncü nTaddenindeğiştirilimesi gerek
mektedir. 

Bu ıraalddıcnin değiştirilmesi ile her yıl bir ihtiyaç olarak doğan Ek Sınav hakkı verilmesi olayıda, bir 
daha doğmayacak 'biçimde önlenmiş olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 384) 
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İÇEL MİLLETVEKİLİ DURMOŞ FİKRİ SAĞLAR VE 38 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. 
de&'$tiril!miışftir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde 

Madde 44. — a) Yükseköğretim kurumlarında, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere, 
bu konuda öngörülen normal eğiltim-öğrefcim sürelerine ek oiaralk; ön lisans düzeyinde eğiıtim-öğretim yapan 
(kurumlarda 2 yıl, dört veya daha fazla lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan kurumlarda iıse 4 yıl ek süre 
tanınır. Bu süreler sonunda en çok üç dersten başarılı olamayanlara, bu derslerden de başMİı olabilmelerini 
sağlamak amacıyla 'ilki yarı yıl ek süre tanınır. 

öğrenciler, bu ek »üreler sonunda öğrenimlerini bitirmek durumundadırlar, 
öğrenciler, bir dersin sınavına girebilmek için o dense devam etmek ve uygulamalarda başarılı olmak 

zorundadırlar. Devamı alınıp, başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu yoktur. 
öğrenciler, öğretim üyelerinin belirlediği tarihlerde yapılan ara sınavlarda % 70 ve üzerinde ortalama tut

turursa o dersten başarılı! sayılırlar. Bu ortalamayı tutturamayanlar ve ara sınavlarına girmeyenler, final ya 
da bütünleme sınavlarında geçer not olarak 50 almak zorunıluluğundadır. 

Yukarıdaki şartları yerine getiremeyen öğrencinin bağlı olduğu yükseköğretim kurumları ile ilişkisi ke
silir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin 2880 sayılı Kanunla Değişik (a) Fıkrasının 

sonuna iki bent eklenmesine dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederiz, saygılarımızla. 

11.10.1985 

Aziz Raygmz 
Kars 

Ertuğrul Gökgün 
Aydını 

Af. Arif Atalay 
Adıyaman 

Abdurrahman Karda 
Kütahya 

Fennî îslimyell 
Balıkesir 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

A* Yılmaz Erdem 
Mardin 

Ahmet Süter 
İzmir 

Mehmet Kocabaş 
İçel 

GEREKÇE 
Kalkınma planlarımızda yer alan hükümlere ve bugüne kadar alınan çeşitli tedbirlere rağmen, Millî Eği

tim sistemimizde bazı rahatsızlıkların bulunduğu bilinen bir husustur. 
Kalkınmakta olan ülkemizde gerek teknik, gerek sosyal alanda yüksek vasıflı eleman ile sıra eleman ara

sında, köprü olacak ara elemanlara ihtiyaç duyulurken genel kültür veren liselerimiz onları daha çok, yüksek 
vasıflı eleman yetiştirmek üzere kurulan üniversitelerimize yönlendirmiştir. Üniversitelerimize yüklenen bü
yük kapasitenin tazyiki ve üniversiteye intibak edemeyen çocuklarımızın mevcudiyeti, bir süre sonra bu genç
lerimizin üniversitede başanlı olamamaları sonucunu doğurmuştur. Sonuçta bu çocuklarımız, çeşitli neden
lerle üniversiteyi terk etmek zorunda kalmışlardır. Devletin kıt kaynaklarından bu gençlerimize önemli ölçüde 
yatırım yapıldığı dikkate alındığında, eğitim sistemimizin, bu imkânlardan yararlanarak, bunları memleketi
mizin ihtiyaç duyduğu alanlara yönlendirecek şekilde yeniden düzenlenmesinde zaruret vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 384) 
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Bu görüşten hareketle, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (a) bendine bazı fık
ralar eklemek suretiyle üniversitelerinizde çeşitli nedenlerle başarılı olamamış gençlerimizden yararlanarak > 
teknik ve sosyal alanda ihtiyaç duyulan meslek elemanı açığının kapatılabileceği görüşündeyiz. 

Maddelerin gerekçesi; 
Madde 1. — öğrenim gördüğü fakültede ilk iki yarı yılın bütün derslerinden başarılı olmak kaydıyla 

(mahkeme ve disiplin kurulu kararıyla ayrılanlar hariç) diğer nedenlerle öğrenimden ayrılan öğrenciler Mes
lek Yüksekokullarının benzer ve uygun programların üçüncü yarı yıllarına intibak ettirilirler. 

Madde 2. — Fakültelerinde ilk dört yarı yıl veya daha fazla yan yılın bütün derslerinden başarılı olup 
da daha sonraki yarı yıllarda (mahkeme ve dlilsipllin kurulu kararı hariç) ıher ne sebeple olursa olsun, öğrenim
den ayrılanlara ön lisans diploması verilir. 

Bunlardan öğrenimlerine benzer ve uygun alanda meslek öğrenimi de görmek isteyenlerde Meslek Yük
sekokullarında tespit edilen dersleri almak ve uygulamaları yerine getirmek suretiyle Meslek Yüksekokulu 
mezunu olabilirler. 

Mevcut uygulama gereği bu öğrencilerin bu öğrenim sırasında yüksek derecede başarı göstererek ilk on 
sıraya girmeleri halinde, öğrenimlerine lisans düzeyinde devam etmeleri de mümkün bulunmaktadır. 

Yukarıda belirlenen öğrencilerin bu imkânlardan yararlanmaları için, yükseköğrenim kurumlarından iliş
kilerin kesilmesinden itibaren üç yıl içinde baş vurmaları gerekli görülmüştür. 

Bu öğrencilerin öğrenim görecekleri eğitim öğretim programlarının seçimi, intibakları; veya alacakları 
derslerin tespiti ile bunların düzenlenmesi Meslek Yüksekokulunun Yönetim Kurulu tarafından yapılması 
öngörülmüştür. 

Madde 2 bu Kanunun uygulanması, 
Madde 3 ise bu Kanunun yayın tarihli ile ilgilidir. 

KARS MİLLETVEKİLt AZIZ KAYGISIZ VE 8 ARKADAŞININ TEKLİF.! 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin 2880 Sayılı Kanunla Değişik (a) Fıkrasına İki 
Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE;!. — 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin 2880 sayılı Kanunla değişik (a) fıkrasının sonu
na aşağıdaki iki bent eklenmiştir. 

«Ancak, lisans düzeyinde eğitim - öğretim görenlerden, 
1. İlk iki yarıyılın bütün derslerinden başarılı olup da daha sonraki yarıyıllarda mahkeme kararı ve disip

lin dışında her ne sebeple olursa olsun öğrenimden ayrılanlar Meslek Yüksekokullarının benzer ve uygun 
programlarının üçüncü yarıyıllarına intibak ettirilirler. 

2. İlk dört yarıyıl veya fazlası bütün derslerinden başarılı olup da daha sonraki yarıyıllarda mahkeme -
kararı ve disiplin dışında her ne sebeple olursa olsun öğrenimden ayrılanlara önlisans diploması verilir. Bu gi
biler benzer ve uygun alanda meslek ögrenlimi görmek istediklerinde Meslek Yüksekokullarının üçüncü ve 
dördüncü yarıyıllarında tespit edilen dersleri almak ve uygulamaları yerine getirmek suretiyle Meslek Yüksek 
Okulu mezunu olabilirler. 

Yukarıda belirlenen öğrencilerin Meslek Yüksekokulu öğretiminden yararlanmaları için Yükseköğretim 
Kurumundan ilişkilerinin kesilmesinden itibaren en çok üç yıl içinde Meslek Yüksek Okullarına başvurmaları 
gerekir. Bu öğrencilerin Öğrenim görecekleri eğitim - öğretim programlarının seçimi, intibakları ve alacak
ları derslerin tespiti ile bunların düzenlenmesi başvurulan Meslek Yüksekokulunun Yönetim Kurulu tarafın
dan yapılır.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 384) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 

Tarih : 12.11.1085 
Sayı : 11-85/55 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçidi Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifii» ve gerekçesi 'birlikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygı ile arz ederiz. 

Mehmet özdemir 
Elâzığ Milletvekili 

İlhan Aküzüm 
Kara Milletvekilli 

Saffet Sakarya 
Çankırı MÜdiıvefciM 

İsmail Üğdül 
Edime MiIebvekıM 

Cemâl özbilen 
KıırlkJareli MiUeflvekıii 

Ahmet Özkan 
Çankırı M'Metvekili 

Seçkin Fırat 
Bolu Milletvekili 

Adnan Tutkun 
Amasya Milıletvekü 

Mehmet Topaç 
Uşak M'iMetvdküH 

GENEL GEREKÇE 

29.2.1984 tarih ve 2984 sayılı «4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun» île 1976 - 1977 eğitim - öğretim yılı başından 1983 - 1984 eğitim - öğretim yılı 
sonuna kadar yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, önlisans ve lisans dahi herhangi bir sınıfında» 
kaydı siHinen veya silinme durumuna gelen veya kendi isteği 'ile aynlan öğrencilerine bir hak sağlanmış bu
lunmaktadır. 

Görülüyor ki, 2984 sayılı Kanunla dokuz yıllık bir dönem için öğrencilere bir hak sağlanmış ve dolayısı 
ile geçirilişte şu veya bu nedenle başarısız duruma gelen öğrencilerin, yükseköğrenime devamlarına ve ta
mamlamalarına imkân sağlanmıştır. 

Ne yazık kî, 1984 - 1985 eğitim - öğretim yılında da bütün iyi niyetlerine ve gayretlerine rağmen bir 
kısım öğrendi de başarısız duruma düşerek yükseköğrenim kurumlarında kayıtlan silinmiştir. İşte bu defa 
hazırlanan Kanun Teklifi ile sadece 1984 • 1985 ders yılında başarısız olan öğrencilere, kanunların genellik 
ve eşitlik İkeleri gözetilerek bir îmkâın getMlmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Kanun Tddüfiriin 1 inci maddesi ile 2547 saydı Yükseköğretim Kanuna ilave edilen geçidi madde ile 
genel gerekçede de açıklandığı gibi sadece 1984 - 1985 eğitim - öğretim yılında kaydı silinenlere bir defaya 
mahsus bir hak getirilmektedir. Teklifin gayesi; öğrencilerin, emsal arkadaşlarından geri kalmamaları îçin 
Kanunun yayımı tarihlinden itibaren bir hafta içinde müracaatın yapılması ve geçmiş vize ve ara imtihanlar 
için bir imkân sağlanarak sömestre kaybına dahi imkân vermeden öğrenimlerine devam etmelerini sağla
maktır. 

1984 - 1985 ders yılı sonunda yapılan imtihanlarda başarısız olanlar için üniversiteler, ika hafta içinde ka
rar alacaklardır. 

Askerlikten tecil konusu ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu yönünden 2984 sayılı Kanunla getirilen pren
siplere sadık kalınmıştır. 

2. Tasarının 2 ndi maddesi yürürlükle ilgilidir ve Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. 
3. Tasarının 3 üncü maddesi yürütmeyle ilgilidir ve Kanunu Bakanlar Kurulu yü^tecektir. 

Türkiye Büyük Mület Meclisi (S. Sayısı : 384) 
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ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ MEHMET ÖZDEMİR VE 8 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğrenim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

' MADDE 1. — 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki geçici maıdde eklen-
nıiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1984 - 1985 eğitüm - öğretim yılı sonuna kadar yükseköğretim kurumlarının; hazır
lık sınıfı, önlisans, lisans ve herhangi 'bir sınıfından kaydı sünen veya silinme durumuna gelen veya kendi 
isteği ile ayrılan öğrencilerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş gün içlinde (ilgili üniver
siteye başvurmaları halinde, aynı süre içinde durumları karara 'bağlanır ve hu arada geçen vize ve ara imti
han konuları da çözümlenerek sömestre kaybına neden olmayacak şekilde öğrenimlerinin devamına imkân sağ
lanır. Mşiği 1984 - 1985 eğitim - öğretim yılı sonunda kesilenler için ise üniversiteler, ilişik keslilme tarihin
den itibaren iki hafta içinde hangi ders yılında öğrenime başlayacaklarına karar verir. 

Askerlik süresi gelmiş olanlar bu Kanun hükümlerine göre verilmiş hakları kullandıkları takdirde tescilli 
sayılırlar. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun uygulanması neticesi kurumlarından »ilişiği kesilenler ile Türk Ceza 
Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında yer allan Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle 
hüküm giyenler ve 4.11.1981 tarihinden sonra disiplin cezası alarak üniversitelerden ilişiği kesilenler bu Ka
nun hükümlerinden istifade edemezler. 

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin tedbirler Yüksek öğrenim Kurulu tarafından alınır. 
Devam mecburiyeti olan yükseköğretim kurumlarının son sınıfında tek dersten başarısız duruma düşmüş 

öğrenciler devam şartı aranmaksızın sınavlara katılabilirler. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 6 ., 12 B 1985 

Esas No.: 11729-21148-21218-
21221-2 J268-21284 

Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ile; Elazığ Milletvekili Mehmet özdemlir ve 7 Arkadaşının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair.Kanun Teklifi, Diyarbakır" Milletvekili Mahmud Altunakar ve 2 
Arkadaşının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Maddenin 'Eklenmesi Hakkında Kanun Teklilfi; İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 38 Arka
daşının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi, Kars Milletvekili Aziz Kaygısız ve 8 Arkadaşının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
44 üncü Maddesinin 2880 sayılı Kanunla Değişik (a) Fıkrasına İki Benıt Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, 
Elazığ Milletvekili Mehmet özdemür ve 8 Arkadaşının, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 28.11,1985 ve 2.12.1985 tarihli 
2 nci ve 3 üncü bireşimlerinde Miüî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı, teklif sahipleri, Yüksek öğretim Ku
rulu Başkam ve ilgili bakanlık müşavirlerinin de iştirakiyle incelenip görüşülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 384) 

MADDE 2. 

MADDE 3. 



Komisyonumuz, Tasan 'ile tekliflerin birleştirilerek ve daha kapsamlı olması sebebiyle de Tasarının esas 
alınarak görüşmelere (geçilmesine karar vermiştir. 

Görüşmelerde bir taraftan, eğitim ve öğretimde kalitenin ve verimin düşürülmemesine itina edilmesi, 
diğer taraftan çeşitli yüksek öğretim kurumlarında değişik uygulamaların, yorum farkMıklannın ve ilgili öğ
rencilerin çeşitli ekonomik ve sosyal meselelerinin doğrudan güçlüklere kalıcı çözüm bulunması düşüncesi 
hâkim olmuştur. 

Komisyonumuz, yukarıda açıklanan görüşlerin ışığında, tasarının tümü üzerindeki görüşmeleri tamam
ladıktan sonra, maddelerin görüşmesine geçmiştir. 

Kanun tasarısının başlığı, kapsamla başlık birbirini tamamlayacak şekilde ve kanun tekniğine uygun ola
rak yeniden düzenlenmiştir. 

Görüşmeye esas alman tasarının 1 'inci maddesi Komisyonumuzca, aşağıda açıklandığı şekilde yeniden 
düzenlenmiştir • 

•1 inci madde <a) fıkrasının 1 inci 'bendinde; talbikatda değişik yüksek öğretim kurumtaçımn uygulama
ları arasında ahenk ve koordinasyon sağlanmasının kolaylaştırılması maksadıyla, «en az, ara sınav notu 
ortalaması ile ara sınav notlarının sınav başarı notuna katkısı ve ara sınav düzenleme esaslarını» belirleme 
yetkisi Üniversitelerarası Kurul yerine Yüksek öğretim Kuruluna verilmektedir. Yine aynı bendin sonuna 
«îkinci tekrarında sınava girme şartlarım yerine getirdiği halde sınav ve bütünleme sınavında başarılı ola
mayan öğrenciye Kanunda öngörülen süreler içinde kullanılmak üzere, ilave bir sınav ve bütünleme hakkı da
ha tanınıır» hükmü ilave edilmiştir. 

1 inci madde (a) fıkrasının 3 üncü bendinde; ek süreler normal sürelerin 1/2'si oranında ve ön lisans se
viyesinde 1 yıl, 4 yıllık lisans seviyesinde eğitim yapan kurumlarda 2 yıl olduğundan, 5 ve 6 yıllık eğitim prog
ramı uygulayan kurumlarda da 3 yıla çtorıknıştır. Yine (a) fıkrasının 5 inci bendinin 1 ve 2 numaralı pa
ragraflarında yapılan değişiklikle de «mahkeme kararı» kelimesinin yerine, 2547 sayılı YÖK Kanununun 45 
inci maddesinin (c) 'bendindeki hükümle paralellik sağlanması maksadı ile «Türk Ceza Kanununun İkinci 
Kitabının Birinci Babında yer alan, Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giyenler» 
ibaresi getirilmiştir. • . 

Tasarının 1 inci madde (a) fıkrası 6 ncı bendinde; meslek yüksekokulu eğitiminden yararlanacak öğren
cilerin müracaatlarının, değerlendirilmek üzere meslek yüksekokulu yerine, Yüksek öğretim Kuruluna yapıl
ması uygun görülmüştür. Böylece öğrencinin hangi meslek yüksekokuluna yöneltileceği hususu, Yüksek öğ
retim Kurulunun inceleme ve takdirine bırakılmıştır. 

Komisyonumuzca, geçici 1 inci maddede yapılan düzenleme ile : 
'Başaramadıkları tek ders sebebiyle ilişkileri kesilen öğrencilerin kurumlarına «3 ay içinde» müracaat 

etmeleri hükmü getkikniştir. 

Geçici 2 nci maddedeki düzenlemeyle de, (Birinci sınıf öğrencileri hariç) ibaresi eklenerek, bu sınıfın 
baraj sınıfı özelliği korunmuştur. Ayrıca, «ara sınavları dahil» ve «tam yıl» İbareleri eklenerek sınavlara açık
lık kazandırılmıştır. Geçici 1 inci maddedeki «3 ay içinde» müracaat şartı, bu maddede de aynen hükme 
bağlanmıştır, 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve tasviplerine arz edilmek üzere, Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Kemal Or İsmet özarslan İsmail Dayı 

Konya Amasya Balıkesir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 384) 
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Üye 

Osman Işık 
Ankara 

Üye 
M. Ali Doğuştu 

Bingöl 

Üye 
ö. Necati Cengiz 

İstanbul 
Üye 

Hamit Melek 
Hatay 

Üye 
Aziz Kaygısız 

Kare 

Üye 
F. Rezan Şahinkaya 

Ankara 
(Bazı noktalara çekimserim.) 

Üye 
Mahmud Altunakar 

Diyarbakır 
(Tümüne muhalifim) 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 
Üye 

H. Yılmaz önen 
İzmir 

üye 
Abdülkerim Y. Erdem 

Mardin 

Üye 
Yusuf Demir 

Uşak 

Üye 
Abdullah Altıntaş 

Afyon 

Üye 
Mehmet özdemir 

Elazığ 

Üye 
F. Mihriban Erden 

İsparta 
Üye 

Alaeddin Kısakürek 
Kahramanmaraş 

Üye 
Bahriye Üçok 

Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 384) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2547 Saydı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
a) öğrenciler bir dersin sınavına girebilmek için o derse devam etmek, yarı yıl içinde açılacak en az 

iki ara sınavına katılmak ve o dersin uygulamalarını başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. Sınava ka-
tılîa'biimek için, en az ara sınav mota ortalaması ve ara sınav notlarının sınav başarı notuna katkısı Üni
versitelerarası Kurulca tespit edilir. Üniversite senatoları ayrıca sınavda başarısız olan öğrencilere, aynı sı
nav döneminde sağlanmak şartı ile bir bütünleme sınavı açılmasına karar verebilirler. Bir dersin devamı, 
ara sınavı, uygulama ve sınav şartlarından birini yerine getiremeyen öğrenciler; bir defaya mahsus olmak 
üzere, eğitim - öğretim programlımı ibağlı olduğu YüJcsek öğretim Kurumu Yönetim Kurulunun.uygun görece
ği ilk yarı yılda, o dersin kayıt devam ara sınavı, uygulama ve ısınav şartlarını tekrar yerine getirirler. Bu şart
lardan birinin yerine getirilmemesi halinde öğrencinin üniversite ile ilişkisi kesilir. 

Ayrıca, bir Yükseköğretim Kurumunun birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, bu öğretimin 
başlangıcından itibaren en çok iki eğitim - öğretim yılı içinde; sınıf geçme esasına göre öğretim yapan kurum
larda birinci sınıfın; ders geçme esasına göre öğrenim yapan kurumlarda ise ilk iki yan yılın bütün dersle
rinde başarılı olmaya mecburdurlar. 

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans seviyesinde öğrenim yapan öğrencilere, bu Kanunda 
öngörülen normal eğitim - öğretim sürelerine ilave olarak; ön lisans seviyesinde eğitim - öğretim yapan 
kurumlarda bir yıl; dört veya daha uzun süreli lisans seviyesinde eğitim - öğretim yapan kurumlarda ise 
iki yıl ek süre tanınır. Bu süreler sonunda en çok üç dersten başarılı olamayanlara, bu derslerde de başarılı 
olabilmelerini sağlamak maksadıyla iki yarı yıl ek süre daha tanınır. Mezun olmak üzere takip ettiği eği
tim - öğretim programının biri hariç diğer derslerini başarılı olarak tamamlayanlar ise başaramadıkları tek 
dersin üç yıl süre ile açılacak sınavlarına girebilirler. Bu dersin uygulamalı olması halinde öğrenciler her 
seferinde bunlara devam zorundadırlar. 

Yüksek öğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın yukarıdaki şartları ye
rine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin öğretim ku
rumu ile ilişkileri kesilir. 

Ancak, lisans seviyesinde eğitim - öğretim görenlerden, 
1. İlk iki yarı yılın bütün derslerinden başarılı olup da daha sonraki yarı yıllarda mahkeme kararı 

ve disiplin dışında her ne sebeple olursa olsun öğrenimden ayrılanlar meslek yüksekokullarının benzer ve uy
gun programlarının üçüncü yarı yıllarına intibak ettirilirler. 

2. tik dört yarı yıl veya fazlası bütün derslerinden başarılı olup da daha sonraki yarı yıllarda mahkeme 
kararı ve disiplin dışında her ne sebeple olursa olsun öğrenimden ayrılanlara önlisans diploması verilir. Bu 
gibiler benzer ve uygun alanda meslek öğrenimi görmek istediklerinde meslek yüksekokullarının üçüncü 
ve dördüncü yarı yıllarında tespit edilen dersleri almak ve uygulamaları yerine getirmek suretiyle meslek yük
sekokulu mezunu olabilirle*. 

Yutanda 'belirlenen öğrendleroıı meslek yüksekokulu öğrenimlinden yararlanmaları İçin Yüksek öğretim 
Kurumundan Mşküeriınıin kesilmesinden itibaren en çok üç yıl içinde meslek yüksekokullarına müracaat et
meleri •gerekir. Bu öğrenciileriın görecekleri eğitim - öğretim programlarımn seçimi, intibakları ve alacakları 
derslerin tespiti ile bunların düzenlenmesi hususları, müracaat edilen meslek yüksekokulunun yönetim ku
rulu tarafından yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 384) 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

«4 . 11 . 1981 Tarih ve 2547 Sayıh Yükseköğretim Kanununun 17 . 8 . 1983 Tarih ve 2880 Sayıh Kanunla 
Değişik 44 üncü Maddesinin Değiştirilmesine ve bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı» 

MADDEM. — 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
a) öğrenciler bir dersin sınavına girebilmek için o derse devam etmek, yarı yıl içinde açılacak en az 

iki ara sınavına katılmak ve o dersin uygulamalarını başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. Sınava 
katılabilmek için, en az ara sınav notu ortalaması ile ara sınav notlarının sınav başarı notuna katkısı ve 
ara sınav düzenleme esasHarı Yüksek Öğretim Kurulunca yapılacak bir yönetmelikle belirlenir* 

Sınavda başarısız olan öğrencilere aym sınav döneminde sağlanmak şartıyla aynca bir bütünleme sınav 
hakkı tanınır. Bir dersin devamı, ara sınavı, uygulama ve sınav şartlarından birini veya 'bir kaçını yerine 
getirmeyen öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere, eğitim öğretim programının bağlı olduğu Yüksek 
öğretim Kurumu Yönetim Kurulunun uygun göreceği ilk yarı yılda veya yılda o dersin kayıt, devam, ara 
sınavı ve uygulama şartlarını tekrar yerine getirirler. Bu şartlardan birinin yerine getirilmemesi halinde öğ
rencinin Üniversite ile ilişkisi kesilir. İkinci tekrarında sınava girme şartlarını yerine getirdiği halde sınav 
ve bütünleme sınavımda başarılı olamayan öğrenciye Kanunda öngörülen süreler içinde kullanılmak üzere 
ilave bir sınav ve bütünleme hakkı daha tanınır. 

Ancak, bir Yükseköğretim Kurumunun birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, bu öğretimin baş
langıcından itibaren en çok iki eğitim öğretim yılı içinde; sınıf geçme esasına göre öğretim yapan kurum
larda birinci sınıfın; ders geçme esasına göre öğrenim yapan kurumlarda ise ilk İki yan yılın bütün dersle
rinde başarılı olmaya mecburdurlar. 

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans seviyesinde öğrenim yapan öğrencilere, bu Kanunda 
öngörülen normal eğitim öğretim sürelerine ilave olarak ön lisans seviyesinde eğitim öğretim yapan kurum
larda bir yıl, dört yıl süreli lisans seviyesinde eğitim öğretim yapan kurumlarda iki yıl, beş veya altı yıl
lık eğitim programlan uygulayan kurumlarda üç yıl ek süre tanınır. Bu süreler sonunda son sınıf ve ara 
sınıflar dahil toplam en çok üç dersten başarılı olamayanlara, bu derslerde de başarılı olabilmelerini sağla
mak maksadıyla i'kü yarı yıl ek süre daha tanınır. Mezun olmak üzere takip ettiği eğitim öğretim programı
nın biri hariç diğer derslerini başarılı olarak tamamlayanlar ise, 'başaramadıkları tek dersin üç yıl süre ile 
açılacak yarı yıl sonu sınavlarına girebilirler. Bu dersin uygulamalı olması 'halinde öğrenciler her seferinde 
sadece uygulamalara devam zorundadırlar. 

Yüksek öğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebep olmaksızın yukarıdaki şartları ye
rine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan veya taımamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin öğretim 
kurumu ile ilişkileri kesilir. 

Ancak lisans seviyesinde eğitim öğretim görenlerden; 
1. İlk M yarı yılın bütün derslerinden başarılı olup da daha sonraki yarı yıllarda, Türk Ceza Kanunu

nun İkinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin Şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebdyle hüküm 
giyenler ve disiplin dışında her ne sebeple olursa olsun öğrenimden ayrılanlar meslek yüksekokullarının ben
zer ve uygun programlarının üçüncü yan yıllarına intibak ettirilirler. 

2. İlk dört yarı yıl veya fazlası bütün derslerinden başarılı olup da daha sonraki yarı yıllarda, Türk Ce
za Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında yer alan 'Devletin Şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebe
biyle hüküm giyenler ve disüpîin dışında her ne sebeple olursa olsun öğrenimden aynlanlara önlisans diplo
ması verilir. Bu gibiler benzer ve uygun alanda meslek öğrenimi görmek istediklerinde meslek yüksekokulla
rının üçüncü ve dördüncü yarı yıllarında, tespit edilen dersleri almak ve uygulamaları yerine getirmek suretiy
le meslek yüksekokulu mezunu olabilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 384) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

OeÇitGt MADDE 1. — Bu Kanunun' yürürlüğe girmesinden önce, mezun olmak üzere takip ettiği eği
tim - öğretim programının biri hariç düğer derslerini başarılı olarak tamamlayan, 'ancak başaramadıkta 
tek ders sebebiyle ilişkileri kesilen öğrenciler de kurumlarına müracaatları hainde bu Kanun hükümle-
rınden yairaoandıiFiıisinUF» 

GEÇİGt MADOE 2. — Bu Kanunum yürürlüğe girjmesinden önce, geçici l1 inci madde kapsamı dışında 
kalan öğrenolerden yapılan her yarı y i sınav dönemi sonunda yalnız biır dersten ilişkisi kesime durumunda 
bulunan veya iişkisi kesilmiş olanlara, p tek dersi sadece bir kereye mahsus olmak üzere bu Kanun hüküm
lerine 'göre alma hakkı tanınır. • 

MADDE 2 — ©u Kanun yayımı tarihinde yürüdüğe girer. 

MADDE 3i — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

4 , 1 1 . 1985 

T. Özal 
Devlet Bak. - 'Başbakan Yrd. 

/. K. Erdem 
Devlet Bakanı 

K. Oksay 

Devlet Bakanı V. 
V. Halefoğlu 

Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Devlet Bakanı 
A. Karaevli 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Mü! Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A., K, Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakam 
M. Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

İçişleri Bakam 
Y. Akbulut 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Af, Emiroğlu 

Ulaştırma Bakam 
V* Atasoy 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
H, C. Aral 

V, Halefoğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakam V» 
S. N, Türel 

m 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
S. N. Türel 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Mület Mecüsi (S. Sayısı ; 384) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yukarıda 'belirlenen öğrencilerin meslek yüksekokulu öğretiminden yararlanmaları (için Yüksek öğretim 
Kurumundan ilişkilerinin kesilmesinden (itibaren en çok üç yıl içinde Yüksek öğretim Kuruluna müracaat et
meleri gerekir. Bu öğrencilerin görecekleri eğitim öğretim programlarının seçimi, intibakları ve alacakları ders
lerin tespiti ile bunların düzenlenmesi hususları, ilgili meslek yüksekokulunun yönetim kurulu tarafından 
yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, mezun olmak üzere takip ettiği eğitim 
öğretim programının biri hariç diğer derslerini başarılı olarak tamaimlayan, ancak başaramadıkları tek ders 
sebebiyle ilişkileri kesilen öğrenciler de kurumlarına üç ay içinde müracaatları halinde bu Kanun hükümlerin
den yararlandırılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce geçici 1 inci madde kapsamı dışında ka
lan (Birinci Simf öğrencileri hariç), diğer sınıflardan o dönemin sonunda yapılan ara sınavları dahil her yarı 
yıl ve tam yıl sınavlarında yalmz 'bir dersten başarısız oldu'kları için 'ilişkileri kesilme durumunda ibulunan 
veya ilişkisi kesilmiş olanlara, başarısız oldukları o tek dersi sadece bir defaya mahsus olmak üzere bu Ka
nun hükümlerine göre üç ay içerisinde kurumlarına müracaatları halinde bu dersi alma hakkı tanınır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi komisyonu muzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 384) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 331 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın Kamu Görevlilerinin Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ile Gaziantep 
Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının Devlet 
Memurlarının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi 

ve Adalet Komisyonu Raporu (2/212, 2/239) 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Teklifi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 14.5.1985 

Osman Doğan 
Şanlıurfa Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Cumhuriyet tarihi boyunca çeşitli zamanlarda suçlara ait af kanunu çıkarıldığı halde memurların sicil affı 
hariç tutulmuş olup, bu zamana kadar Devlet hizmetinde olmanın gururu içerisinde bulunan personelin çalış
masının teşviki için bu Kanun teklifi hazırlanmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (a, b, c, d) bentlerindeki hükümler uyarın
ca ve özel kanunlarla getirilen hükümler muvacehesinde verilen memurluktan çıkarmayı gerektiren ve yer 
değiştirme dışında kalan disiplin cezalarına teklifim af getirmiştir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Memurlarının Disiplin Cezalarının Affına Dair Kanun Teklifimiz 
sunulmuştur. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mustafa Rüştü Tasar 
Gaziantep Milletvekili 

İlhan Aküzüm 
Kars Milletvekilli 

İsmail Üğdül 
Edirne Milletvekili 

Kadir Demir 
Konya MMetvekdili 
İbrahim Aydoğan 
içel Milletvekili 

Saffet Sert 
Konya Mifetvelkli 

Turan Öztürk 
Nevşehir Milletvekilli1 

Ali Rıfkı Ataşe ver 
Tekirdağ Milletvekili 
Ercüment Konukman 
istanbul M'iUetvefcili 

Ünal Yaşar 
Gaziantep Milletvekilli 

İsmail Dayı 
Balıkesir MilletvekÜ 
M. Oltan Sungurlu 

Gümüşhane Milletvekili 
Nadir Pazarbaşı 

gerekçesi ile birlikte ilişikte 

Beratı Erdoğan 
Samsun Milletvekili 
Lutfullah Kayalar 
Yozgat Milletvekili 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak Milletvekili 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara Milletvekilli 
Mustafa Uğur Ener 
Kütahya Milletvekilli 

Mümtaz Güler 
Uşak Milletvekili 

Naci Taşel 
Çanakkale Milletvekili Elazığ MilletvekÜ 
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GENEL GEREKÇE 

8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına dahil kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memurlardan memurlukları sırasında kabahat, kusur ve ihmalleri sonucu işledikleri fiillerden dolayı 
haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (A), (B), (C) ve (D) bentlerindeki 
hükümler uyarınca veya özel kanunlarında yer alan hükümler muvacehesinde verilen ve memurluktan çıkar
mayı gerektiren fiiller dışında kalan fiil ve hallerden dolayı disiplin cezası verilmiş bulunanlarla aynı nite
likteki fiil ve hareketlerinden dolayı haklarında idarî ve adlî soruşturma açılmış bulunan memurların, Dev
let hizmetinde olmanın gururu yanında çalışmalarının teşviki suretiyle verimliliğin artırılması, memura ken
disini istihdam eden Devlete olan güven duygusunun aşılanması ve disiplin cezalarının belli süreler sonunda 
sicilden silinmesine ilişkin uygulamalardaki farklılıkların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

Diğer taraftan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (E) bendi gereğince 
Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren: 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna 
aykırı fiiller ile Devletin bütünlüğünü bozucu fiil ve hallere ilişkin cezalar bu Kanunun kapsamı dışında bı
rakılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
* 

Teklifin 1 inci maddesiyle; 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına da
hil kurum ve kuruluşlarda çalışan memurlardan, memurlukları sırasında kabahat, kusur ve ihmalleri sonu
cu işledikleri fiillerden dolayı haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci madde
sinin (A), (B), (C) ve (D) bentlerindeki hükümler uyarınca veya özel kanunlarında yer alan hükümlere göre 
memurluktan çıkarılmaları hariç olmak üzere disiplin cezası verilmiş olanlarla, aym nitelikteki fiil ve hare
ketlerinden dolayı haklarında idarî ve adlî soruşturma ve kovuşturma açılmış bulunan memurların, Devlet 
hizmetinde olmanın gururu yanında çalışmalarının teşviki suretiyle verimliliğin artırılması, memura, kendisi
ne istihdam eden Devlete olan güven duygusunun aşılanması ve disiplin cezalarının belli süreler sonunda 
sicilden silinmesine ilişkin uygulamalardaki farklılıkların ortadan kaldırılması öngörülmektedir. 

Teklifin 2 nci maddesiyle; daha önce verilmiş bulunan disiplin cezaları sebebiyle kademe ilerlemesi veya 
derece yükselmesinde meydana gelen gecikmelerin dikkate alınmaması bir başka ifade ile bu sebeple kaybe-
düen sürelerin değerlendirilmemesi sağlanılmak istenilmiştir. Zira bu sürelerin terfide değerlendirilmesi halin
de kadrosuzluk sebebiyle terfi edemeyen memurlar aleyhine bir uygulama zuhur edebilecektir. Maddede, ayrı
ca maaş kesimi cezası sebebiyle kesilen paraların da iade edilmemesi öngörülmektedir. 

Teklifin 3 üncü maddesiyle; gerek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin 
(E) bendi ve gerekse özel kanunlar gereği 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna 
aykırı fiiller ile Devlet bütünlüğünü bozucu fiil ve hallere ilişkin olan Devlet memurluğundan çıkarılma ce
zasının bu Kanun kapsamı dışında bırakılması amaçlanmıştır. 

Teklifin 4 üncü maddesi; bu Kanundan yararlananların disiplin cezalarının silinmesinde ilgililerin müra
caat şartının aranmayacağını hükme bağlamaktadır. 

Teklifin 5 ve 6 ncı maddeleri yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 331) 
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GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR VE 19 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Devlet Memurlarının Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hük
münde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan memur ve hizmetlilere, 
657 sayıü Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (A), (B), (C) ve (D) bentleri veya özel 
kanunlarındaki hükümler gereğince, resen veya disiplin kurulları tarafından verilmiş bulunan bütün disiplin 
cezaları affedilmiştir. 

Yukarıdaki fıkrada sayılan fiillerden dolayı memur ve hizmetliler hakkında açılmış bulunan disiplin so
ruşturma ve kovuşturmaları hangi safhada olursa olsun işlemden kaldırılır. 

MADDE 2. — Haklarında verilmiş bulunan disiplin cezaları, 1 inci madde hükmü gereğince silinenler
den; kademe ilerlemesinin veya derece yükselmesinin durdurulması cezası alanların bu süreleri yükselme
lerinde dikkate alınmaz ve aylıktan kesme cezası almaları sebebiyle ilgililerin aylıklarından kesilen paralar 
iade edilmez. 

MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 inci maddesinin (E) bendi veya özel 
kanunlarındaki hükümler gereğince Devlet memurluğundan çıkarma cezası alanlar ile 1402 sayılı Sıkıyöne
tim Kanunu hükümleri uyarınca memurluktan çıkarılanlar yeniden göreve alınamazlar. 

MADDE 4. — Bu Kanundan yararlananlara ait sicil dosyalarında mevcut disiplin cezalan ile ilgili ka
yıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın ve süre beklenilmeden sicil dosyalarından çıkarılır. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 331) 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/212, 2/239 
Karar No. : 78 

Adalet Komisyonu Raporu 

24.5.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının Devlet Memurlarının Disiplin Cezalarının Affı 

Hakkında Kanun Teklifi ile Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın; Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Ce
zalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve her iki teklifi telif eden aît komisyon raporu birlikte ve Şanlıur
fa Milletvekili Osman Doğan'ın; Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tek
lifi esas alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı temsilcilerinin ve teklif sahiplerinin de katılmalarıyla Komisyo
numuzca incelenip, görüşülmüş ve esas alınan teklife ilişkin kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda 
açıklanmıştır. 

1. Teklifin 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki «'bütün» kelimesi ifade düzgünlüğünü sağlamak ama
cıyla çıkarılmış, «tüm» kelimesi «Ibütün» şeklinde değiştiriılmiş, 2 noi fıkrasındaki «ilgililere» kelimesinden 
sonra fıkraya açıklık getirmek üzere «geçmiş süreler için» ibaresi eklenmiştir. 

2. Teklifin 2 nci maddesi aynen katml edilmiştir. 
3- Teklif in 3 üncü maddesinin sonundaki «dosyalarından çıkarılır» ifadesi «'hükümsüz kalır» şeklinde de

ğiştirilmiştir. 
4. Teklifin 4 üncü maddesinin (a) bendine 1 inci maddedeki «Kamu görevlileri hakkında verilmiş di

siplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.» hükmü karşısında gerek kalmadığından metinden çıkarıl
mış ve madde açıklık getirilerek tek fıkra olarak yeniden düzenlenmiştir. 

5. Teklifin 5 inci maddesi 1 inci maddenin kapsamı karşısında gereksiz görülerek metinden çıkarılmış
tır, 

6. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 3 üncü maddesi ile 15 inci maddesinin (B) fıkrasının 
değiştirilmesine ve 39 uncu maddesine (J) fıkrası ve Bu Kanuna Geçici ve Ek Geçici Maddeler Eklenme
sine Dair 2559 sayılı Kanunun Ek Geçici 2 nci maddesine göre re'sen emekliye sevkedilenlere de bu tek
lifle bir imkan tanınması yerinde mütalaa edildiğinden teklife 5 inoi madde olarak yeni bir madde eklen
miştir. 

7. Teklifin adı eklenen 5 inci maddeyi de kapsayacak şekilde değiştirilmiştir. 
'8. Teklifin 6, 7 ve 8 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

(Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 
Kâtip 

İbrahim Aydoğan 
îçel 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 
(5 inci maddeye muhalifim) 

Üye 
Hasan Alt ay 

Samsun 
>(3' üncü ve 5 inci maddelere karşıyım) 

'Başkanvekili 
Ahmet llhami Kösem 

Malatya 
Üye 

Coşkun Bayram 
Adana 

(5 inci maddeye muhalifim) 
Üye 

İlhan Dinçel 
Malatya 

Üye 
Salih Alcan 

Tekirdağ 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

Kütahya 
üye 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 
(Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı 

muhalifim) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 331) 
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ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ OSMAN 
DOĞANIN TEKLİFİ 

Kamu GörevEIeriıtûii Bazı Disiplin Cezalarının Affı 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce işlenmiş fiiller sebebiyle 'kurumla sürekli 
olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran cezalar ile 
yer değiştirme cezaları hariç olmak üzere Kanun, Tü
zük ve Yönetmenlikler gereğince Kamu görevlileri 
hakkında verilmiş bütün disiplin cezaları tüm sonuç
ları ile affedilmiştir. 

Ancak tou af ilgililere, parasal yönden herhangi 
bir talep hakkı vermez. 

MADDE 2. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin ce
zalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, il
gililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması 
yapılmaz, devam etmekte olan disiplin soruşturma ve 
kovuşturmaları işlemden kaldırılır, kesinleşmiş olan 
disiplin cezalan infaz edilmez. 

MADDE 3. — Disiplin cezaları affedilenlerin si
cil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, 
ilgililerin müracaatı aranmaksızın dosyalarından çı
karılır. 

MADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına giren di
siplin cezalarıyla ilgili olarak; a) Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce haklarında disiplin cezası veril
miş olupta henüz idarî yargı mercilerine başvurma
mış olan ilgililer, kanunen belirli süre içerisinde dava 
açtıkları takdirde davanın devamı müddetince hakla
rında bu Kanun hükümleri uygulanmaz, Ancak dava 
sonucunda dava menfi olsa dahi bu aftan yararlanır
lar. 

b) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce aç
tıkları davalarda mahkemelerce henüz karar verilme
miş veya verilen karar kesinleşmemiş olan davacılar, 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay 
içerisinde dosyanın 'bulunduğu yargı merciine başvur
mak 'suretiyle davadan feragat etmedikleri takdirde 
dahi haklarında !bu Kanun hükümleri uygulanır. Fe
ragat sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına dair 
karar verilirse masraflar tarafların uhdesinde bırakıla
rak vekâlet ücretine hükmolunamaz. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı 
ve 2559 Sayılı Kanuna Göre Resen Emekliye Şevke-
dilenlerin Yeniden Kamu Görevine Ahnabilmeleri 

Hakkmda Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği talih
ten önce işlenmiş fiiller sebebiyle kurumla sürekli ola
rak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran cezalar ile yer 
değiştirme cezaları hariç olmak üzere kanun, tüzük 
ve yönetmelikler gereğince kamu görevlileri hakkında 
verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedil
miştir. 

Ancak bu af ilgililere geçmiş süreler için parasal 
yönden herhangi bir talep hakkı vermez. 

MADDE 2. —. Teklifin 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Disiplin cezalan affedilenlerin si
cil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, 
ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır. 

MADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına giren di
siplin cezalarına karşı, Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olan
lardan, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
30 gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine 
müracaat etmek suretiyle davadan feragat ettiklerini 
bildirenlerin davaları hakkında; görülmekte olan da
valarda dâvayı gören mahkemece, karar temyiz edil
miş ise Danıştayca feragat sebebiyle, karar verilme
sine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafla
rın üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet üc
retine hükmedilmez. Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 30 gün içinde feragat ettiklerini bildir
meyenlerin davalarının görülmesine devam olunur. 
Ancak, davanın, davacının aleyhine sonuçlanması ha
linde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 331) 
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(Teklif) 

MAJDDE 5. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun Değişik 125 inci maddesinin (e) 'bendi veya 
özel kanunlardaki hükümler gereğince Devlet memur
luğundan çıkarma cezası alanlar ile 1402 Sayılı Sı
kıyönetim Kanunu hükümleri uyarınca memurluktan 
çıkarılanlar yeniden göreve alınamazlar. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümleri, 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 357 
Sayılı Askerî Hâkimler Kanununa tabi personel hak
kında uygulanmaz. 

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Geçici ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair 
2559 sayılı Kanunun Ek Geçici 2 inci maddesi gere
ğince resen emekliye sevkedilenler kamu görevine 
dönme talebinde bulundukları takdirde, ihtiyaç duru
mu gözönüne alınmak kaydıyla kurumlarınca tekrar 
genel hükümler dairesinde mükteseplerine uygun bir 
göreve alınabilirler. 

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 7 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklifin 8 inci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

^•m> 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 331) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 331/e 1 inci Ek 

Şanlıurfa Milletvekili Osman Döğan'ın Kamu Görevlilerinin Bazı 
Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ile Gaziantep 
Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının Devlet 
Memurlarının Disiplin Cezalarının Affı Hakkmda Kanun Teklifi 

ve Adalet Komisyonu Raporu (2 212,2 239) 

Adalet Komisyonu Raporu 

Adalet Komisyonu 
Esas No.: 2/212, 2/239 30 . 10 . 1985 

Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar ve 19 Arkadaşının TJevlet Memurlarının Disiplin Cezaları
nın Affı Hakkında Kanun Teklifi ile Şanlıurfa Milletvekili Osman Döğan'ın; Kamu Görevlilerinin Bazı Di
siplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve her iki teklifi telif eden alt komisyon raporu birlikte ve 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Döğan'ın; Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Ka
nun Teklifi esas alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı temsilcilerinin ve teklif sahiplerinin de katılmalarıyla 
Komisyonumuzca incelenip, görüşülmüş ve konuya ilişkin 24.5.1985 tarihli 78 sayılı raporumuz Başkanlığa 
sunulmuştu. 

Teklif Genel Kurulun 7.6.1985 tarihli 109 uncu birleşiminde İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince Ko
misyonumuzca bir kez daha görüşülmek üzere geri alınmıştır. 

Söz konusu teklifler, Komisyonumuzun 23.10.1985 tarihli 2 hci birleşiminde Adalet Bakanlığı temsilcileri
nin de katılmalarıyla Komisyonumuzun metni esas alınmak suretiyle bir kez daha incelenip görüşülmüştür. 

1. 1 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki «cezalan» kelimesinin başına açıklık getirmek üzere «disiplin» 
kelimesi eklenmiş ve «ile yer değiştirme cezaları» ibaresi metinden çıkarılarak yer değiştirme cezaları da af 
kapsamına alınmıştır. 

2. 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
3. 3 üncü maddenin sonuna disiplin cezalarına dair kayıtların dosyalarından çıkarılacağına ilişkin bir 

hüküm ilave edilmiştir, 

4. 4 üncü madde, başvurunun olumlu veya olumsuz olma durumlarını ikiye ayırmak ve komisyonumuz 
metninde yer alan «davadan feragat» ifadeleri yerine «davaya devam etme» ifadeleri kullanılmak suretiyle 
daha anlaşılır biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

5. 5 inci madde, teklifin disiplin cezalarının affına ilişkin olması ve yerinin de bu teklif olmaması nede
niyle verilen önerge de gözönüne alınarak metinden çıkarılmış ve başlık bu değişikliğe paralel olarak düzeltil
miştir. 
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6. 6 ncı madde 5 inci, 7 nci madde 6 ncı, 8 inci madde 7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Rapoftimuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

g&şkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

üye 
İbrahim Ta$<hmir 

Ağrı 

Üye 
Cüneyt Ûanver 

Adana 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Sözcü 
Mehmet Bahçeci 

Yozgat 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Ahmet Sırrı Özbek 

Adıyaman 

Üye 
Süleymm Çelebi 

Mardin 

Kâtip 
ibrahim Aydoğan 

Üye 
AJdf Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTtöî METİN 

JSmmm G<k*met*t* ten Piafrto Cez»larauı Affı Hakkmda Karom Teklifi 

MADDE i. — Bu Kanunun yürüritifte girdiği talihten önce işlenmiş fiiller sebebiyle kurumla sürekli ola
rak üişik kesümesi sonucunu doğuran disiplin cezalan hariç olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler gere
ğince kamu görevlileri hakkında verilmiş disiplin cezalan bütün sonuçları ile affedilmiştir. 

Ancak, bu af ilgililere geçmiş «üreler için parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez, 

MADDE 2. — Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezaları
nın verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz, 
devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır, kesinleşmiş olan disiplin ceza
ları infaz edilmez. 

MAODE 3. — Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgi
lilerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır. 

MADOE 4. — 6u Kanunun kapsamına giren disiplin cezalarına karşı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün 
içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildir
meyenlerin davalari hakkında; görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise 
Damştayca, «karar verömesme yer olmadığına» ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına 
karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde da
vaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak davanın davacı
nın aleyhine sonuçlanması tealinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk SilaMı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 357 sayılı 
Askerî Hâkimler Kanununa tabi personel hakkında uygulanmaz. 

MADBE «. — B« Kanan yayönı tahinde pürtüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 331'e 1 inci Ek) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 385 

Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 6136 Sayılı Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 
Türk Ceza Kanununun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli 
Silahlar, Patlayıcı Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Tes
limi Hakkındaki 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2 /214) 

TORK1YE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ille Türk Ceza Kanununun 
264 üncü maddesinde yer alan ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar ve benzeri aletlerin teslimi hak
kındaki 2305 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesi hakkındaki Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte sunul
muştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 21.3.1985 

Haydar Koyuncu 
Konya Milletvekili 

GEREKÇE 

(Bilindiği 'gibi 12. Eylül 1980 öncesinde vatandaşlarımızın pek çoğu can güvenliği için silah edinme yoluna 
gitmişlerdi." Anarşik gayelerle edinilen ve suçta kullanılan «ilahların (bir çoğu bilindiği gibi sıkıyönetim ve 
diğer güvenlik kuvvetlerinin gayretleri sonucu ele geçirilmişlerdir. Anoalk, şurası muhakkaktır ki halen va
tandaşın elinde ruhsatlı, ruhsatsız pek çok silah 'bulunabilecektir. 

Zaman zaman çıkarılan ve halktan ellerindeki silahları şu veya hu şekilde sıkıyönetim ve diğer güvenlik 
görevlilerine teslimini listihdaf eden kanunların yaran olmuş ve pek çok silah ve patlayıcı madde ya teslim 
edilmiş ya da sahipsiz olarak muayyen veya gayri muayyen yerlere terkedilmiştir. 

Bugün gerek korku saitoi ile ortaya çıkarılamayan veya bahadan dededen kaldı, hatıradır veya erkeklik 
timsali anlayışı içinde muhtemelen silah bulunduranlar çoktur. 

Suçta kullanılmış (bir silah muhtelif el değiştirmeler sonunda yakalandığı zaman hu bir tek silah yüzün
den pek çok kişi hüküm giymektedir. Oysa o silahı her eline almış şu veya hu sebeple (bulundurmuş olan
ların hepsi aynı cezaya çarptırılımaktadır. Oysa hu silahı bulunduranların hepsi suç işlememişlerdir. Istemı-
yerekte olsa bazı durumlarda bulundurmuş durumuna düşmüş olabilirler. O silahı ne kullanmışlardır ne de 
sahibidirler. 

Bugün halktan ellerindeki silahları teslim etmesi sürekli isteniyor. Bir kısım halk ya teslim ediyor, ya da 
ıterkediyor. Ancak bu maksadın sağlanması içinde zaman zaman işkenceye varan muamelelerin uygulandığı 
şikâyetleri gelmektedir. İşkence yapanların cezalandırıldığını da 'bütün dünya biliyor. Buna rağmen bu kabil 
üzücü olayların tam kontrol altında tutulması her zaman her yerde mümkün olmayabilir. Gelen sızlanmalar
dan bunun böyle olduğu anlaşılmaktadır. 

(Köylerde bu gün dahi halktan silahlarını teslim etmeleri yolunda hoparlörlü çağrılar yapılmaktadır. Bu
nun sonucunda da ya camiye veya araziye pek çok silah terk edilmektedir. Oysa şehirler çok kalabalık 
öldüğü için buna pek imkân görülememekte ve şehir ferde bu yola siilah toplanamamaktadır. 
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Teklifimizle silah hülundurupda bunu şu veya bu maksatla (bırakmayan vatandaşlarımıza ıbir imkan ta
nımak ve yurt düzeyinde saklı 'kalmış külliyetli miktardaki silahın öle geçirilmesini sağlamayı hedefliyo
ruz. 

Yukarıda da bir nezde değindiğimiz gibi 12 EylüTden sonra vatandaşı ellerindeki silahları teslime veya 
terke teşvik eden 2305 ve 2583 sayılı Kanunlar çıkarılmıştır. Bu Kanunların 'büyük yararı olmuştur. Pek 
çok silah ıbu sayede toplanmıştır. Elbette suç unsuru okun suçlarda kullanılan silahlar (bu toplama vesile
siyle suç olayi'ndan vareste tutulmamış o silahların sahipleri hakkında kovuşturma ve gerektiğinde mahkeme 
ve hüküm yoluna gidilmiştik". 

Biz suç vasıtası olmayan ve şu veya 'bu sebeple halkın elinde kalmış 'bulunan, 'bulundurma ruhsatı olma
yan silahların toplanmasına veya terkedilmesine bir defa daha imkân 'tanımak ve hunlar için haşlamış taki
batı da durdurmaktır. 

Bu suretle vatandaşlarımızda ıbir ferahlama ve adlî işlemlerde de /belirli bir azalma, ayrıca pek çok sila
hın yeni yeni suçların vasıtası olmaktan çıkarılmış olacağı kanaatindeyiz. 

Adalet Komisyonunun Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 3 . 12 . 1985 
Esas No. : 2/214 

Karar No. : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun; 6136 sayılı Ateşli Silaihlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı Maddeler, 
Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hakkındaki 2305 sayılı Kanuna Bir Bk Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi Adalet Bakanlığı temsilcileri ve teklM sahibinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip, 
görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş, maddeler üzerinde yapılan de
ğişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

Teklifin 1 inci maddesi ile getirilen Bk 3 üncü maddenin birinci fıkrasında sadece redaksiyon "bakımından 
düzelıtme yapılmış ve 15 günlük süre az 'bulunarak 30 güne çıkarılmıştır, 

İkinci fıkrada ise yazım şekli değiştirilmiş ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15 inci madde
lerinde yazılı suçları işleyenler ile bu silah, patlayıcı Madde vesair aletleri kullanarak suç işlemiş olanların 
bu Kanunun kapsamı dışında olduğu açıkça ifade edlerek, Kanunun sadece şekli suça yönelik olduğu hu
susuna açıklık getirtilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi ifade düzgünlüğü sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 
Teklifin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri aynen benimsenmiştik. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antailya 

Üye 
Cüneyt Canver 

Adana 

İhsan 
Üye 

Nuri Topkay 
Ordıu 

Başkanvekiii. 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 

Sözcü 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

' Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
>a Hasan Alt ay 

Samsun 
Sorunun çözümünde yetersiz 

kalacağından tümüne karşıyım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 385) 



KONYA MİLLETVEKİLİ HAYDAR KOYUNCU' 
NUN TEKLİFİ 

«6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ite Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üuıcü Maddesinde Yer Alan Ateşli Silahlar, Patlayıcı 
Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin Teslimi Hak
kındaki 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenme

si Hakkında Kanun» Teklifi. 

MADDE 1. — 25 Eylül 1980 tarih ve 2305 Sayılı 
Kanuna aşağıdaki ek üçüncü madde eklenmiştir : 

«EK MADDE 3. — Bu Kanunun 1 linçi madde
sinde sayılan silah, mermi, patlayıcı madde, diğer 
alet ve 'benzerlerini 21 Ocak 1982 gününden bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 inci günü 
mesai bitimi arasında resımî makamlara kendiliğinden 
veya çağrı veya uyarı üzerine; teslim edenler, yerle
rini bildirenler üe Güvenlik Kuvvetler1! veya diğer 
yetkililerce bulunabilecek yerlere bırakmak suretiyle 
terkedenler hakkında takibat yapılmaz, hükımolun-
muş cezalar yerine getirilmez ve kanunî sonuçları 
ortadan kalkar. Şu kadar ki, tahsil edilmiş para ce
zaları İade edilmez, mahkûmiyet hükümlerine ait si
cil varakaları adlî sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki 
cezalara ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar İçin 
sicil varakası tesis edilmez. 

Ancak; 
a) 25 Eylül 1980 tarih ve 2305, 14.1.1982 tarih 

ve 2583 sayılı Kanunların hükümlerinden yararlan
mış 'bulunanlar hariç olmak üzere, 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun 13 vs 15 inci maddeleri kapsamı
na giren suçları işleyenler, 

<b) 25 Eylül 1980 tarih ve 2305, 14.1.1982 tarih 
ve 2583 sayılı Kanunlar ve bu Kanunla belirlenen sü
reler içerisinde her türlü silah, patlayıcı madde, diğer 
alet ve 'benzerlerini kullanarak taksirli suçlar hariç 
olmak üzere 'bir cürüm işleyenler, 

Birinci fıkra hükmünden yararlanamazlar. 
Bu madde hükümleri bu maddede belirtilen süre 

dışında 6136 sayılı Kanuna veya Türk Ceza Kanunu
nun 264 üncü maddesine muhalefet edenler hakkında 
uygulanmaz. 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet
ler Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanununun 264 
üncü Maddesinde Yer, Alan Ateşüi Silahlar, Patlayıcı 
Maddeler, Bıçaklar ve Benzeri Afetlerin Teslimi Hak
kındaki 2305 Sayılı Kanuna Bir Ek (Madde Eklenme

si Hakkında Kanun Teklifi. 

IMADDE 1. — 25 Eylül 1980 tarih ve 2305 sayılı 
Kanuna aşağıdaki ek üçüncü madde eklenmiişitür : 

«EK MADDE 3. — Bu Kanunun 1 inci madde
sinde sayılan silah, mermi, paltllayıcı madde, diğer alet 
ve benzerlerini 21 Ocak 1982 günü ile bu Kanunun 
•yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 uncu günün me-
ısai bitimi arasında resmî makamlara kendiliğinden ve
ya çağrı veya uyarı üzerine; teslim edenler, yerlerin'i 
'bildirenler ile güvenlik kuvrveltleri veya diğer yetkili
lerce bulunalbiJlecek yerlere bırakmak suretiyle terk 
edenler hakkında takibat yapılmaz, hükmolunmuş ce
zalar yerine getirilmez ve kanunî sonuçları ortadan 
kalkar. Şu kadar ki, tahsil edlilmiş para cezalan iade 
edilmez. Mahkûmiyet hükümlerine aÜt sicil varaka
ları aldlî sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki cezalara 
•a'iit fişlerden sicil1 teslis edilmemiş olanlar için skil va
rakası tesis edilmez. 

Ancak, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 
15 inci maddeleri kapsamına giren suçlan işleyenler 
ih her türlü sulattı, patlayıcı madde, diğer alet ve ben
zerlerini kullanarak taksirli suçlar hariç olmak üzere 
'suç işleyenler birinci fıkra hükmünden yararlanamaz
lar* 

(Bu madde hükümleri, bu maddede bel'Mlen süre 
dışında 6136 sayılı Kanuna veya Türk Ceza Kanu
nunun 264 üncü maddesine muhalefet edenler hak
kında uygulanma.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 385) 



<Ktonya Millötlvekiii Haydar Ktoyuncu'nun Teklifi) 

MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesini 
mütea'kip derhal TRT ve Valilikler ile gerekli duyu
ruların yapılması hususunda İçişleri Bakanlığı görev
lidir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

4 — 

I (Adalet Komisyonunun Ralbül Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesini 
mütealkiıp Içttşlerı Bakanlığı, TRT ve Va'MIMer ka
nallıyla gerekti duyumları yapmakla görevlidir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kalbul edillmüştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü madldesi Kıomis-
yonuımuzıca aynen kalbul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 385) 


