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I. — GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 

II. — YOKLAMA 
III. — BAŞKANLIĞIN 

GENEL KURULA SUNUŞLA
RI 

A) Gündem Dışı Ko
nuşmalar 

1. — Dışişleri Bakanı A. Me
sut Yılmaz'm, Filistin Ulusal 
Konseyince Bağımsız Filistin 
Devletinin ilanı ve Türkiye'nin 
resmen tanımasına ilişkin gün
dem dışı açıklaması ve Zonguldak 
Milletvekili Koksal Toptan, İstan
bul Milletvekili İsmail Cem ve 
Amasya Milletvekili İsmet Özars-
lan'm grupları adına konuşmala
rı. 

2. — Samsun Milletvekili İr
fan Demiralp'in, Türk dış politi
kası ve Dışişleri Bakanlığı 
bünyesinde yapılmış olduğu ileri 
sürülen yolsuzluklar hakkında Dı
şişleri Bakanının Plan ve Bütçe 

Sayfa 

190 
192 

192 

192 

192:197 

Komisyonundaki açıklamalarına 
ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Dışişleri Bakanı A. Mesut Yıl-
maz'ın cevabı. 

3. — Kars Milletvekili Mah
mut Almak'm, Kars İli üreticisi
nin ihtiyaçları, banka ve 
kooperatife olan borçlarının erte
lenmesi ve yeni kredi açılmasına 
ilişkin gündem dışı konuşması. 

4. — Afyon Milletvekili Ba
ki Durmaz'm, konut yapı koope
ratiflerinin içinde bulundukları 
durum, konut kredilerinin yeter
siz kalışı ve Toplu Konut Fonun
daki darboğazlara ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci'nin cevabı. 

Sayfa 

197:202 

202:203 

202:209 

B) Tezkereler ve Önergeler 209 

1. — Ulaştırma Bakanlığı il
gili kuruluşu Denizcilik Bankası 
T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ile, Kül
tür ve Turizm Bakanlığının il
gili kuruluşu Türkiye Cumhuri-
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yeti Turizm Bankası AJŞ. Genel 
Müdürlüğünün Başbakanlıkla il
gilendirilmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/697) 209 

IV. — SEÇİMLER 209 

1. — Komisyonlarda açık 
bulunan üyeliklere seçim. 209 

V. — KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE KOMİS
YONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 210 

1. — 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılması ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dair Kanun Tasarısı ile An
kara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 
7 Arkadaşı, Elazığ Milletvekili 
Tahir Şaşmaz ve 37 Arkadaşı, Ha
tay Milletvekili Öner Miski ve 25 

Arkadaşı, İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sangül, Konya Milletve
kili Ali Talip Özdemir ve 63 Ar-
kadışmın, 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifleri ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/509, 2/40, 2/45, 2/49, 2/82, 
2/98) (S. Sayısı : 125) 

VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR 

A) 
vapları 

Yazılı Sorular ve Ce-

1. — Hatay Milletvekili 
Öner Miski'nin, Çekmece - An
takya yolunun hangi kurumca ne 
zaman onarılacağına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi
ray'm yazılı cevabı (7/326) 

Sayfa 

210:245 

245 

245 

245 

I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet 
Uncu'nun, beşinci yılı dolmak üzere olan 
2981 sayılı İmar Affı Kanununun bugü
ne kadarki tatbikatına ilişkin gündem dı
şı konuşmasına Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray cevap verdi. 

Ankara Milletvekili Erol Ağagil, Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulu
şunun beşinci yıldönümüne ve bağımsız 
Filistin Devletinin kuruluşuna, 

Mardin Milletvekili Abdülvahap 
Dizdaroğlu da, Plan ve Bütçe Komisyo
nundaki konuşmalannm 13 Kasım 1988 

tarihli bazı gazetelerde yanlış değerlendi
rildiğine; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma 
yaptılar. 

Sudan'a gidecek olan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ya
zar'm; 

Yugoslavya'ya gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin dönü
şüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'm; 

Fransa ve Belçika'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Kâmran İnan'm dönüşü-
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ne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay'ın; 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine 
gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Te
nekeci'nin dönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Ali Bozer'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
ile, 

İstanbul Milletvekili Mehmet Mo-
ğultay ve 61 arkadaşının, güvenlik güçle
rinin bir tür devlet terörü niteliği göste
ren işlem ve eylemlerine karşı gerekli ön
lemleri almakta yetersiz kalarak temel hak 
ve özgürlüklerin zedelenmesine gözyum-
duğu, sorumluluğu altındaki atamaların 
yansızlık ve özen içinde yapılmadığı ve ya
sa dışı örgütlenmeler konusunda gerekli 
duyarlılığı göstermediği iddialarıyla İçiş
leri Bakanı Mustafa Kalemli hakkında bir 
gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/4); 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

12.11.1988 tarihinde sayın üyelere da
ğıtılan ve 14.11.1988 tarihli "Ge len 
Kâğıtlar ' ' da yayımlanan 11/4 esas numa
ralı gensoru önergesinin özel gündemde 
yer alması ve gündeme alınıp alınmaya
cağı hususundaki görüşmelerin Genel Ku
rulun 15.11.1988 Salı günkü birleşiminde 
yapılmasına ve 

14.11.1988 tarihli "Gelen Kâğıt lar" 
da yayımlanan ve 16.11.1988 tarihinde gün
deme girecek olan 125 sıra sayılı, 2547 sa
yılı Yükseköğretim Kanununun Bir Mad

desinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasan sı ile Ankara Milletvekili Rı
za Yılmaz ve 7 Arkadaşı, Elazığ Milletve
kili Tahir Şaşmaz ve 37 Arkadaşı, Hatay 
Milletvekili Öner Miski ve 25 Arkadaşı, 
İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül, 
Konya Milletvekili Ali Talip Özdemir ve 
63 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğre
tim Kanununun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifle
rinin gündemin birinci sırasına alına
rak, görüşmelerinin, Genel Kurulun 
16.11.1988 tarihli birleşiminde yapılmasına; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri ka
bul edildi. 

Hatay Milletvekili Mustafa Mura t 
Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, Türk çiftçi 
ve köylüsünün sorunlarını ve bu konuda 
alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/49) Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu; önergenin, gündemdeki 
yerini alacağı ve ön görüşmesinin sırasın
da yapılacağı açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Mo-
ğultay ve 61 arkadaşının, İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli hakkında gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin (11/4) gündeme 
alınıp alınmaması konusundaki görüşme
ler tamamlandı; yapılan oylama sonucun
da gensoru önergesinin kabul edilmediği 
açıklandı. 

16 Kasım 1988 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.40'da son verildi. 

Kâtip Uye 
İstanbul 

Mustafa Songül 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 
Kâtip Uye 
Kırklareli 

Cemal Ozbilen 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli) İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 ncı birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini ri
ca ederim. 

(Bursa Milletvekili Beytullah Meh
met Gazioğlu'na kadar yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Dışişleri Bakam A. Mesut Yümaz'-
m, Filistin Ulusal Konseyince Bağtmstz Filistin 
Devletinin ilanı ve Türkiye'nin, resmen tanıması
na ilişkin gündem dışı açıklaması ve Zonguldak 
Milletvekili Koksal Toptan, İstanbul Milletvekili 
ismail Cem ve Amasya Milletvekili ismet Ozars-
lan'tn grupları adına konuşmaları. 

BAŞKAN — Hükümet adına, Filis
tin konusunda Genel Kurula bilgi vermek 
üzere, Sayın Dışişleri Bakanı Mesut Yıl
maz; buyurun. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; malumunuz ol
duğu üzere, Filistin Ulusal Konseyinin 12 
- 15 Kasım tarihlerinde Cezayir'de düzen
lenen toplantısında alman tarih! bir kara
la, bağımsız Filisitin Devleti ilan edilmiş 
ve uluslararası camianın bu en yeni üye
si, tarafımızdan, aynı gün tanınmıştır. Bu 
hususta kısa izahatta bulunmak amacıy
la söz almış bulunuyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin onyıllârdır 
bölgesel ve uluslararası barış ve güvenli
ğin korunması açısından, en ciddî mesele 
olan Oratadoğu sorunu karşısındaki tutu
mu, her zaman, gerçekçi, yapıcı ve tutar
lı olmuştur. Konuya, bölgede yaşayan tüm 
uluslarla, arasında mevcut tarih! bağlar
dan kaynaklanan tabiî bir ilgi ve duyarlı
lıkla ve uluslararası ilişkilere hâkim olması 
gereken hakkaniyet ilkesine olan sarsılmaz 
inancı doğrultusunda yakalaşan, Filistin 
meselesinin Ortadoğu sorununun özünü 
teşkil ettiğinin idrakiyle hareket eden ve 
Filistin Kurtuluş Örgütünü, Filistin Hal
kının tek yasal temsilcisi olarak tanıyan 
Türkiye, ötedenberi, bölgede adil ve kalı
cı bir barışın tesis edilebilmesi için, İsra
il'in 1967 Savaşında işgal ettiği tüm Arap 
topraklarından çekilmesi, Filistin Halkı
nın kendi kaderini tayin hakkının tüm so
nuçlarıyla tanınması ve ayrıca, İsrail de 
dahil olmak üzere, bölgedeki tüm devlet
lerin güvenli ve tanınmış uluslararası sı
nırlar içinde yaşama haklarının teslim 
edilmesi gereğine inanmış ve bu görüşü-
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nü her vesileyle ve hiçbir yanlış anlamaya 
yer bırakmayacak bir açıklıkla dile getir
miştir. 

Hükümetimiz, Filistin Ulusal Kon
seyinin dün sona eren tarihî toplantısın
da, Filistin halkının kendi kaderini tayin 
hakkını, bir bağımsız devlet kurma yö
nünde kullanma kararını, işte bu genel 
çerçevede dikkatle değerlendirmiş ve ilan 
edilen bağımsız Filistin Devleti'ni resmen 
tanımaya karar vermiştir. 

Bu şekilde hareket etmekle, tüm hal
kımızın görüş ve beklentilerine de tercü
man olduğumuza kaniyiz... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Doğru. 
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 

YILMAZ (Devamla) — Sözkönusu olan, 
sadece Hükümetimizin değil, siyasî par
tilerimizin desteğinin de ortaya koyduğu 
üzere» bütünüyle Türk Milletinin ka
rarıdır. • 

- Sdym milletvekilleri, ülkemizin Filis
tin sorununa ilişkin tutumunun, son ola
rak, Filistin Ulusal Konseyinin bu toplan
tısı arifesinde (25 Ekim günü) istişareler
de bulunmak amacıyla ülkemizi ziyaret 
eden Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komi
tesi Başkanı Sayın \kser Arafat'a da en üst 
düzeylerde teyiden açıklandığını ve bu 
çerçevede, Filistin Halkının, Filistin Ulu
sal (Konseyinin sozkonusu toplantısında 
barış sürecine gerçekten katkıda buluna
cak, sorumlu ve sağduyulu bir yaklaşım 
içinde hareket etmesini temenni ettiğimi
zin belirtildiğini hatırlayacaklardır. 

Başkan Arafat'ın şahsında, kardeş Fi
listin Halkına telkin ettiğimiz olgun ve ya
pıcı anlayışın, Filistin Ulusal Konseyi top
lantısında kabul edilen bildirilerde, örnek 
bir siyasî cesaretle ortaya konulmuş bulun
masından büyük memnunluk duyuyoruz. 
Sözkönusu belgelerde, yeterli açıklakla yer 
verilen yapıcı unsurlarla birlikte mütalaa 
ederek, Filistin Halkının egemen iradesiy

le attığı bu tarihî adımın, bölgede tesisi öz
lenen adil ve kalıcı barış yönünde önemli 
bir katkı oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu 
gelişmenin, İsrail'den başlamak üzere, di
ğer ilgili taraflarca da zaman kaybedil
meksizin, soğukkanlı ve ileri görüşlü bir 
anlayışla değerlendirilmesi halinde, Orta
doğu barış sürecinin sonuç almaya yöne
lik vaat edici bir hız kazanacağına ina
nıyoruz. 

Samimî kanaatimiz odur ki, bundan 
böyle devlet olmanın sorumluluğu ile ha
reket edeceğinden şüphe etmediğimiz Fi
listinli yetkililerin, barış yönündeki bu 
hamlesinin karşılıksız bırakılmaması, Or
tadoğu Bölgesinde yıllardır yaşanan tarif
siz acıların kederli şahidi olan tarihin, bu
gün bütün uluslararası camiaya yöneltti
ği bir çağrıdır. Ortadoğu'da banş, güven
lik ve istikrarın tesisi için; daha fazla hak
sızlık, daha fazla kin, daha fazla şiddet ve 
daha fazla korkunun vaat ettiği hiçbir şey 
bulunmadığı dikkate alınarak, bu çağrı
ya kayıtsız kalmmaması, bu fırsatın siya
sî cesaret ve tarih bilinciyle değerlendiril
mesi, bölgede hiçbir tarafın aleyhine ol
mayacak adil, kalıcı ve kapsamlı bir barı
şın, geleceğin Arap ve İsrailli kuşakları
nın tüm ilgili taraflardan beklediği en 
önemli husustur. 

Türkiye Cumhuriyeti, İsrail ile yan 
yana ve banş içinde yaşama anlayışıyla 
ilan edildiğini değerlendirdiği bağımsız Fi
listin Devleti olgusuyla, yeni bir dinamizm 
kazanmasını umduğumuz banş süreci çer
çevesinde, kendisinden beklenebilecek kat-
kılan yapmaya hazır olacaktır. 

Yüce Meclise teşekkür eder, saygılar 
sunarım. (ANAP ve SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Gruplan adına, ilk olarak, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına, Sayın Koksal lop-
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tan'a söz veriyorum; buyurun. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA KOKSAL 
TOPTAN (Zonguldak) —, Sayın Başkan, 

* Yüce Meclisin değerli üyeleri; dün saba
ha yakın ilan edilen ve yine dün akşam sa
atlerinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
tarafından resmen tanındığı açıklanan ba
ğımsız Filistin Devletinin kuruluşu nede
niyle Sayın Dışişleri Bakanının verdiği bil
gi üzerine, Doğru Yol Partisinin konuyla 
ilgili görüşlerini kısaca arz etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın en 
sıcak bölgelerinin başında bulunan Orta
doğu, belki de tarihinde ilk defa barış ve 
huzurun başlayacağı bir noktada bulun
maktadır. Başka bir ifadeyle, her zaman 
kan, barut, kin ve nefret dolu Ortadoğu, 
belki de tarihinde ilk defa, barışı, huzuru 
yakalama imkânını elde etmiş bulun
maktadır. 

Stratejik konumu ve petrol varlığının 
yanı sıra, insanının doğasından kaynak
lanan Ortadoğu bunalımları, yüzlerce se
ne, binlerce insanı ölüme götürmüş, mil
yarlarca dolarlık servetleri yemiş bitirmiş
tir. Ortadoğu'yu kana bulayan sebepler 
yer ve zamana göre değişmiş; ama, sonuç, 
hiçbir zaman bir diğerinden farklı olma
mıştır. Bu sonuç, Ortadoğu'da yaşayan in
sanların mutsuzluğu, çocukların, kadın
ların acımasızca katledilmeleridir. 

Ortadoğu'nun huzur bulması, sanki 
birtakım güçlerin huzursuzluk kaynağı ol
muş, Ortadoğu huzursuzluğu ise, birta
kım kesimlerin vazgeçemeyeceği bir olgu 
olma vasfını sürekli korumuştur. O neden
le, biz, Filistinlilerin bağımsız bir devlet 
ilan etmiş olmalarının, yeni bir dönemin 
başlangıcı, barışın, huzurun dolu olduğu 
yeni bir dönemin ilk halkası olmasını yü
rekten diliyoruz. 

Kırk yıldan beri Filistin Halkına re

va görülen ve her perdesi bir insanlık ayı
bı olan ve dünya kamuoyunda da tescil 
edilen bu ayıp ve mezalimin son bulma
sını, Filistin ve İsrail devletlerinin, karşı
lıklı, hukuklarına, haklarına riayet ederek, 
bir ve beraber, bağımsız iki ayrı devlet ola
rak yaşamalarını da yürekten diliyoruz. 

İlan edilen bağımsız Filistin Devle
tinin Türkiye tarafından, vakit geçirilme
den tanınmış olmasını, bu düşünceler ışı
ğı altında doğru ve mutlaka onaylanması 
gereken bir tavır olarak nitelendiriyoruz. 
Gelişmeleri yakmen takip edip, Hükümeti 
süratle bu yolda karar almaya yönelten Dı
şişleri Bakanlığı ve onun dünya sorunla
rını her zaman dikkatle takip etteğine yü
rekten inandığımız deneyimli mensupla
rını da yürekten kutluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, aralarında ortak 
benzerlikler, ortak noktalar olan Kıbrıs 
meselesine bir iki cümleyle temas etmek 
istiyorum. Kıbrıslı soydaşlarımıza yıllar
dır reva görülen ve 1974- müdahalesine ka
dar devam eden insanlık dışı katliamlar, 
her zaman, Filistinlilere karşı yürütülen 
muameleyi hatırlatmıştır. Dün kuruluşu
nun 5 inci yılını kutladığımız Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyetinin, 1974 yılından 
bu yana barış Ve huzur dolu olması, böl
gede hiçbir husursuzluğun kaynağı hali
ne gelmemiş bulunmasına rağmen, Kıb
rıs'ın sadece Türkiye tarafından tanınma
sı, Kıbns sorununun, olayların akışına bı
rakılması endişe vericidir. Filistin Bağım
sız Devletini ilk tanıyan Batı ülkesi Türk
iye'nin, alkışlanması gereken bu tavrının 
karşılık görmesini beklemesi en doğal 
hakkıdır. 

Sayın milletvekilleri, hiç şüphesiz, 
Türkiye, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriye
ti başkalan tarafından tanınsın diye Filis
tin Devletini tanınmamıştır. Türkiye, ken
disine, büyüklüğüne ve destanlar yazdığı
mız Kurtuluş Savaşına yakışanı yapmış-
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tır. Türkiye'ye yakışan, bize yakışan 
buydu. 

Kıbrıs konusunda ise, başkalarından 
da beklediğimiz, sadece hakkın, hukukun, 
adaletin teslimi ve kabul edilmesidir ve on
lara yakışanı beklemek de, onu elde etme
ye çalışmak da, bizim vazgeçmemiz müm
kün olmayan ve hiç kimsenin de garip kar
şılamaması gereken bir isteği olmak lazım 
gelir. 

Değerli milletvekilleri, bu düşünceler 
ışığı altında, dün sabah ilan edilen ve 
Türkiye tarafından tanınan, bugün alınan 
bilgilere göre, tanınma keyfiyeti dalga dal
ga diğer ülkelere de yayılan Filistin Bağım
sız Devletinin, sayısı dünyada beş milyon 
olan yahut o şekilde hesap edilen Filistin 
halkına, Ortadoğu'ya ve dünya barışma 
hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinize 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Toptan. 

SHP Grubu adına, Sayın İsmail 
Cem; buyurunuz efendim. (SHP sırala
rından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA İSMAİL 
CEM (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Türkiyemizin bir süredir 
doğru değerlendirmelerle gündemde tut
tuğu Filistin sorunu, bir Türk olarak he
pimizi mutlu edecek noktada sonuçlan
mıştır. Bağımsız Filistin Devletinin kurul
ması, bu topraklarda yaşamış ve yaşayan 
insanların haklı, onurlu mücadelesinin bir 
sonucu olmuştur ve Türk Hükümeti, doğ
ru bir kararla, Filistinlilerin bağımsız dev
letini ilk tanıyan hükümetler arasında yer 
almıştır. 

Filistin toprakları bizim için herhangi 
bir toprak değildir. Bizim bu topraklarda 
uzun bir geçmişimiz, tarihimiz vardır. Bu 
topraklarda yaşayan insanlarla din bağı
mız vardır, kardeşlik bağımız vardır, bir
likte yaşamış olmanın getirdiği bağlarımız 

vardır ve nihayet, Filistinliler mazlum mil
letler arasındadır. Bizim kendi tarihimiz
den gelen görevimiz, mazlum milletlerin 
meselelerine sahip çıkmaktır ve Türkiye şu 
aşamada görevini yapmıştır; ancak, şunu 
da belirtmek gerekir ki, aslında Filistin 
halkının haklı mücadelesinde bir dönem 
bitmekte, yeni bir dönem başlamaktadır 
ve bu yeni dönem kolay olmayacaktır. Bu 
yeni dönemde ciddî engeller, zorluklar 
sözkonusudur ve Türkiye bu yeni dönem
de de Filistin'e karşı kendi görevini yeri
ne getirecektir; buna güvenmekteyiz ve Fi
listin'i Türkiye'nin derhal tanımasını över
ken, Arap dostlarımıza da bir noktayı ha
tırlatmadan geçemeyeceğim. < Türkiye' nin 
haklı davası olan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin tanınması konusunda 
hiçbir zaman biz, bize yakın olduğunu 
söyleyenlerden aynı ilgiyi, aynı desteği gö
remedik. 

Sayın milletvekilleri, Ortadoğu'da 
çok ciddî bir değişim yer almaktadır ve bu 
büyük değişim, İsrail Devletinin önüne 
hem çok büyük bir fırsat getirmektedir 
hem de İsrail'in zaten içnide bulunduğu 
çıkmazı biraz daha daraltmaktadır. Ter
cih İsrail'indir. Bu bir fırsattır. Çünkü, ar
tık, Ortadoğu'da Filistin, Filistin'li den
diği vakit, bir tepki döneminin sonucun
da teröre başvurabilen, ölçüsüz talepler 
ortaya koyan, dağınık bir halk, bir millet 
yoktur. Bugün artık, Filistin dendiği va
kit, akılcı ve barışçı çözümleri dünya ka
muoyuna getiren, terörizmden vazgeçtiği
ni, terörizmin bir yol, yöntem olmadığını 
açıkça ilan edebilen ve saygınlığı her gün 
daha da büyüyen bir devlet vardır. Bu 
devlet, aslında, İsrail için bir fırsattır. İs
rail için, tarihsel bir sorunu, bir büyük 
kavgayı, anlaşmazlığı, bir büyük acıyı so
na erdirmenin yolu ve fırsatı bugün artık 
mevcuttur; ama, bu aynı zamanda bir çık
mazdır. Çünkü, artık İsrail'in karşısında 
dağınık bir kuvvet yoktur, dağınık Filis-
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tinliler yoktur. Eğer kendi yanlış ve inatçı 
politikalarında ısrar ederse, İsrail'in kar
şısında dünya kamuoyu vardır, Filistin 
Devleti vardır ve giderek" daha da güçle
necek olan barışçı, demokrat insanların 
evrensel bütünlüğü vardır. 

Burada şunu da belirtmek lazım : İs
rail, çileli bir geçmişin, acılı bir geçmişin 
sahibi olarak, dünya kamuoyunda daima 
sempati varsayımıyla karşılanmış bir ül
kedir. Daima onlann çektiği acılar dikka
te alınmıştır; ama, hiçbir toplum, hiçbir 
ülke, sırf kendisi geçmişte acı çekmiş ol
duğu için, başka halklara, başka insanla
ra acı çektirmek hakkına sahip değildir. 
Bu bakımdan, İsrail'in, bundan sonraki 
politikasında çok dikkatli olması, barışçı
lığa, insancıllığa yönelmesi gerekir. Tür
kiye olarak, toplumumuzun, Ortadoğu'
daki gücü ve etkinliğiyle, bizim banş yö
nünde bir faktör olmaya devam edeceği
miz inancındayım. 

Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Meclis Grubu olarak, Meclis Başkanlık 
Divanımızın değerlendirmesine bir öneri 
sunmaktayız : Biz, bu Meclisin üyeleri 
olarak, Filistin Ulusal Konseyine, yani Fi
listin Millet Meclisine, bize ait, Mecliste
ki partilere ait iyi niyeti, iyi dilekleri ve 
kutlamayı onlara ulaştırmak istiyoruz. Bu 
önerimizi Başkanlık Divanımıza getir
mekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, hiçbir başarı, 
hiçbir sonuç, bedeli, faturası ödenmeden 
elde edilmez. Bugün Filistin Devleti ku-
rulabilmişse, bu devletin kurulmasında 
çok sayıda insanın acısı, hatta hayatı, ka
nı vardır. Hepimiz televizyondan izledik, 
hepimiz Filistinli delikanlıların, genç kız
ların, çocukların nasıl dövüldüğünü, na
sıl öldürüldüğünü gördük ve bugün bu
rada şu konuşmayı yaparken, o gençlere, 
o çocuklara Tanrı'dan rahmet diliyorum 
ve bu şehitler sayesinde, bugün Filistin 

Devletinin kurulmakta olduğunu gö
rüyorum. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunarım. 
Sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Cem. 

Sayın üyeler, Sayın Gem'in teklifi 
dikkâte alınacaktır ve Başkanlık Divanın
da konuşulacaktır. 

Teşekkür ederiz efendim. 

ABDULKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Sayın Başkan, ANAP Grubu adı
na, Sayın İsmet Özarslan konuşacaklar
dır efendim. 

BAŞKAN — ANAP Grubu adına, 
Sayın İsmet Özarslan; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İSMET 
ÖZARSLAN (Amasya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; sözlerime başlama
dan önce, hepinizi en derin saygı ve sev
giyle selamlıyorum. 

Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda 
sulh" direktifi doğrultusunda, Hüküme
timiz, giderek karmaşık bir hüviyet kaza
nan uluslararası ilişkiler dünyasında, çok 
boyutlu bir politikayı, maharet ve karar
lılıkla izlemektedir. Konular, dikkatle iz
lenmekte, değerlendirmeler, meselelerin 
tüm boyudan göz önünde bulundurula
rak, sağduyu ve soğukkanlılıkla yapılmak
ta, bunların ışığında, bilinçli biçmide olu
şan tutumlarımız, tutarlılık ve cesaretle or
taya konulmaktadır; bu hepimiz için se
vindiricidir. 

Değerli milletvekilleri, dün; Kıbrıs 
Türk Halkının, olayların zorlamasıyla, 
kendi kaderini tayin hakkını bağımsız bir 
devlet kurma yönünde kullandığı 15 Ka
sım 1983'ün, beşinci yıldönümünde, iki 
bayramı daha kutlamak nasip oldu. Kar
deş Filistin Halkının, kendi kaderini tayin 
hakkı çerçevesinde bağımsız bir devlet 
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kurma kararı ve bununla irtibatlı olarak 
yapılan, barış sürecinin geleceği açısından 
ümit verici açıklamalarla, Hükümetimi
zin, Ortadoğu politikamızın temel para
metreleri ve millî çıkarlarımız çerçevesin
de, bu gelişmeyi dikkatle; ama, en seri bi
çimde değerlendirerek, gereksiz tereddüt
ler içinde bocalamadan, bağımsız Filistin 
Devletini tanımasını, ANAP Grubu ola
rak gönülden destekliyor, alkışlıyoruz. 

Sayın Dışişleri Bakanımızın da az ön
ce ifade ettiği gibi, Hükümetimizin, Or
tadoğu meselesinin taraflarından hiçbiri
ne karşı olmayan, banş için olan bu kara
rı, bütünüyle milletimizin beklentilerine 
uygundur. Filistinli kardeşlerimizin aldık
ları tarihî karar ve benimsedikleri yapıcı 
yaklaşımın ve Hükümetimizin bununla il
gili olarak, Ortadoğu'da tüm ilgili taraf
ların meşru hak ve çıkarlarını, adil ve ka
lıcı bir denge içinde bağdaştırarak, barış
çı bir çözüme katkıda bulunmak amacıy
la aldığı sorumlu ve şahsiyetli tutumun ha
yırlı olmasını diliyoruz. (ANAP sıraların
dan, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hükümetimizin, Türk diplomasi ta
rihine şerefle kaydedileceğinden emin bu
lunduğumuz kararından duyduğumuz kı
vanç ve mutluluğu teyiden ifade eder, Yü
ce Meclise, ANAP Grubu adına en derin 
saygılarımı sunanm. (ANAP ve SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Özarslan. 

2. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'-
m, Türk dış politikası ve Dışişleri Bakanlığı bün
yesinde yapılmış olduğu ileri sürülen yolsuzluklar 
hakkında Dışişleri Bakanının Han ve Bütçe Ko
misyonundaki açıklamalarına ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yûmaz'tn 
cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma
lara devam ediyoruz. 

"Türk dış politikası" hakkında, 
Samsun Milletvekili Sayın İrfan Demi-
ralp; buyurun efendim. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dış po
litikamız ve bununla ilgili bazı konularda 
görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bu
lunuyorum. Genel Kurulu saygılarımla se
lamlarım. 

Sözlerime başlamadan önce, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kuruluşunun 
5 inci yıldönümünün, bu ülkeye ve bu ül
kede yaşayan soydaşlarımıza kutlu olma
sını gönülden temenni ediyorum. Bu ve
sileyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin kurulmasında emeği geçenleri, rah
metli Fazıl Küçük'ü ve halen büyük bir 
mücadele örneği sergileyen Sayın Rauf 
Denktaş'ı gönülden kutluyor ve şükranla
rımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, Cum
huriyet tarihinin 62 yılında almış olduğu 
dış borçların 2,5 katını son beş yıl içeri
sinde ANAP İktidan döneminde almıştır. 
Daha da kötüsü, alınan bu dış borçlar, 
millî hâsılanın çok tehlikeli bir oranına 
ulaşmıştır. Bu oran, bugün Güney Ame
rika ülkeleri ekonomilerini çıkmaz noktaya 
getiren oranın dahi üstüne çıkmıştır. 

Ülkenin bu derece aşırı borçlandırıl
ması, özellikle kısa vadeli borçlara yöne-
linmiş olması, bizi, dış politikada tavizler 
verileceği hususunda endişeye sevk etmek
tedir. 

Şunu burada Türk Milletine, Yüce 
Meclise özellikle açıklamak isterim : Türk 
hükümetlerinin, geleneksel dış politika
mızda, borç alma - alamama endişesiyle, 
taviz vermemesi gerekir. Verilecek olan ta
vizleri ve bu tavizleri verecek olanları her 
zaman suçlayacağımızı burada ifade et
mek isterim. 
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Sayın milletvekilleri, bu noktada, Dı

şişleri Bakanı Sayın Mesut Yılmaz'm Plan 
ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakan
lığı bünyesinde yapılmış olan yolsuzluklar
la ilgili açıklamasına da değinmeden geç
mek istemiyorum. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komis
yonunda, bir devlet adamına yakışır ce
saretle ve bir devlet adamı sorumluluğu 
içerisinde, Sayın Ercan Vuralhan'ın Dışiş
leri Bakanlığında görevli olduğu süre içe
risinde yapılmış olan zırhlı otomobil ve çe
lik yelek alımları esnasında usulsüzlük ya
pılmış olduğunu açıklamıştır. Bu konuda 
Sayın Bakanı, medenî cesaretinden dola
yı, devlet adamı bilinci içerisinde davran
masından dolayı kutluyor ve tebrik 
ediyorum. 

Sayın Bakan, Muhakkik Heyetinin 
aylardır devam eden çalışmaları sonucu 
hazırlamış olduğu 500 sayfalık bir rapo
run özeti olarak bu açıklamayı yapmıştır. 
Yani, Sayın Ercan Vuralhan'ın bakanlık
taki görevi esnasında yapılmış olan bu 
alımlarda usulsüzlük vardır ve Sayın Ba
kan, bu tespitten sonra Memurin Muha-
kematı Kanunu gereğince, Sayın Ercan 
Vuralhın'm da içinde bulunduğu -yanlış 
hatırlamıyorsam- 27 kişi hakkında tahki
kat açılmış olduğunu çok net bir şekilde 
açıklamıştır. 

Usulsüzlük yaptığı tespit edilmiş ve 
ilgili Dışişleri Bakanı tarafından açıklan
mış olduğu halde, Sayın Ercan Vuralhan'
ın, Millî Savunma Bakanlığı gibi çok 
önemli bir bakanlıktaki görevine nasıl de
vam ettiğini veya ettirildiğini anlamak 
mümkün değildir. Bu kabil durumlar, hiç
bir demokratik ülkede görülen cinsten du
rumlar da değildir. 

Sayın milletvekilleri, bakanlık, dev
let memurluğu değildir; bakanlık, siyasî 
bir mevkidir. Bakanlık koltuğunda oturan 
kişiler, haklarında çıkacak olan herhangi 

bir söylentinin kendilerini zedelediğini, 
koltuklarındaki durumlarını yıprattığını 
düşünerek bu mevkiden ayrılmaları 
gerekir. 

Kaldı ki, bugün Sayın Millî Savun
ma Bakanı Hakkındaki iddialar, iddia ol
maktan çıkmış, 500 sayfalık bir soruştur
manın neticesi olarak, Sayın Bakan tara
fından, "Usulsüzlüğü tespit edilmiştir" 
tarzında açıklanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, süre
niz dolmak üzeredir, lütfen cümlenizi bağ
layınız efendim. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Sözkonusu usulsüzlüklerin neticesin
de bir menfaat sağlanıp sağlanmadığının 
tespiti, tabiî ki tetkik heyeti tarafından or
taya çıkarılacaktır; ancak, usulsüzlük tes
pit edilmişken, kendi lehine menfaat sağ
layıp sağlamadığının tespit edilmesine ka
dar, Sayın Bakanın o koltuğu işgal etme
mesi gerekir. Buna, en başta iktidar gru
bu milletvekillerinin müdahale etmesi ge
rekir. (ANAP sıralarından "Bağırma, ne 
bağırıyorsun?'' sesleri) 

Bağırmıyorum, gerçekleri söy
lüyorum. 

Sayın Başbakana bu konuda bir so
ru yöneltiliyor; çok enteresan bir cevap ve
riyor Sayın Başbakan ve "Bu konunun, 
bu usulsüzlüğün çok önemli olacağını 
zannetmiyorum'' diyor. Ben burada, Sa
yın Başbakana sormak istiyorum... 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sorma, 
hiç gerek yok. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Eğer bu olay çok önemli değilse, önemli 
olaylar hangileridir? Bunların bir listesi
ni versinler de biz de ona göre, olayın 
önemli olup olmadığını tespit edelim ve bu 
Meclis kürsüsünü boşuna işgal etmeyelim, 
Yüce Meclisin zamanını boşuna almaya
lım. Eğer bu olay önemsizse özür diliyo
rum. Önemsiz mi bu olay? (ANAP sıra
larından gürültüler) 
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BAŞKAN — Efendim, hatip sözleri
ni bitirmek üzere; lütfen karşılıklı konuş
mayalım. 

Sayın Demiralp, lütfen toparlayınız. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, iktidar partisinin mil
letvekilleri bu olayın önemsiz olduğunu 
söylüyorlar... (ANAP sıralarından "Doğ
ru, doğru "sesleri) Bu sözlerimizden, an
cak, yarası olanlar gocunur... 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, karşı
lıklı konuşmayalım. 

Lütfen sözlerinizi toparlayınız. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Demek ki» bundan daha büyük suçlar var 
ki, bunu hafif görüyorlar. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 
Biz, Sayın Bakanın bu görevde kalmasını 
ve bu görevine devam etmesini endişe ile 
karşılıyoruz. Hakkında, kamuoyunda böy
lesine olumsuz izlenimler bulunan, çok 
ağır ithamlara muhatap olan ve hepsinin 
de ötesinde, başka bir kabine arkadaşı ta
rafından usulsüz işlem yaptığı tespit edil
miş olunan ve resmen açıklanan Sayın Ba
kanın, bakanlık koltuğunu bir gün dahi iş
gal etmemesi kanaatinde olduğumuzu be
lirtiyor, Yüce Meclisi saygılarımla selam
lıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sa
yın Demiralp. 

Cevap vermek üzere, Hariciye Baka
nı Sayın Mesut Yılmaz söz istemişlerdir, 
kendilerine söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Bakan. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; Sayın Demiralp' 
in, aslında dış politikamız üzerinde söz al
mış olduğu halde, Sayın Millî Savunma 
Bakanımız Ercan Vuralhan'la ilgili ve Ba
kanlığım bünyesinde yürütülmekte olan 

bir incelemeyi Yüce Meclis kürsüsüne ge
tirmiş olması dolayısıyla söz almak zaru
retini duydum. Bu hususu, basındaki ve 
kamuoyumuzdaki, -geçtiğimiz bir iki gün 
zarfında- bazı yanlış değerlendirmelere 
açıklık getirmek için Yüce Meclisin bilgi
sine arz etmeyi bir görev telakki ediyorum. 

Bildiğiniz ve hatırlayacağınız gibi, bu 
meseleyle ilgili olarak sayın muhalefet mil
letvekilleri tarafından Yüce Meclise veril
miş olan bir önerge vesilesiyle -
zannediyorum Mart ayı içerisinde- Yüce 
Mecliste yapmış olduğum bir konuşmada, 
normal yasal prosedür gereği, Bakanlığı
mız bünyesinde bir inceletnenin yapılaca
ğını, bu incelemenin sonuçları istikame
tinde gerekli adımların, hiç çekinmeksizin, 
bu incelemede sözkonusu olan kişilerin sı
fatları kale alınmaksızın tarafımdan atıla
cağını, Yüce Meclisin güvenine mazhar 
olan bu Hükümetin bir üyesi sıfatıyla ve 
o sorumluluğun idraki içinde bu kürsüden 
dile getirmiştim. 

Daha sonra, 1988 yılı bütçesi dolayı
sıyla, Komisyonda Bakanlığımın bütçesi 
üzerinde yapılan görüşmelerde, "Bu in
celemeyi başlattığımı, inceleme heyetini 
oluşturduğumu ve onların varacakları so
nuç doğrultusunda, bundan sonra gerek
li adımlara tevessül edeceğimi" ifade et
miştim. 

Yapılan bu inceleme, aslında tama
men benim takdirim içerisinde olan bir ön 
inceleme niteliğindeydi ve bu inceleme he
yetine tayin ettiğim arkadaşlarım, mese
leyi tam bir gizlilik içerisinde, tam bir vu
kufla, kendilerinden beklediğim şekilde 
sürdürmüşlerdir. Ben, aslında, kamuo
yunda bu meselenin doğurmuş olduğu ge
niş ilgiyi dikkate alarak, bu meselenin bir 
an önce açıklığa kavuşması amacıyla, ken
dilerine üç aylık bir inceleme süresi belir
lemiştim ve yine Komisyonda da ifade et
tim, bu arkadaşlarımdan ikisi merkezde
ki normal görev sürelerini doldurmuşlar-
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di. İnceleme görevleriyle birlikte, kendi
lerinin normal yurt dışı görevleriyle ilgili 
kararnamelerini çıkarttım; yani bunların 
hiçbir tesir altında, hiçbir şahsî endişe veya 
kaygı altında hareket etmemeleri için ge
rekli rahatlığı kendilerine sağlamak 
istedim. 

Bu inceleme heyetinin üç aylık ince
lemeleri sonucunda, ortaya atılan iddia
larla ilgili, hatta bu işle ilgili olup da he
nüz iddia konusu olmamış, kamuoyunda 
bilinmeyen bütün hususlarla ilgili incele
meleri sonucunda, bana, "ek süreye ihti
yaç duyduldarinı" ifade ettiler; kendileri
ne, iki defa, birer aylık ek süreler verdim. 
Bu süre zarfında, Türkiye dışında dört ay
rı ülkeye (Zannediyorum Almanya, Ame
rika, Tunus ve bir başka ülkeye) ve bu dört 
ayn ülkede yirmi küsur şehre giderek; bu 
işle, bu iddialarla, bu alımlarla doğrudan 
veya dolaylı ilgili olan 28 kişinin ifadesi
ne başvurdular. Bunlardan 2' si, bu alım
lar sırasında benim selefliğimi yapmış olan 
değerli bakanlarımızda; 14 tanesi, Bakan
lığımda bu işlerle ilgili görev almış olan 
arkadaşlarımızdır, içlerinden 1 tanesi, bu
gün Millî Savunma Bakanlığı görevini de
ruhte etmekte olan Sayın Ercan Vural
han'dır; 12 tanesi ise, alım yapılan firma
ların yetkilileridir. 

Bütün bu incelemeler 25 Ağustos ta
rihinde tamamlanmış ve bana 500 sayfa
yı aşkın bir rapor tevdi etmişlerdir. Benim, 
o sıradaki çok yoğun dış temaslarım do
layısıyla bu raporu incelemem iki ay za
man almıştır. Bu iki aylık gecikmenin so
rumluluğu tamamen bendedir. 

Neticede, raporu, sadece vardığı so
nuç itibariyle, 1989 yılı Bakanlığım Büt
çesinin görüşüldüğü Bütçe Komisyonu 
toplantısında açıkladım; sadece vardığı so
nuç itibariyle. 

İnceleme Heyeti Raporunun vardığı 
birinci sonuç; bu işle ilgili olarak ortaya 

atılan yolsuzluk iddialarında, kişisel çıkar 
iddialarını doğrulayacak herhangi bir bul
guya, belgeye rastlanmadığıdır. Zannedi
yorum, Sayın Vuralhan açısından ve bu 
iddialara muhatap olacak kişiler açısından 
birinci derecede önceliği olan husus 
budur. 

Aynı inceleme heyeti raporunda, bu 
alımların muhtelif safhalarında ye muh
telif alımlarda usulle ilgili aksaklıkların, 
hataların, eksikliklerin olduğu tespit edil
miştir. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sözünüzü çeviriyorsunuz, sözünüzü çevir
meyiniz. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) 
— Sayın Bakan, doğruyu söyleyin; çocu
ğun ismini koyalım... 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Müsaade buyu
run, müsaade buyurun. 

Hukukta, ister eksiklik olsun, ister 
aksaklık olsun, bunun adı usulsüzlüktür. 
Ben Bütçe Komisyonunda söyledim, ince
leme heyeti raporu yolsuzlukla ilgili her
hangi bir bulgunun bulunamadığım, an
cak, usulsüzlükler olabileceğini tespit et
miştir. Daha doğrusu, "Usulsüzlük ıddi
alannı tahkike değer bulduğunu" ifade et
miştir. 

Şu hususu dikkatinize getiriyorum : 
Satmalma konusu olan bu mallar, bu mal
zemeler -çelik yelekler olsun, zırhlı araç
lar olsun- ilk defa olarak bu alımların ya
pıldığı tarihte ortaya çıkan ihtiyaçlardır. 
Yani, Dışişleri Bakanlığının daha önce bu 
konuda uyguladığı herhangi bir emsal 
muamele sözkonusu değildir. Bakanlığım
da bu konuda bir tecrübe eksikliği vardır. 
Ben, burada, hatırlarsanız, önerge üzerin
deki konuşmamda da söyledim; "Muhtelif 
hatalar yapılmış olabilir, mevzuatta aksak
lıklar olabilir; ama ben bu aksaklıklara, bu 
hatalara rağmen, arkadaşlarımın kasıtlı ol-
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madığına ve iyi niyetle hareket ettikleri
ne inanıyorum" dedim. İnceleme heyeti
nin raporu bunu doğrulamıştır; aksaklık
ları da tespit etmiştir. 

1987 yılında bu işle ilgili mevzuatın, 
bu alımların doğurduğu ihtiyacı karşıla
madığı tespit edilmiş ve bir Bakanlar Ku
rulu kararıyla bu yönetmelikte değişiklik 
yapılmıştır. "Vani, eskiden olduğu gibi, iha
le usulü yerine pazarlık usulü ile bu mal
zemenin alınması esası getirilmiştir. 1988 
yılında yurt dışından alınan bu tür güven
lik malzemeleri pazarlık usulü ile alın
mıştır. 

Şimdi, Sayın Vuralhan'la ilgili olan 
yönü, meselenin benim için sadece bir yö-

. nüdür. İlgili Bakan olarak beni ilgilendi
ren husus, bu alımlarda, benim Bakanlı
ğımın sorumluluğunda yapılmış olan bu 
alımlarda görev alan arkadaşlarımızın bu 
usul hatalarında kasıtlı hareket edip etme
dikleridir; kusurlu olup olmadıklarıdır. 
Ben bu hususun açıldığa kavuşturulması 
için, bu iddialardan dolayı Bakanlığımın 
üzerinde en ufak bir şaibenin dahi olma
sına tahammül edemeyeceğim için, bu 
meselenin yasal tahkikat konusu yapılması 
yönünde takdir hakkımı kullandım. 

Sayın Vuralhan, bu meselede ilgili 
olan; yani, eğer tahkikat sonucunda ku
surlu bulunursa, bu durumda olabilecek 
olan 20'ye yakın kişiden sadece birisidir. 
Benim için, 20'si de aynıdır. 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Başka 
bakan yok herhalde? 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Şimdi, bu tahki
kat, yasal tahkikat, üç büyükelçiye tevdi 
edilmiştir. Bu üç tahkik heyeti üyesi, ken
dilerine tevdi ettiğim inceleme heyetinin 
raporunu esas alarak bu tahkikatı geniş
leteceklerdir. Kendileri, sorgu yargıcının 
yetkisini haizdirler. Onlar üzerinde benim 

herhangi bir tasarruf yetkim sözkonusu 
değildir. İnceleme heyetinde olduğu gibi, 
onların varacaktan tahkikat sonucu, be
nim takdirime bağlı değildir; ondan son
ra normal yargı prosedürü işleyecektir. 
Eğer bunun sadece masum usul hataları 
olduğuna karar verirlerse; yani, bunun so
nucunda bir kusur izafe edilmesi durumu 
ortaya çıkmazsa, bir çıkar sağlanmamış 
olursa, ilgililer hakkında meni muhakeme 
isteyeceklerdir. Eğer, meni muhakeme is
tedikleri kişiler münferit kararname ile 
atanmış kişilerse, bu, Danıştaya gidecek
tir. Yok eğer münferit kararname dışında 
atanmış kişiler ise, Bakanlığımın Memu
rin Muhakematı Kuruluna gelecektir. Bu 
meni muhakeme kararının Danıştay veya 
bu kurul tarafından onaylanması gerek
mektedir. Eğer aksi olursa, aynı prosedür 
vardır; yani, bu kişilerden herhangi biri 
hakkında lüzumu muhakeme karan verir
lerse, yine münferit kararnameyle atanmış 
kişi ise Danıştaya gider, yok diğer perso
nelle ilgiliyse, Bakanlığımdaki bu bağım
sız kurula gelir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Vuralhan, 
bu incemenin, yasal tahkikatın kapsamı
na giren yirmiye yakın kişiden birisidir, 
ama, Sayın Vuralhan'm bu tahkikatla il
gili demin burada dile getirilen, zannedi
yorum muhalefet yetkililerinin de dünkü 
beyanlannda dile getirilen durumu, bakan 
sıfatından kaynaklanmamaktadır. Yani, şu 
anda, Sayın Vuralhan'a gerek inceleme 
heyetinin ve gerekse o heyetin hazırladığı 
rapora dayanarak benim izafe edeceğim 
herhangi bir kusur, herhangi bir hata, .her
hangi bir itham sözkonusu değildir; ama, 
normal yürüyen bir tahkikatta, benim 
üzerinde çok hassasiyet gösterdiğim bir 
tahkikatta, Sayın Vuralhan da, eski sıfatı 
dolayısıyla ilgili şahıs durumundadır. 

Burada bir zorluk vardır. Yani, bu 
tahkik heyeti üyeleri gidip Sayın Vural
han'm ifadesini almak istedikleri zaman, 
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Sayın Vuralhan bakan sıfatına değil, siz
ler gibi sahip olduğu milletvekili sıfatına 
dayanarak, bundan imtina etmek hakkı
na sahiptir. Burada bir zorluk olduğunu 
kabul ediyorum; ama, bu, bakan sıfatıyla 
ilgili değil, milletvekili sıfatıyla ilgilidir. 
Buna rağmen, eğer kendi ifadesi dışında 
ortaya çıkan bulgular, onun hakkında ya
sal bir kovuşturmayı gerektiriyor ise, nor
mal savcılık kanılıyla dokunulmazlığın 
kaldırılması istemi Meclise gelir, burada 
Genel Kurulun takdirine sunulur. 

Şimdi, meselenin, daha önce vurgu
ladığım prensipleri dahilinde, yani yasal 
esasları dahilinde, burada konuya en faz
la hassasiyet gösteren arkadaşımın hassa
siyetine eşit ölçüde tarafımdan takip edil
mekte olduğunu, bu konuda sadece Sayın 
Vuralhan'la ilgili olarak değil, görev almış 
bütün bakanlık mensuplarının sorumlu
luğu konusunda kendi sıfatımı, kendi Hü
kümet sorumluluğumu, arkadaşlığımı, 
dostluğumu kale almayacağımı ve sizlere 
gerçek ne ise o konuda bilgi vereceğimi bir 
defa daha ifade ediyorum. 

Bu tahkikatın sonucunda varılacak 
olan noktada benim herhangi bir takdir 
hakkımın bulunmadığını, binaenaleyh, şu 
anda başlattığım yasal prosedürün kendi 
mekanizması içinde işleyeceğini ve bu me
kanizmanın -eğer varsa- ortaya çıkaraca
ğı gerçekleri durdurmanın da kimsenin ik
tidarında olmadığını ifade ediyorum. 

Meselenin siyasî spekülasyonlara ve
ya saptırmalara konu edilmesinin, -benim 
asıl üzerinde hassasiyetle durduğum, zan
nediyorum sorumluluk taşıyan bütün ar
kadaşlarımın da asıl dikkatlerini yöneltme
leri gereken- bu meselenin herhangi bir şe
kilde bir istismar konusu, bir yolsuzluk ko
nusu, bir kişisel çıkar konusu olup olma
dığının araştırılmasına gölge düşüreceği
ni bir defa daha takdirlerinize sunuyorum. 
Bu konuda sizlerden yardın ve anlıyış bek

liyorum. Bu konunun, şu anda, yasaların 
öngördüğü normal prosedür içerisinde ve 
tamamen bağımsız, tarafsız kişilerin kont
rolü altında değerlendirilmekte olduğunu 
bir defa daha dikkatinize getiriyorum. 
Tahkikatın gizliliğinin, hepimizin uyma
sı gereken bir kural olduğunu tekrar ha
tırlatmak istiyorum. Bunun sorumluluğu 
içinde hareket edeceğinize inanarak, he
pinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

3. — Kars Milletvekili Mahmut Almak 'm, 
Kars ili üreticisinin ihtiyaçları, banka ve koope
ratifi olan borçlarının ertelenmesi ve yeni kredi açıl
masına ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Kars İli üretcisinin kış 
aylarındaki banka ve kooperatife olan 
borçlarının ertelenmesi ve yeni kredi açıl
ması hakkında Kars Milletvekili Sayın 
Mahmut Almak'a gündem dışı söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Almak. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; hepini
zin bildiği gibi, bu yıl kış mevsimi bütün 
ülke genelinde çok erken başladı. Yılın se
kiz ayını kar altında geçiren Kars'ta, bu 
şekilde erken bastıran kış mevsimi, haya
tı felce uğratmıştır. 

Tarlasındaki veya harmanındaki 
ürünleri kar ve su altında kalan Karslılar, 
çaresizlik içindedirler. Bankaların, tarım 
kredi ve esnaf kefalet kooperatiflerinin ala
cakları yüzünden, Karslılar icralık olmuş
tur; ama, bu tabiî afet nedeniyle kar ve su 
altında kalan ürünlerini satamadıkları için 
borçlarını ödeyemiyorlar ve Et Kombinası 
da Karslılarm para alacaklarını peşin de
ğil, aylar sonra ödemektedir. 

Çoğu köylerin yolu, suyu, köprüsü, 
doktoru, hemşiresi, ebesi yok. Kış ayların
da köy yollan aylarca kapalı kalıyor. İş sa-
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hası, hemen hemen yok denecek kadar az
dır. Şeker fabrikası kurulmadı, tuğla fab
rikası kapatıldı. Kristal Tuz Rafinerisi, 
Kağızman Tuz Fabrikası, Ardahan Et En
tegre Tesisleri, Kars Deri Fabrikası, dev
letten yeteri kadar malî destek alamamak
tadır. Süt fabrikası tüccara devredildi. Or
talama 4,5-5 milyon küçükbaş, 1,5-2 mil
yon büyükbaş hayvan kapasitesiyle Türki
ye'de birinci sırada yer alan Kars'ta, hay
vancılığı geliştirmek için devletçe bugüne 
kadar hiçbir tedbir alınmamış ve hiçbir 
yardımda bulunulmamıştır. 

Hayat pahalılığı ve geçim darlığı al
tında ezilen Karslılara, ucuz gübre, ucuz 
tohumluk ve düşük faizli krediler verilme
mektedir. Kars'ın kıraç olan topraklarını 
sulamak için baraj ve sulama tesisleri ku
rulmadı. Halıcılık sektörü devletçe destek
lenmiyor. Hazinenin boş arazileri, toprak
sız ve az topraklı insanlara dağıtılmıyor. 
Karslılara kok kömürü çok görülüyor. Tu
ristik Ani Harabeleri ve Sarıkamış Kayak 
Bölgesi Tesisleri, devlet desteğinden mah
rumdur. Karslıların sağlık şartlarına uy
gun evlerde oturmaları için, devlet hiçbir 
yardımda bulunmadı ve bulunmak iste
memektedir. Doğu Kapı halen açılmadı. 
Küçük sanayi sitesinin yapımında, devlet 
desteği istenilen düzeyde değildir. Veteri
nerlik Fakültesinde öğretim üyesi açığı de
vam ediyor. SSK hastanesi kurulmadı. 
Doğu Ekspresinde yataklı vagon, restoran 
yok. Kars, orman bölgesi; ama, Erzurum'
da bulunan Orman Başmüdürlüğü ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği 
Kars'a alınmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu dert
lere bir de hayat pahalılığı ve geçim sıkın
tısı eklenince, Kars'ta yaşamak, Sibirya'
da yaşamaktan daha da zorlaşmaktadır. 
Bu nedenle, Karshlar evlerini yurtlarını 
bırakarak göç ediyorlar. Serhat ilimiz Kars 
satışa çıkmışa ama, alıcısı yok. 

Kış mevsiminin erken bastırması, 

ürünlerin su ve kar altında kalması Kars-
lıları perişan etmiştir; Kars'ta açlık baş
lamıştır. Örneğin, Çıldır, Sarıkamış, Se
lim, Göle, Kars Merkez, Arpaçay, Susuz, 
Ardahan, Hanak, Posof, Kağızman ve da
ha birçok ilçenin bazı köylerinde vatanda
şın bu tabiî afet sonucu uğradığı zararlar, 
hasar tespit komisyonlarınca belirlenmiş
tir. Karslıların bu acil durumuna el kon
ması hayatî bir önem kazanmıştır. 

içinde bulunduğumuz şartlarda; 
1. Karslılara düşük faizli krediler 

açılmalıdır. 
2. Karslılara, ucuz tohumluk, yiye

cek için buğday ve hayvanları için ucuz 
yem verilmelidir. 

3. Bankalara ve kooperatiflere olan 
borçlarının ertelenmesi gerekmektedir. 

4. Tabiî afetin etkilerini azaltmak 
için, esnaf ve köylünün ödeme gücünü 
aşan faiz borçlarının, bir defaya mahsus 
olmak üzere silinmesi gerekmektedir. 

5. Et Kombinası, hayvan sahipleri
ne peşin para ödemesi yapmalıdır. 

Evet, değerli milletvekilleri; Kars hal
kı yanıyor, Kars halkı yardım bekliyor; 
Hükümeti görev yapmaya davet 
ediyorum. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. Te
şekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Almak. 

4. —Afyon Milletvekili Baki Durmaz'in, 
konul yapı kooperatiflerinin içinde bulundukları du
rum, konut kredilerinin yetersiz kaim ve Toplu Ko
nut Fonunudaki darboğazlara ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin 
cevabı 

BAŞKAN — Konut yapı kooperatif
lerinin içinde bulundukları durum hak
kında, Afyon Milletvekili Sayın Baki Dur
maz; buyurun. (DYP sıralarından alkış
lar) 
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BAKI DURMAZ (Afyon) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; ko
nut yapı kooperatiflerinin içinde bulun
dukları durum hakkında bilgi sunmak için . • 
huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce 
Meclisin değerli üyelerini saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin bildi
ği gibi, 1984 yılında, 2487 sayılı Toplu Ko
nut Yasası yürürlüğe girmiştir. Yasa ile 
Toplu Konut Fonu oluşturulmuş ve bu fo
nun iki önemli etkisi olduğu propagandası 
yapılmıştır. Bunlardan birincisi, bu fon
ların lüks tüketim mallarından sağlandı
ğı ve bu yolla zenginden para alarak dü
şük gelir gruplarına kaynak sağladığıdır. 
ikincisi ise, konut yapımının hızlandığı ve 
bu yolla eskisinden çok konut üretildiği
dir. Oysa, Toplu Konut Fonu içeriğine 
baktığımızda ve bu konuda elde edilen ra
kamları incelediğimizde, fonda, lüks tü
ketim mallarının ve yurt dışına çıkanlar
dan kesilen fonlann oluşturduğu pay çok 
küçüktür; fonun büyük kısmını, tüketim 
vergilerinden kesilenler oluşturmaktadır; 
yani, büyük kesimi, düşük gelirli halkımız 
tarafından finanse edilmektedir. Buna kar
şılık, Toplu Konut Fonuyla yapılan konut
lara baktığımızda, düşük gelirlerin olduk
ça küçük bir kısmına kredi sağlıyor. Bu 
fondan, ancak belirli bir gelir grubuna gi
ren kişiler yararlanabilmektedirler. O za
man, Toplu Konut Fonu, söylenenin ak
sine, yüksek gelirlerden düşük gelirlere de
ğil, düşük gelirlilerden daha yüksek gelir 
grubuna gelir transferi sağlamaktadır. 

Fonun, konut yapımı artışına neden 
olduğu konusuna gelince: 

1979 yılı istatistiklerine bakacak olur
sak, yılda 240 bin konut üretiliyordu. 1980 
yılından sonra konut yapımı hızında çok 
büyük bir düşme oldu. Tbplu Konut Fo
nu ise, bu sayının, yine 240 bin düzeyine 
ulaşmasını sağladı. Yani, meydana gelen 

düşmeyi ortadan kaldırarak, ancak eski se
viyesine getirebildi. 

Sayın milletvekilleri, konut üretimin
deki gerçek durumu bu şekilde tespit et
tikten sonra, 1984 yılından bugüne kadar 
uygulanan yanlış politikaların halkımızı 
nasıl perişan duruma düşürdüğüne bir 
bakalım. 

Tbplu Konut Fonu tozpembe göste
rilerek, fakir fukaraya ev yapılacağı pro
pagandası yapıldı. Bu propagandaya ina
nan masum vatandaşlarımız, elinde avu-
cunda ne varsa satarak, başını sokacağı bir 
yuva edinme amacıyla, bu konuda kurul
muş olan konut yapı kooperatiflerine üye 
oldular. Zira, yapılan propagandalarda, 
konutun yüzde 80' inin Tbplu Konut Fo
nu tarafından kredilendirileceği vaat edi
liyordu; ancak, aradan geçen zaman içe
risinde, gerek vaat edilen kredilerin yapı 
kooperatiflerine zamanında verilmeyişi ve 
gerekse her yıl enflasyonun sürekli tırma
nış göstermesi, konut maliyetlerini artır
dıkça artırdı, kredinin maliyet içerisinde
ki payı da böylece hızla aşınmış oldu. Ko
nut maliyetlerini genel enflasyon oranın
dan daha olumsuz etkileyen bir faktör de, 
inşaat malzemelerindeki büyük fiyat ar
tışları oldu. Son dört yılda bu sektörün 
gösterdiği fiyat artışlarına baktığımızda; 
bunların yüzde 45'ten yüzde 100'lere gel
diğini görmekteyiz. Ayrıca, bu fiyat artış
larının, metrekare maliyet artışlarında da
ha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Bu du
rum ise, enflasyon karşısında, işçi, memur 
gibi orta ve alt gelir grubunun konut edin
me gücünü hızla eritmeye başlamıştır. 
Tbplu Konut Fonundan verilen kredilerin 
enflasyon karşısındaki yetersizliği yanın
da, kredi alınmasındaki bürokratik işlem
lerin uzaması da, inşaat tamamlanmasın
da gecikmelere, bu ise maliyetlerin daha 
da artmasına neden olmuştur, 

Sayın milletvekilleri, 1984 yılında ya
sa çıktığı zaman, Hükümet tarafından ya-
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pı kooperatiflerine Toplu Konut Fonundan 
verileceği vaat edilen ve o günün rayiciy-
le inşaat maliyetlerinin yüzde 80'ini kar
şılayacağı bildirilen kredilerin payı, bugün 
inşaat maliyetlerinin yüzde 20' sini karşı
layabilmektedir. Bir başka deyişle, inşaat 
maliyetlerinin karşılanmasında, Toplu Ko
nut Fonu, kredileriyle, kooperatif ortakla" 
rının ödeyeceği paylar yer değiştirmiş ol
maktadır. Bugünkü inşaatların maliyetle
ri, neresinden bakarsanız bakınız, metre
karesi 200-250 bin Türk Lirasıdır. Hal 
böyle olunca, brüt 100 metrekarelik bir ko
nut, -ki, neti 80-85 metrekaredir- 20-25 
milyon liraya mal olmaktadır. Toplu Ko
nut Fonu kredileri ise, bunun ancak 6,5 
milyon lirasını karşılayabilmektedir, o da 
zamanında ödenebilirse... Çünkü bugüne 
kadar, yapı kooperatiflerinin hakedişine 
rağmen, hiçbirine kredinin tamamı öde
nememiştir. Ödendiği farz edilse bile, 25 
milyon liralık bir konutun, 18 milyon 500 
bin Türk Lirası kooperatif ortağı tarafın
dan ödenmek durumundadır. Normal bir 
inşaatın, 24 ayda bitirelebileceği düşünü
lürse, her kooperatif ortağının ayda 800 
bin Türk Lirası aidat ödemesi gerek
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Durmaz, süreniz 
dolmak üzeredir; lütfen toparlayınız. 

BAKİ DURMAZ (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, gelir dağılımı
nın fevkalade bozuk olduğu ülkemizde, 
enflasvon canavarının pençesinden bir tür
lü kendisini kurtaramayan, günlük yaşa
mını dahi borç, harç, güçlükle sürdüren 
hangi dar gelirli, orta, hatta ortanın üs
tünde geliri olan bir vatandaş ayda 800 bin 
Türk Lirası ödeyerek konut sahibi olabi
lir? Bu durumu takdirlerinizi arz 
ediyorum. 

Kooperatiflere üye olan vatandaşla
rımız, bu durum karşısında şaşkına çev

rilmiştir; binbir hayalle ortak oldukları ko
operatiflerden teker teker ayrılmak zorun
da kalmışlardır. Böylece, yapımı duran ve 
yarım kalan kooperatif inşaatları, ülkemi
zin her tarafında konut mezarlığı haline 
gelmiştir. Birçok yapı kooperatifi, ikinci, 
üçüncü defa el değiştirmesine rağmen, ha
len inşaatlarını bitirememiş olup, Hükü
met yetkililerinin verdiği çelişkili beyan
lar karşısında kara kara düşünür hale gel
mişlerdir. Tüyü bitmedik yetimin hakkı 
bulunan Toplu Konut Fonu paralarının bu 
şekilde çarçur edilmesinin vebali, sanıyo
rum ki, bundan sorumlu olan kişilerin 
üzerindedir. 

Sayın milletvekilleri, "Toplu Konut 
Fonu" yutturmacasmın bu sonuçlara ula
şacağını önceden gören Doğru Yol Partisi 
Grubu, bundan on ay evvel, gerçekçi po
litikaları saptamak için, bu konuda bir 
Meclis araştırması açılmasını isteyen öner
gesini Yüce Meclise vermiştir. Maalesef, 
bu isteğimiz, o günün yetkili bakanının 
verdiği gerçek dışı bilgiler sonucunda, 
ANAP oylarıyla reddedilmiştir. On ay ev
vel Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı bu 
kürsüden "Toplu konut tıkır tıkır işliyor, 
hiçbir problem yok" safsatası ile konuşur
ken, on ay sonrasını göremeyecek kadar 
tavukkarası mı idi de, konut sorununu bu
gün içinden çıkılmaz duruma getirdi? Ni
tekim, daha iki gün önce, Sayın Devlet 
Bakanı Kahveci, Toplu Konut Fonunun 
bu darboğazını yeni görmüş olmalı ki, 
Toplu Konut Fonu için yeni bir sistem ara
yışı içinde olduklarını ifade etmişlerdir. Tı
kır tıkır işleyen Toplu Konut Fonu, on ay
da, ne oldu da iflas etti ve neden yeni ara
yışlar içerisine girildi? 

Hangi sistemi getirirseniz getiriniz, 
bu kafa sizde oldukça, kendinizi hayal âle
minden kurtarmadtkça, memleketin ger
çeklerini görmediğiniz sürece, memleke
tin hiçbir sorununa çözüm getiremezsiniz, 
hiçbir sorununa çare bulamazsınız, bula
mayacaksınız da. 
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BAŞKAN — Sayın Durmaz, süreniz 
doldu, lütfen bitiriniz. 

BAKİ DURMAZ (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

Sayın mflhtvdalkri, sözlerimi, Sayın 
Genel Balkanımız Süleyman Demirci'm 
şu görüşleri Üe bitirmek istiyorum: 

BnfiaVyonun yüzde 100'e ulaştığı, dış 
borçkrtû, hiçbir üretim alanı eklemeksi-
zin 50 milyar dolan aştığı, iç borçlarının 
20 trilyon liraya vardığı 1989 yılı bütçesi
nin bûf borç bütçesi halinde hazırlanıp 
Meclise getirildiği bir dönemde, ekonomik 
durumu "vahim" kelimesi bile tarif ve 
tasvir edemez. Böyle bir ekonomi tablosu 
ile konut sorununun çözümüne 1989'da 
ne getirilebilir? Biz cevaplayalım: Hiç. An
cak, gelecek ümitsiz değildir; sorunun esas 
nedeni bugünkü iktidardır. Bu iktidann 
gönderilmesi ile sorunlar kendiliğindin çö
züme girecektir. Ben de diyorum ki, in
şallah o günler yakındır. 

Bu duygularla, Yüce Meclisi selam
lıyor, saygılar sunuyorum. (DYP sırtların
dan alkışlar) 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere, 
Devlet Bakanı Sayın Adnan Kahveci; 
buyurun. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; ben de sayın konuşmacı gi
bi, 10 dakika yerine herhalde 20 dakika ko
nuşma hakkına sahibim, Kendileri konuş
ma haklarını, galiba bir 10 dakika aştılar. 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, hatip 20 
dakika konuşmamıştır, 11 dakika konuş
muştur. Sizin de zaten Bakan olarak 20 
dakika konuşma hakkınız var. 

Buyurun. 
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DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Değerlılhfflet-
vekilleri, toplu konut meselesini değerlen
dirirken, öncelikle, Anavatan Hükümeti 
iktidara geldiğinde mesele ne idi, ona bir 
bakmak lazım. 

1984 öncesinde konut meselesine kök
lü bir şekilde el atılmadığı için, Türkiye'
de, hepimizin anarşinin temel kaynağı ola
rak gördüğümüz sosyal sorunlarımızın te
mel kaynağı olarak gördüğümüz çarpık şe
hirleşme olmamış mıydı? Acaba bu çarpık 
şehirleşme olmasaydı, çarpık şehirleşme 
yerine sağlıklı bir konut politikası 1980 ön
cesinde, 1984 öncesinde başlatılabilseydi, 
Türkiye'nin sorunları ne olurdu? Türki
ye'nin bugünkü şehirleşme durumu ne 
olurdu? Bunu bir sormak lazım. 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Şimdi
kilerden kötü olmazdı. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Toplu Konut 
Fonu ve Toplu Konut Kanunu ile, Türki
ye'de, kötü gidişe "dur" denilmiştir. Bu
nun örneğini bütün büyük kentlerimizde, 
bütün küçük kentlerimizde görmek müm
kündür. Daha dün Adana'da idim; Ada
na'ntn kuzeyinde Ceyhan Barajı çevresin
de sulamaya müsait olmayan arazi 
üzerinde... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sa
yın Bakan, Seyhan Barajı. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — ... 200 bin ko
nut nihaî hedefine ulaşacak modern bir 
Adana inşa ediliyor. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sa
yın Bakan, kaç kişi var orada? 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Bu, gönül ar
zu ederdi ki, 1970'lerde, 1965'lerde baş-
layabilseydi. Eğer o zaman başlayabilsey-
di, bugünkü eski Adana'da yaşayan insan-
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lar bu sorunlarla yaşamak durumunda 
kalmazlardı. 

iki rakam vereceğim: Yeni Adana'ya 
50 milyar harcanmıştır. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — 3 
bin kişiye 50 milyar harcamışsınız... 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Halbuki son 4,5 
yılda eski Adana'ya 200 küsur milyar har
candığı halde, harcanan para ortalıkta gö
rülmüyor; çünkü o kadar çarpık bir yapı
laşma var ki, bunu düzeltmek için bıra
kın milyarları, trilyonları bile harcarsanız, 
bunun etkisini görmek çok zor. 

İfade etmek istediğim gerçek şudur: 
Toplu Konut Fonu ve toplu konut uygu
laması, çarpık şehirleşmeyi kesinlikle ön
lemiştir. Toplu Konut Fonu uygulaması ol
masaydı, bugün bütün büyük şehirleri
mizde, aynen 1980 öncesi olan gecekon
dulaşma temposu devam eder ve şehirle
rimizin sorunları, kesinlikle kontrol edi
lemez boyutlara ulaşırdı. Bugünkü toplu 
konut uygulamasını, biz daha da modern
leştirmek, daha da etkili hale getirmek is
tiyoruz. Hedefimiz, sadece, halihazırda 
konut suz olan insanları konut sahibi yap
mak değil, aynı zamanda, şehirlerin geç
mişteki çarpık yapılaşmasını da düzelt
mektir. Yani, geçmişte yapılmayan, yapı
lamayan, ihmal edilen yanlışlıkları da dü
zeltmek sorumluluğu, yükü, bizim üzeri
mize binmiştir. Biz bu yükü zevkle çözü
me ulaştırmaya talibiz ve bunun için de 
gayret gösteriyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bugün sadece, 
demin de ifade ettiğim gibi, toplu konut 
bölgelerinde yeni konutlar inşa etmek yet
miyor; toplu Konut Fonunun yeniden dü
zenlenmesiyle ilgili söylediğimiz şeyler, şe
hirlerin mevcut yanlış, çarpık yapılaşmış 
bölgelerini de düzeltme arzusunu taşıdı
ğımız için, yeni bir düzenlemeden bahse
diyoruz. 

Sayın konuşmacı, basında ve televiz
yonda bu konuda söylediğimi eğer dikkatle 
incelerse, bunu görür. Biz, sadece konut 
inşa etmekle yetinmek istemiyoyruz, eski 
çarpık yapılaşmayı da düzeltmek istiyoruz, 
Çünkü, Türkiye'nin şehirlerinin, Avrupa 
şehirleri gibi görünebilmesinin önemli öl
çeklerinden bir tanesi de, düzenli yapılaş
madır. Geçmişteki düzensiz yapılaşmayı 
düzeltemezsek, bunu sağlayamayız. Bu
nun için de en etkili araç, belediyelerle ko
ordinasyon halinde, Toplu Konut Fonu 
olacaktır. 

İnancım odur ki, yeni uygulama 
Türkiye'de en az, Toplu Konut Fonunun 
1984 yılında yarattığı olumlu etkiyi yara
tacak, şehirlerin yenileşmesi ve güzelleş
mesi de bir hayal olmaktan çıkıp, bir ger
çek haline gelecektir. 

Toplu Konut Fonunda yapmayı dü
şündüğümüz, yeniden organizasyonu dan 
bahsettiğimiz diğer konu, köylerin de ar
tık toplu konut kapsamında modern ya
pılaşmaya kavuşturulmalarıdır; çünkü, 
köydeki insanımızın da daha kaliteli, da
ha medorn bir evde yaşama hakkı vardır. 
Bunun için de, Toplu Konut Fonuyla, ye
ni çıkaracağımız yönetmelikle köylere, ko
nut kredisi verme, modernizasyon kredi
si verme, rehabilitasyon kredisi verme im
kânlarını getiriyoruz. 

Düşünün ki, bu olay bundan beş yıl 
önce, hayaldi; bırakın köylerde, şehirler
de bile insanlarımızın Avrupa kalitesinde, 
merkezî ısıtmalı, her türlü altyapısı plan
lanmış, programlanmış, bir sitede otur
maları hayaldi. Şimdi, bu hayallerin ger
çekleşmekte olduğunu görüyoruz. Anka
ra Eryaman'da, İstanbul Halkalı'da, Kü-
çükbakkalköy'de, yakında Kurtköy'de, 
Ankara'da yine Çayyolu Mevkiinde, Ba-
tıkent'te, Adana Yeni Adana'da, İçel Gü-
neykent'te Elazığ'da Doğukent'te, İzmir'
de Evka-1, 2 ve 3'te yepyeni, modern, dün
ya ölçüleri paralelinde sağlıklı yapılaşmayı 
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Toplu Konut Fonu sayesinde sağladık. Şu
nu da güvenle ifade edebilirim ki, Toplu 
Konut Fonunun etkinliği, önümüzdeki yıl
larda artarak sürecektir. 

Bu sene inşaatların yavaşladığı konu
sundaki endişelere gelince; kesinlikle böyle 
bir şey mevzubahis olamaz. Çünkü, bu
nun en somut göstergesi, üretilen ve tü
ketilen çimentodur. 1988 yık çimento üre
timi 22 milyon tona çıkmıştır; 1 milyon 
ton da khalat vardır. Demek ki, bu çimen-
«fnavaya savrulmuyor, bir yerde kullanı
lıyor. Geçen seneye göre daha fazla çimen
to kullanıldığına göre, ve bunun da küçüm
senemeyecek bir kısmı konut inşaatına git
tiğine göre, konut inşaatı geçen seneye gö
re hızlanmıştır ve 1989 yılında da aynı ar
tış devam edecektir. Verilen yapı kullan
ma izinlerine ve inşaat ruhsatlarına da ba
karsanız; 1988 yılı, 1987'ye göre yine çok 
hızlı bir gelişme yılı olmuştur. 

Biz, bu gelişme hızını daha da yük
seltmek için, konut inşa malzemesi setkö-
rüne de kredileri artırdık. Bu sektörde kre
dileri artırarak, mezeme fiyatlarının ar
tışını dengelemek Hne bu şekilde, daha az 
para ile daha fazla inşaatı realize etmek 
arzusundayız. 

Değerli milletvekilleri, Toplu Konut 
fonu ile ilgili yaptığımız uygulamalar ve 
0 n i yönetmelikle yapmayı tasarladığımız 
hususlar konusunda burada çok daha 
uzun konuşabilirim; fakat şunu özetle ifa
de etmek isterim: Bu konuda, Toplu Ko
nut Fonu konusunda yaptığımız çalışma
lar, ortaya çıkan sonuçlar, sadece Türkiye 
ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde de tak
dir toplamıştır. Gelişmekte olan pek çok 
ülke, ülkemizdeki uygulamayı örnek ala
rak çalışmalara başlamıştır. Şuhu da mem
nuniyetle ifade edebilirim; bu tempo de
vam ettiği sürece, Türkiye'nin şehirleri ve 
köyleri, rahatlıkla, Avrupa standardına 
ulaşabilecek, asgarî ücretlinin bile oturdu

ğu modern sitelerin, her türlü refah ihti
yaçları karşılanmış olacaktır. 

Bu konuda getirdiğimiz reformist uy
gulama, en dar gelirlinin bile konut sahi
bi olabilmesini imkân dahiline getirmiştir. 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Hayal, 
hayal Sayın Bakan; çok hayalcisiniz 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Bugün, işte 
Adana'da gördüğümüz uygulamayı size 
anlatayım. 60 metrekarelik konuta, hiçbir 
peşinat vermeden, sadece Toplu Konut 
Kredisi ile vatandaş girebiliyor. 

A. SEDAT DOĞAN (Adana) — 
Oturulacak durumda değil. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — Madem oturu
lacak durumda değil, acaba bu konuda ni
ye bu kadar talep var? Eryaman'daki ko
nudan, lütfen gidin bir görün; yani, Er-
yaman buradan uzak da değil, lütfen, o 
konutları gidin görün. O konutları gece
kondularla karşılaştırın ve o konutlarda 
yaşayan insanların mı, gecekondularda ya
şayan insanların mı daha mutlu olacağı
na, varın siz karar verin. 

Değerli milletvekilleri, demin söyle
diğim gibi bu konuda çok şey söylemek 
mümkün; ama, şundan emin olabilirsiniz 
ki... 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Yapı 
kooperat ile rinde ortak başına verdiğiniz 
parayı söyleyin Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI ADNAN 
KAHVECİ (Devamla) — ... Şundan emin 
olabilirsiniz ki, toplu konut konusunda 
harcanan her kuruş, hesabı verilebilecek 
her kuruştur. Bu konuda, yeni Koopera
tifler Kanunuyla da çok etkin önlemler ge
tirilmiştir. Toplu Konut İMMt İKffpMmk» 
belediyelerle ve meslek kuruluşlanyla da 
beraber çalışmak, işbirliği yapmak, bu 
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sektOrde gayrikanun! çalışan veyahut da 
geçmişte sicili bozuk bazı insanlann bu 
sektörü dejenere etmesini engelleyebile
cektir. Zaten, bazı belediyelerimiz de, bu 
konuda, Toplu Konut Fonundan cesaret 
alarak uygulamaya başlamışlardır. Bazı 
belediyelerimiz, bütün kooperatif yöneti
cilerinin de geçmişini araştırarak, sabıkalı 
sicili olan kooperatif yöneticilerine kesin
likle arsa tahsis etmemekte ve elde ettik
leri bilgileri de Toplu Konut Fonu İdare
sine bildirmektedirler. Bu şekilde, çok yön
lü bir kontrol mekanizması başlamıştır. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygıları
mı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNER

GELER 

1. •— Ulaştırma Bakanlığı ilgili kurulusu 
DeruztiUk Bankası T.A.Ş. Genel Müdürlüğü üt, 
Kültür ve Turizm Bakanltğmtn ilgili kurulusu 
Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankan AŞ. Ge
nel Müdürlüğünün Başbakanlıkla ilgilendirilmesi

nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/697) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" 
kısmında Cumhurbaşkanlığının bir tezke
resi vardır, okutup bilgilerinize, Su
nacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığı ilgili kuruluşu 
Denizcilik Bankası T.AJŞ. Genel Müdür
lüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığının il
gili kuruluşu olan Türkiye Cumhuriyeti 
Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü-
nünün Başbakanlıkla ilgilendirilmesi, 
3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 
(d) bendi gereğince, Başbakanlığın teklifi 
üzerine uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

Gündemin "Seçim" kısmına ge
çiyoruz. 

IV. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonun
daki açık üyeliğe, SHP Grubunca, Anka
ra Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi aday 
gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mili! Eğitim Komisyonundaki açık 
üyeliğe, SHP Grubunca, 'Tokat Milletve
kili Sayın Kenan Sönmez aday gösteril
miştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

— 209 — 



T.B.M.M. B : 26 16 . 11 . 1988 O : 1 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 2547 Sayılı Yükseköğretm Kanunu
nun Bir Maddesinde Değişiklik yapılması ûe Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz 
ve 7 Arkadaşı, Elazığ Milletvekili Tahir Şaşmaz 
ve 37 Arkadaşı, Hatay Milletvekili Öner Miski 
ve 25 Arkadaşı, istanbul MilletvekiliMustafa So
ngül, Konya Milletvekili Ali Talip Ozdemir ve 63 
Arkadaştnm, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hklijleri ve Müli Eğitim Komisyo
nu Raporu (1/509, 2/40, 2/45, 2/49, 2/82, 
2/98) S. Sayısı : 125) (1) 

BAŞKAN — 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarı
sı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 
7 Arkadaşı, Elazığ Milletvekili Tahir Şaş
maz ve 37 Arkadaşı, Hatay Milletvekili 
Öner Miski ve 25 Arkadaşı, İstanbul Mil
letvekili Mustafa Sarıgül, Konya Millet
vekili Ali Talip Ozdemir ve 63 Arkadaşı
nın, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tekliflerinin görüşül
mesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım: Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, SHP Gru
bu adına, Sayın Türkân Akyol; buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA TÜRKÂN 
AKYOL (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 

(1) 125 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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milletvekilleri; 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmisiyle İlgili Kanun Tasarısıyla 
ilgili olarak grubumun görüşlerini sunmak 
üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime 
başlarken hepinizi saygılarımla selam
lıyorum. 

Sayın Başkanım, 2547 sayılı Yasa, ye
di yılını tamamlamış bulunuyor. Bu yedi 
yıl boyu, üniversiteler ve yükseköğretim 
kurumlarında öğrenciler ile ilgili kamuo
yunu en çok meşgul eden konulardan bir 
tanesi, öğrencilerle ilgili bir öğrenci affı 
konusudur. Bugün gündemimizdeki tasarı 
da, bu konuyla ilgili bir tasan. 

Hemen belirtmek isterim ki, bu ta
san, bir af tasarısı değildir. Bu tasan, üni
versitelerde ve yükseköğretim kurumların
da, ilgili kanunda yer alan hükümlerin ön
gördüğü süreler içinde, başarı gösterme
dikleri için ya da disiplin konuları haricin
de başka bir nedenle, bu kurumlardan il
gisi kesilmiş olan çok geniş bir öğrenci ke
simine yeniden şans tanımak ve yeniden 
sınav hakkı tanımak için hazırlanmıştır. O 
halde, biz buna bir "sınav hakkı tasarısı" 
diyoruz Komisyon olarak; adı kamuoyun
da " A f diye geçen bu tip sınav haklann-
da da, af konusuna katılmadığımızı bildir
mek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, okul öncesin
den, üniversitelerin lisansüstü eğitiminin 
sonuna kadar, ülkemizde her kesimde cid
dî eğitim ve öğrenim sorunları olduğu kuş
kusuzdur. Son Plan ve Bütçe Komisyonu 
konüşmalannda Sayın Millî Eğitim Baka
nımızın çok büyük bir açıklıkla, net bir bi
çimde, bu sorunları sayısal verilere de da
yandırarak, çok sağlıklı bir takdim konuş
masını izledik; kendilerine orada da teşek-
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kür etmiştik, şimdi de teşekkürlerimi yi
neliyorum. Sorunlarımızı bilmeden, bun
lara çözüm aramaya olanak bulunmadığı 
için, "Gerçekçi bir biçimde tüm konular
daki sorunları bilmek hakkımız" diye dü
şünüyoruz. 

Şu esnada en açık bir ifadeyle söyle
mek durumundayım ki, üniversiteye ge
linceye kadar, temel ve ortaöğretimde fır
sat eşitliğini gerçekleştirebildiğimiz söyle
nemez. Hatta eğitimin birliği ilkesinin bile 
ülkede gerçekleştirilemediği bir olgudur, 
bir vakıadır. Okullaşma oranının, ortaöğ
retimde ancak yüzde 35,6'ya erişebildiği, 
liselerde okullaşma oranının, sadece yüz
de 20'nin biraz üzerinde olduğu ülkemiz
de, yükseköğretim kurumları ve üniversi
teler önünde de çok geniş bir öğrenci bi
rikimi vardır. Yüksekokullarda ve üniver
sitelerde okullaşma, ancak yüzde ll'leri bi
raz geçmiş bulunmaktadır. Üstelik de, fır
sat eşitliğini gerçekleştiremediğimiz için, 
eğitim düzeyi, eğitici niteliği, altyapısı 
farklı olan çeşitli liselerden yetişmiş genç
lerimiz, aynı üniversitelerarası sınavında 
yarışırlar ve bunların da çok şanslı birkaç 
yüzbini ancak üniversitelere girebilirler. 
Üniversite yaşında olup da okutmak du
rumunda olduğumuz çocuklardan, sade
ce yüzde 11' i üniversitelerin içerisindedir. 

Üniversitelere girebilme şansını ve
rebildiğimiz ve bu kadar sınav geçmiş ço
cukların büyük bir kesimi de, giderek ar
tan bir biçimde, yükseköğretim kurumla
rında başarısızlığa itilmektedir. 

Üniversitelerimizin niteliği ve yapı
sının farklı olduğu da bir gerçektir. 1980 
sonrası 28'e çıkan üniversite sayısında, ye
ni kurulan üniversitelerimizin pek çoğun-
cla eğitimin standardına etki yapacak çok 
ciddî eksiklikler vardır. Her şeyden önce, 
bina, araç, gereç, kitaplık ve öğretici sa
yısı ve niteliği farklıdır. Dolayısıyla, üni
versitelerdeki basan faktörü de, bütün bu 
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eksikliklere koşut olarak değişir ve maa
lesef başarısızlık da o oranda artma gös
termektedir. 

İşte, bir avuç gencimizi, üniversite
ye büyük zorluklarla giren gencimizi; kqj|-
di ellerinde olmayan nedenlerle, «Mvlar-
da ya ilk sınıfta ya ara sınıflarda ya qgt* 
zun olmasına çok az kala bir ya da bırjfeiç 
dersten son hakkını da kullanarak htçjt 
nsız olduğu zaman, üniversiteler veyflfe-
seköğretim kurumlarının dışına itmenin 
ne kadar acı olduğunu ve bu konunun, yıl
lardan beri Türkiye kamuoyunda, gerek 
öğrencilerin yakınmasını, gerek veliler, 
analar ve babalar tarafından ne kadar sık
lıkla gündeme getirildiğini görüyor ve bi
liyoruz. İşte, bu haksızlıkları ortadan kal
dırmak için, bir kereye mahsus olmak üze
re geniş kapsamlı bir sınav hakkı tanımak 
ve bu çocuklarımızı, belli gayretlere rağ
men dışarı itilmiş bu çocuklarımızı top
luma bir meslek sahibi kılarak yeniden ka
zandırmak için bir sınav hakkı tanıma 
önerisi gündeme geldi. 

Öneriler, Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin Ankara Milletvekili Sayın Rıza 
Yılmaz'm, geçtiğimiz şubat ayında 9k baş
vurusuyla başladı. Bunun arkasından, 
Sosyaldemokrat Halkçı Partiden, Doğru 
Yol Partisinden ve İktidar Partisinden bir
çok milletvekilimizin çeşitli önerileri Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim 
Komisyonunda birleşti. Bunların sonun
cusu da, 1.11.1988 tarihli Başbakanımızın 
imzasıyla ve Hükümetin takdiriyle, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca ha
zırlanan bir öneridir. 

Geçtiğimiz günlerde, Millî Eğitim 
Komisyonunda bütün bu öneriler bir ara
da tartışıldı ve Hükümetin, 1.11.1988 ta
rihli önerisi -ki, sınav hakkı tanıma bakı
mından oldukça geniş kapsamlı bir 
öneriydi- irdelendi ve diğer öneriler bun
da birleştirildi ve iktidar Partisiyle muha-
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lefet partileri bir işbirliği içinde, ortak bir ; 
kararda birleştiler. Şunu, huzurlarınızda 
şükranla tekrarlamak istiyorum: Türkiye 
Büyük Millet Meclisimizin tüm ve deği- -
şik programa sahip partileri, Türk genç
liğine ortak ve olumlu bir hizmet verebil
mek için aynı doğrultuda birleşme güzel 
örneğini sunmuş oldular. Bir başka örne
ği de her zaman tekrarlıyoruz; doğanın ve 
tabiatın korunması ve çevre kirliliği konu
sunda da aynı işbirliği örneği verilmiştir. 
Dilerim, bu örnekler çok sık ve çoğalmış 
bir biçimde tekrarlansın. 

Sayın milletvekilleri, bu kanunla ne
ler getiriliyor? Aslında, kişisel olarak arz 
etmek durumunda olduğum bir konu var: 
Sık sık sınav hakkı tanınması, öğretimin, 
eğitimin niteliğine ne kadar olumlu etki 
yapar, meselesi, ciddî olarak tartışılabile
cek ve akılda olması gerekli bir konudur; 
ama bu olay, bütünüyle bu kuşkudan ba
ğımsız karar verme noktasında olduğu
muz bir olaydır. Çünkü, bu olay, bir yeni 
kanunun uygulama süreci ve döneminde 
üst üste çıkan yönetmelikler, zaman za
man birbiriyle çelişen yönetmelikler ve ço
ğu kez farklı üniversitelerde farklı biçim
de uygulanan yönetmeliklerin yarattığı 
kargaşa kadar, bu geçiş döneminde başka 
nedenlerle; yeni kurulan üniversitelerin 
sorunlarıyla, yerleşik üniversitelerde öğre
tim üyesi azalması, programların farklı
laşmasına bağlı sorunlardan kaynaklandı; 
yoksa, ne eğiticiler, ne de öğrenenlerden 
kaynaklanmadı. O nedenle, bu geçiş dö
neminde geniş kapsamlı bir affı düşün
mekle, kaliteden vereceğimiz ödünü iyi 
hesaplamak durumundaydık ve sanıyo
rum aldığımız karar, her birimiz için, bu 
öğrencilere mutlak olarak sınav hakkını 
tanımanın gereği olduğu yönündeydi. 

Bu Parlamento aynı olayı birkaç yıl 
önce tekrar yaşadı; sanıyorum 1985 yılın
da, yine öğrencilere ekstra sınav hakkı ta

nıyan biçimde bir kanun değişikliği yapıl
mıştı. Ancak, diliyorum ki, bundan son
ra,. üniversitelerimizdeki eğitim ve öğre
nim standardı, bunun imkânlan, bütü
nüyle sağlansın ve her birkaç yılda bir, ye
ni bir af umuduyla, bu sefer de öğrenci
lerimizin yetişme biçimlerine olumsuz bir 
katkı yapılmasın. Bir başka deyimle, "Na
sıl olsa af gelir" umuduyla da, öğrencile
rimizin yapmaya, uymaya, bilgilenmeye 
zorunlu olduğu sorumlulukları da ikinci 
plana itilmesin. 

Bu sınav hakkı, öğrencilerimize hem 
büyük bir şans getiriyor hem de berabe
rinde bir sorumluluk getiriyor. Mutlak 
olarak, bu sınay hakkını en iyi şekilde de
ğerlendirmek zorundalar; çünkü bu kanun 
tasarı ve teklifleriyle gelen bu sınav hak
kı, çok geniş bir geçmişi de kapsamına alı
yor. Başlangıç tarihini Hükümetimiz ve 
Sayın Bakan belirtmemişler; yani, 
1950'lere kadar, 1950'lerden itibaren ve
ya eğer başvuruda bulunacak olan varsa, 
daha eskilere kadar giden bir hak kaybını 
telafi eder nitelik de taşıyor. 

I 

Üniversitelere girişin, üniversite eği
timinin çok zor olduğu bir dönemde, es
kiden çeşitli nedenlerle haklarını kaybet
mişlerin hepsine yeni bir hak tanır nitelik 
alıyor. 

Bu kanun tasarısının getirdiği deği
şikliği; yani 2547 sayılı Yükseköğretim Ma
sasının 44 üncü maddesine ait değişikli
ğin neler olduğunu, metinden arza çalı
şacağım. 

Getirilen ve bütünüyle oybirliğiyle 
komisyondan geçerek kabul edilen şekliy
le, Önce 1 inci maddedeki, "Öğrenciler bir 
dersin sınavına girebilmek için o derse de
vam etmek, yarı yıl içinde açılacak en az 
bir ara sınavına katılmak ve o dersin uy
gulamalarını başarılı olarak tamamlamak 
zorundadırlar" hükmü muhafaza ediliyor. 
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T.B.M.M. B : 26 16 . 11 . 1988 O : 1 

Buradaki değişiklik, her yarı yılda iki de
fa uygulanan ara sınavın, en az bire indi
rilmesidir. "en az" kaydını koymak duru
mundayım; çünkü sosyal bilimlerde ara sı
navların, değiştirilmek istenen maddede 
en az iki defa oluşu, sosyal bilimlerde sı
nav yapan öğretici kadrolar açısından çok 
büyük bir eleştiri alıyordu. Bir örnek ve
reyim: Ankara Hukuk Fakültesi son sını
fında, ortalama iki bin öğrenci mevcut, iki 
yarı yılda dört sınav hakkı, bir de final 
(mezuniyet) imtihanları, yani toplam beş 
sınav var. Sosyal bilim gibi yazılı bir ara 
sınavda, en az beş sayfalık bir kâğıdı, beş 
defa iki bin öğrenci için bir yılda okumak 
durumunda kalan bir öğretim üyesinin, 
günde sekiz saat aralıksız, yalnız kâğıt 
okuduğu varsayılsa, ortalama bir yarı yı
lın üçte ikisini tutan bir zamana ihtiyacı 
olduğu gerekçesiyle, kanunun bu madde
sindeki ara sınavlardan hep eleştiri almış
tık. Buna karşın, uygulamalı bilimlerde, 
örneğin tıp bilimlerinde, ara sınavlar, vi
zeler, öğrencinin iyi yetişmesi, dersleri iz
lemekte devamlılık sağlanması için zorun
lu görülmekte idi. Bu iki farklı görüşü des
tekleyebilmek için, bu tasan, Hükümet 
teklifinde geldiği biçimde, en az bir defa 
sınav hakkı getirmekle, hem sosyal bilim
lerin hem de tıp ve uygulamalı bilimlerin 
eleştirilerine yanıt verecek bir biçimde dü
zenlenmiştir. « 

2 nci madde ile, 2547 sayılı Kanuna 
geçici maddeler eklenmiştir: 

Geçici Madde 30. — "Bu Kanunun 
yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışın
da kalan sebeplerle kurumlarıyla ilişkisi 

• kesilmiş veya kesilme durumunda olanla
ra, bu Kanunun yayımı tarihinden itiba
ren üç ay içinde ilgili yükseköğretim ku
rumlarına müracaat etmeleri şartıyla, iliş
kilerinin kesilmesine sebep olan her ders 
için açılacak ilk sınav döneminde bir sı
nav hakkı verilir. Bunlardan başarılı olan

lar, kayıtlan yeniden açılmak suretiyle 44 
üncü maddedeki sınırlar içinde -demin arz 
ettiğim birinci kural içinde- öğrenimleri
ne devam ederler. Durumlan 44 üncü 
maddedeki sınırlara uymayanlann öğren
ciliğe intibaktan ile ilgili esaslar Yükseköğ
retim Kurulunca tespit edilir. 

Bulunduklan yükseköğretim kuru
munun bütün derslerini almış olup, birin
ci fıkrada verilen sınav hakkını kullandık
tan sonra ara sınıf veya son sınıf dersle
rinden en fazla üç dersten başarısız olan
lara, başarısız oldukları bu dersler için açı
lacak ilk sınav döneminde bir sınav hakkı 
daha verilir. Bunlardan, uygulamalı ders
ler dışındaki derslere devam şartı 
aranmaz. 

ikinci fıkrada verilen hakkı da kullan
mak suretiyle mezun olmak için bir tek 
dersi kalan son sınıf öğrencileri ile halen 
tek dersten son sınıfta bekleyenler, bu der
sin açılacak yan yıl sınavlarına öğretim 
harçlanm ödemek kaydıyla, 1992 yılı so
nuna kadar girebilirler. Bu öğrenciler, öğ
rencilik haklarından yararlanamazlar" di
yor. Kanunun gerekçesi, devamında mev
cuttur ki, sizlere sözlü olarak bu gerekçe
yi arza çalıştım. 

Sayın milletvekilleri, üç partinin tek
liflerinin hepsinin ortalama şekli tasarının 
içerisinde yer almış, size arz ettiğim kısım
lar, değişiklikleriyle sunulmuştur. Süreyi, 
küçük tadiladarla, Sayın Bakan, Hükümet 
temsilcileri ve ilgili temsilcilikler de kabul 
etmiş bulunuyorlar; ancak, bir ilave dışa
rıdan bir öneri ile tekrar yapıldı; onu da 
arz etmek durumundayım. 

Öğrenci affını, lisans ve lisansüstü 
öğretime nasıl yansıtabiliriz?.. Lisans ve 
lisansüstü öğrenim, üniversitelerin temel 
niteliklerini oluşturan, bilim adamı yetiş
tirme fonksiyonlarına ilişkin bir öğrenim 
biçimidir; ancak, özellikle uygulamalı bi-
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Hmler dışında kalan sosyal bilimlerde, bu 
lisansüstü öğrenimde ara sınavların mev
cudiyeti bilinir. Bu ara sınavlarda, bütün 
sınav haklarını kullanıp da başarısız olan
lara, lisans ve lisansüstü öğrenim öğren
cilerine de -öğrenci mütalaa ederek- bir 
hak daha tanıma teklifini Komisyonumuz 
oybirliğiyle kabul etmiştir; ancak, SHP 
Grubu olarak, bu lisans ve lisansüstünde 
tez bölümüne müdahaleye, hiçbir biçim
de hakkımız olmadığı kanısına vardık ve 
muhalefetimizi arz ettik. Sanıyorum, Sa
yın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
mız da bize bu konuda, en azından flö
ren katılmaktadırlar. 

Benim arzım bu kadar. Beni dinle
diğiniz için teşekkürlerimi ve ayn ayrı say
gılarımı sunuyorum Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Akyol. 

DYP Grubu adına, Sayın Tahir Şaş
maz; buyurun efendim. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MEHMET 
TAHİR ŞAŞMAZ (Elazığ) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer milletvekilleri; Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazır
lanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 
1.11.1988 tarihinde kararlaştırılan, 4.11.1981 
Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun 44 üncü Maddesinin 25.12.1985 
Tarihli ve 3248 Sayılı Kanunla Değişik (a) 
Fıkrasının Birinci Bendinde Değişiklik Ya
pılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı Hak
kında Doğru Yol Partisi Grubunun görüş
lerini arza çalışacağım. Bu vesileyle, Yü
ce Heyetinizi, sevgiyle, saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ben ve 37 arka
daşım, 16 Mart 1988 tarihinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, üni

versitelerden kaydı silinen öğrencilere ait 
kanun teklifimizi, gerekçeleriyle birlikte 
sunmuştuk. Beni, bu kanun teklifini ha
zırlamaya zorlayan sebep, yirmi yıllık bir 
eğitimci olmam münasebetiyle olsa sanı
rım; değişik üniversitelerde okuyan öğren
cilerden gelen çok sayıda mektuplar; ay
rıca, öğrenci gruplarının zaman zaman şi
kâyetlerini iletmek için bizzat gelerek so
runlarıyla ilgili şifahî açıklamalarda bu
lunmaları; yine, aynı sorunla ilgili olarak, 
öğrenci velilerinin ıstıraplarını dile getir
dikleri tafsilatlıca yazılmış mektupları ol
muştur. Daha sonra, Kanun teklifini ver
mekle çok isabetli davranmış olduğumu
zu, kanayan birçok yaraya parmak basmış 
olduğumuzu, teklifimizin basında intişa
rı sonucu elimize geçen mektuplarla an
lamış olduk. 

Gerek mağdur öğrenciler, gerekse 
onların dertli velileri ve aileleri, bir an ön
ce kanun teklifinin gerçekleşebilmesi için, 
bizleri teşvik etmeye, teşekkürlerini iletme
ye, minnettarlıklarını belirtmeye başladı
lar. Sanırım, Yüce Meclisimizin birçok 
üyelerine de bu konudaki duygulan dile 
getiren çok sayıda müracaat vaki olmuş
tur. Bunlardan bir tanesini; otuz yılı aş
kın bir süre millî eğitime hizmet ettikten 
sonra kendi isteğiyle emekli olan, dertli bir 
öğrenci velisinin duygularını satırlara dök
tüğü mektubunu, izninizle Yüce Heyeti
nize okuyarak arz etmek istiyorum. İstan
bul'dan gelen mektup şöyle başlıyor: 

" Yıllardan beridir kanayan yaraları
mızı saracak ve yavrularımızı kurtaracak 
siz temsilcilerimizi bekledik, durduk. Ba
sından öğrendiğimize göre, üniversiteler
den atılan öğrenciler için kanun teklifi ha
zırlamış ve Meclise vermiş bulunmakta
sınız. Ne kadar sevindiğimizi kelimelerle 
izah edemem. Size, bu teşebbüsünüzden 
dolayı, sonsuz şükran ve saygılarımı peşi
nen arz etmek isterim. 
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Amaç, insan kaybetmek değil, kazan-
maksa, çıkarılacak olan af yasasıyla, der
dine çare aramakta olan onbinlerce gen
cin ve bunların anne babalarıyla birlikte, 
tüm ulusun sevindirilmesi gerekir. Çıka
rılacak af yasası, aynı gaye için derdine ça
re aramakta olan toplumun tüm fertleri
ni içermeli ve bu dava, sayenizde kökün
den ele alınarak halledilmelidir. 

Müsaadenizle bir örnek vereyim: Be
nim oğlum, İstanbul Teknik Üniversitesi 
inşaat Fakültesinde okumakta idi. Üçün
cü sınıflan üç dersi var; bunların vizeleri
ni vermiş; fakat, finallerinde başarısızdı. 
dördüncü sınıftan sadece iki dersi var; fa
kat bunları, 'program çakışıyor' diye hiç 
okumadan -ki, bu durumu idare de 
biliyor- başarısız duruma düştü. Sonuçta 
'süren doldu' dediler. Akademik haktan 
da yararlanmadan, toplam sadece 5 ders
ten sokağa atıldı. Bu, bizim için bir yıkım 
ve ölüm oldu. 

Ben, 31 yıl millî eğitime hizmet et
miş, sonunda kendi isteğimle emekli ol
muş bir öğretmenim. Bunlar vatan haini 
değil, geri zekâlı da olsalardı bunca ders
leri nasıl verirlerdi? Neler çektiğimi ne 
şimdi ve durumda olduğumuzu takdirle
rinize arz ediyorum. 

Bunca yıllar, bunca emek; sonuçta 
yavrumuz sokakta. 

Sizden istirham ediyorum, kurtarın 
bizi bu dertten ve üzüntüden. 

Verdiğiniz kanun teklifinde Allah 
yardımcınız olsun der, size ebediyyen min
nettar kalacağımızı arz eder, en derin saygı 
ve hürmetlerimi sunarım." 

Bu ve buna benzer mektuplar, veri
len bu kanun teklifinin ne kadar yerinde 
olduğunu ispatlamaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, üniversite
ler, bir ülkenin ilmî zihniyete sahip, ihti

saslaşmış insan gücünü yetiştirerek, mad
dî, manevî kalkınmayı hızlandıran, de
vamlı araştırmalarıyla millî kültüre, bili
me ve medeniyete katkıda bulunan ku
rumlardır. Bir ülkenin üniversitesi bu gö
revi tam olarak yerine getiremiyorsa o ül
kenin kalkınması mümkün olamayacağı 
gibi, kalkınmayı başka sahalarda arama
sına da lüzum yoktur. 

Türkiye gibi, tabiî kaynakları bol, 
millî kültür mirası zengin bir ülkenin hızlı 
kalkınma hamlesine girebilmesi, üniver
siteler gibi ilmî kurumların, millî maarif 
sistemi içinde üzerine düşen görevleri yap
masıyla mümkündür. Çünkü, zamanımız
da ilimden daha güçlü ve etkili bir^calkın-
ma unsuru bulmak mümkün değildir. Te
melinde ilim bulunmayan içtimaî ve ikti
sadî bir kalkınma düşünülemez. 

İhtisaslaşma alanlarının çoğaldığı, 
yeni bilim dallarının ortaya çıktığı bir dün
yada, üniversiteler önemli bir kalkınma 
merkezi olarak görev yapmaktadır. 

Ne yazık ki, Türk üniversiteleri, kal
kınma için çok gerekli olan yüksek vasıflı 
insan gücünü yetiştirememekte, ileri ülke
lerin üniversiteleri ölçüsünde bilime yük
sek değerler kazandıramamakta ve onla
rın gerilerinden gelen bir taklitçisi duru
munda kalmaktadır. 

Bizde olduğu gibi, diğer gelişmekte 
olan ülkelerin üniversitelerinde de öğre
tim ve araştırma faaliyetleri bütünüyle ya
bancı kaynaklardan beslenmektedir. 

Böyle üniversiteler, kendi memleke
tinin meselelerine hâkim, ilmî zihniyet sa
hibi mütehassıslar ve üstün vasıflı ilim 
adamları yetiştirememişlerdir. 

İşte bu yüzden, ileri ülkeler, geliş
mekte olan ülkeleri, bilime ve medeniye
te hiçbir katkıda bulunmayan, sadece asa
lak yaşayan topluluklar olarak değerlen
dirmekte, onlann tabiî ve kültürel kaynak-
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larını kullanma hakkını kendilerinde gö
rebilmektedirler. 

Saygıdeğer milletvekilleri, üniversite 
meselesi, Türkiye'nin çözmek zorunda ol
duğu diğer meselelerle aynı derecede ele 
alınmalı, ilim ve memleket gerçeklerine 
uygun bir şekilde çözümlenmelidir. Üni
versite meselesi, sadece üniversite gelene
ği yerleşmemiş bir ülke için değil, köklü 
üniversite geleneğine sahip bazı ülkeler ta
rafından da önemle ele alınmaktadır. 

Üniversitenin kalkınmadaki önemi
ni idrak eden ülkeler, kendi üniversitele
rini millî ihtiyaçlarına ve çağın gerektir
diği şartlara göre yeniden ıslah etme yo
luna gitmişlerdir. 1968 Fransız üniversite 
reformu buna en güzel ve yeni bir misal 
teşkil etmektedir. 

Saygıdeğer üyelerin de hatırlayacak
ları gibi, 1968' in mayıs ve haziran ayla
rında meydana gelen ve kısa zamanda, 
halkı, işçileri ve bazı bilim adamlannı da 
içine alarak büyüyen öğrenci olayları, 
Fransa'da, millî ihtiyaçlara ve değişen 
dünya şartlarına uygun bir üniversite re
formunun yapılmasına zemin hazır
lanmıştı. 

Sayın üyeler, Türk üniversitesi, 1846 
- 1933 yılları arasında hep kâğıt üzerinde 
ele alınmış, sık sık açılıp kapanan ve re
formlara tabi tutulan istikrarsız bir mü
essese olarak doğmuştur. Modern üniver
sitenin teşekkül ettiği 1933 yılından günü
müze kadar, üniversite reformları yapılan 
55 yıllık devrede üniversitelerin istikrar 
kazandığını söylemek mümkün değildir. 
Bugüne kadar yapılan reformlar, üniver
sitenin bir toplumdaki yerini, görevini ve 
önemini idrak edebilecek seviyede olma
dığımızı göstermiştir. 

1933 yılında İstanbul Darülfünunun 
kaldırılması, yerine İstanbul Üniversitesi
nin kurulması ve daha sonra yapılan re
formların amacı, üniversiteyi, içinde bu

lunduğu toplumun ihtiyaçlarına, değişen 
dünya şartlarına uyacak, ilmî gelişmeleri 
yakından takip edebilecek bir kurum ha
line getirmekti; fakat, üniversitelerimizin 
bilimsel araştırma ve öğretim bakımından 
belli bir seviyeye ulaşamadığına bakılırsa, 
yapılan reformların bu müessese üzerin
de hiçbir olumlu etki yapmadığı kolayca. 
görülebilir. 

Üzülerek belirtmek isterim ki, üni
versitelerimiz yarım asırdan fazla bir za
mandan beri kaliteli bir araştırma ve öğ
retim ortamına kavuşamamış, öğrenci se
çiminde, adaletli, etkili ve ilmî bir uygu
lamayı gerçekleştirememiştir. Hele, üni
versite kadrolarının, yani, öğretim ve araş
tırma elemanlarının seçiminde yapılan 
haksızlıklar, iltimaslar, memlekette ilmî ve 
fikrî seviyenin düşmesine ve giderek geri
lemesine sebep olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, günümüzde 
üniversite meselesi, yeni kaynaklartn ve or
taya çıkan yeni durumların ışığında daha 
derli toplu olarak ele alınmaya muhtaçtır. 
Türk üniversitelerinin gelişmesine katkı
da bulunacak fikirler; gazete ve dergi say
falarında bırakılmamalıdır. Üniversitele
rimizle ilgili sorunlara köklü ve kalıcı ça
releri kapsayan araştırmalar, bilim adam
ları tarafından teklif edilen çözüm yolla
rını uyumlu bir şekilde birleştirmekle kal
mayıp üniversitelerimizle ilgili sorunlar
da bilim adamlarının asgarî müşterekler
de birlik olduğunu göstermesi bakımından 
da önemli bir adım olacaktır. Konu önce 
bir bütün halinde ele alınmış, daha sonra 
da ayrıntılara girmek lüzumu hissedilmiş
tir. Mesela üniversitenin tarihçesi incele
nirken bazı kanunların sayıları ve tarih
lerinin verilmiş olması bir ayrıntı olarak 
kabul edilebilir; ayrıca medrese konusu
nun da lüzumundan fazla işlendiği söyle
nebilir; ancak üniversitelerimizin tarihî 
gelişimini iyi bir temele oturtmak ve ge
çen zaman içerisinde uğradığı değişmeleri 
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gösterebilmek ve zamanımızda da aynı ha
talara düşmemek bakımından buna ihti
yaç olduğunu belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, yarının Türki-
yesi, bugünün çocuklarının elleri ile inşa 
edilecektir, Türk toplumu, onların fikir ve 
inançları ile yoğrulup şekillenecektir. Bu 
sebeple, eğitimle ilgili sorunlar, Türkiye'
nin en önemli meselesi olarak kabul edil
melidir. Millî eğitimimizde, Atatürk ilke
lerinden hız ve ilham alan; tek taraflı tel
kin ve saplantılara müsaade etmeyen; millî 
şuur ve müşterek ideali her vatandaşa aşı
layan; akıl, duygu, zekâ, idrak, muhake
me ve şefkat dengesini çocuklarımızda ku
ran; inanç ve imanı en büyük güç kabul 
eden; vatandaşlık ve demokrasiye sahip
lik şuurunu irade haline getiren; her va
tandaşın kabiliyetine uygun olarak varma
sı mümkün en yüksek eğitim kademesini 
açık tutarak eğitimde fırsat eşitliğini sağ
layan; 'hiçbir ayrım yapmaksızın herkes 
için eğitimi hedef alan; çocuklarımızı ve 
gençlerimizi iş sahibi yapacak bir meslek, 
sanat ve maharet kazandıran ve bütün se
viyelerde üretken olma imkânı veren; va
tandaşa, hayatın her çağında, değişen şart-

. lara ayak uydurabilecek bir bilgi seviyesi
ni sürekli olarak edinme imkânı sağlayan 
bir eğitim sistemi esas alınmalıdır. Millî 
ve manevî değerlerle hürriyetçi ve ileri fi
kirlerin eğitim yoluyla Türk vatandaşla
rına benimsetilmesi, Türk Devletinin gö
revidir. Millî eğitimimizin temel yapısı ve 
teşkilatı, bu hedeflere elverişli tarzda ge
liştirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak şu
nu belirtmek istiyorum: 2000 yılında genç
lerimizin sayılarının 18 milyona ulaşaca
ğı düşüncesinden hareket edecek olursak, 
gençlik camiasından gelen haklı isteklere 
karşı bigflne kalamayız. Her türlü siyasî 
çıkar hesaplarını bir tarafa bırakarak, 
gençliğin sorunlarını çözümlemekten ya

na çalışmalara tam bir fikir birliği içeri
sinde katılma mecburiyetini kendimizde 
hissetmeliyiz. 

Yeri gelmişken şunu da memnuniyet
le ifade etmek isterim. Geçtiğimiz perşem
be günü Millî Eğitim Komisyonuna 2547 
sayılı Kanunla ilgili, üniversite öğrencile
rini yakından ilgilendiren, onların şikâyet
lerini sona erdirecek olan çok sayıda, ay
nı doğrultuda kanun tekliflerinin verilmiş 
olduğuna şahit oldum. Yüce Meclisimizin, 
öğrenci sorunlarını böylesine bir ehemmi
yet vererek önemsemesi takdire şayandır. 
Millî Eğitim Komisyonunun birleştirilen 
kanun tekliflerini ittifakla kabulü de ifti
har edilecek bir karardır. Ayrıca Millî Eği
tim, Bakanlığınca hazırlanan kanun tasa
rısına emeği geçenleri -başta Saym"Bakan 
olmak üzere- tüm üniversite gençliği adı
na kutlamak isterim. 

Sayın milletvekilleri, söz üniversite
lerimizle ilgili kanun teklifinden açılmış 
iken, kanayan bir yara var, hepimizi ilgi
lendiren bir yara var; önada değinmeden 
geçemeyeceğim. Zannederim birçok sayın 
üye bu konunun önemini kabul* etmekte
dir. Üniversitelerimizdeki başörtülü ha
nım öğrencilerimizin durumlarına değin
mek istiyorum. 21 inci Asrın eşiğinde ol
duğumuz bu çağda, halen daha kığlarımı
zın başörtüleri ile uğraşılmasına bir anlam 
vermek mümkün değildir. (ANAP ve DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu konuda başvurduğumuz her yet
kili ağızdan, başka başka ifadelerle karşı-

» ulaşmaktayız. Kanaatimizce, başörtülü kız 
öğrencilerin üniversitelere veya okullara 
sokulmaması, gerçek anlamda laiklik ilke
sine de ters düşmektedir, \feri gelmişken, 
yüce heyetinizden grubum ve şahsım adı
na rica ediyorum. Yorumlara mahal bırak
mayacak şekilde, başörtülü, türbanh kız 
öğrencilerimizin durumlarını da bu Mec
liste halletmemiz gerektiğini önemle be-
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lirtmek istiyorum. (ANAP ve DYP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ileride köklü ve kalıcı yasaların çıka
rılabileceği ümidi içerisinde, kanun tekli
fini, Doğru Yol Partisi olarak destekledi
ğimizi belirtir, Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. (DYP ve ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Şaşmaz. 

ANAP Grubu adına, Sayın Ali Şakir 
Ergin; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ALİ ŞA
KİR ERGİN (Yozgat) — Saym Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun Bir Madde
sinde değişiklik yapılması ve Bu konuda 
iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasansı hakkında Anavatan Partisi 
Grubu görüşlerini açıklamak üzere huzur
larınızda bulunuyorum. Yüce Meclisini
zi grubum ve şahsım adına saygıyla selam
larım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sözlerime başlamadan önce, burada 
benden önce gruplarının görüşlerini be
lirten sayın muhalefet sözcülerine, mem
lekette kanayan bir çıban gibi olmuş üni
versite meselelerinde ve üniversite öğren
cileri için yeni bir sınav hakkı verilmesini 
öngören bu tasarı komisyona geldiğinde, 
Anavatan Partililerin teklifini, Hüküme
tin tasarısını ittifakla destekledikleri için 
ve burada da huzurlarınızda tasarı lehin
de, destekleyici konuşmalar yaptıkları için, 
şahsım ve grubum adına aynca şükranla
rımı sunuyorum. (Alkışlar) 

Yüce Meclisin yüksek takdirleri so
nucu kanunlaşacak olan bu tasannın, af 
kanunu olmadığını sayın muhalefet parti 
sözcüsü de belirtti. Ancak halk arasında 
ve özellikle basınımızda "Üniversite affı" 
diye yanlış tanınan bu kanun, gerçekte di

siplin cezaları dışında her ne sebeple olur
sa olsun, yükseköğretim, yüksek lisans ve 
doktora öğreniminden uzaklaştırılan yük
sek tahsil gençliğine bir sınav hakkı veren 
ve bu surette onlara bir fırsat, bir şans ta
nıyan kanun olduğunu özellikle belirtmek 
isterim. Bu kanunla, hiçbir öğrenci hiçbir 
dersten muaf olmayacaktır; hiçbir öğren
ci yoktan sınıf geçmeyecektir; ancak sınav
da başanlı olmak şartıyla, eğitim ve öğ
retime yeniden hak kazanmış olacaktır. 

Milletlerin hayat ve kültür seviyesi
nin yücelip yükselmesinde eğitim ve öğ
retim müesseselerinin çok önemli yerleri 
vardır ve yine milletlerin refah ve saadeti 
İçin devletin devamlılığı nasıl gerekli ise, 
eğitim ve öğretim müesseselerinin, istik
rarlı üniversitelerin kurulması da aynı de
recede lüzumlu ve gereklidir. 

Meclisten çıkacak olan bu sınav hak
kı kanununun üniversite çevresinde ve dı
şında değişik akisleri ve yorumları olacak
tır. İnancımız odur ki, halk içinde ilmin 
ve ilim adamının rütbesi, rütbelerin en üs
tünüdür. 

Bizler, değerli üniversite hocalarının 
yaptıkları takdir ve değerlendirmelerin 
adil olduğuna da inanıyoruz. Bunda asla 
şüphe ve tereddüdümüz yoktur; ancak, 
imkânsızlıklar sebebiyle, gayesine hizmet 
edemeyen okullardan gelen öğrencilerin 
henüz altyapısı tamamlanmamış eğitim ve 
öğretim müesseselerinin üst müdahalelerle 
anlaşılmaz hale gelmiş yönetmeliklerinin 
çarpık uygulaması karşısında şansızlığa 
uğrayan öğrencilere bir imtihan hakkı da
ha vererek öğrenimlerine devamlarını sağ
lamayı, bu surette kendilerini günün bi
lim ve anlayışıyla yenilemelerine imkan 
vermeyi de arzu etmekteyiz. 

Biraz önce de arz ettiğim gibi, biz
ler, ilim yuvası olduğunu kabul ettiğimiz 
üniversitelerimizde, istikrarın lüzum ve 
zaruretine inanıyoruz. 4.11.1981 tarihli ve 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
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üncü maddesi, çıkanldığı tarihten sonra 
çefkii vesilelerle meclis gündemini işgal et
miştir. Geçtiğimiz yıllarda da üniversite 
öğrencilerine bu kabilden sınav haklan ve
rilmiştir. Ancak, doğru olan şey, 2547 sa
yılı Kanunun yeniden düzenlenmesinde 
bu müdahalelere maruz 44 üncü madde
nin kökten kaldırılması ve yine bu madde 
şümulünde bulunan yetkilerin eğitim, öğ
retim kurumlarıyla, üniversitelere bırakı
larak, bunlann kendi bünyelerine uyacak 
şekilde yine kendilerince düzenlenmesi 
olacaktır. 

Eğitim ve öğretim müesseselerimiz
de, üniversitelerimizde reform ve ıslaha
tın, siyasî müdahalelerle çıkanlacak ka
nunlarla yapılması doğru değildir. Zaten, 
üniversiteler kendileri statik değildirler. 
Temsil ettikleri ilim ve gençlik potansiyeli 
bakımından dinamiktirler. Gelişen bilim 
ve tekniğe, çağa ayak uydurabilmek için 
üniversitelerle ilgili mevzuat da bu geliş
meye ayak uydurmak mecburiyetindedir. 
Bunun karannı verecek, bizzat üniversi
telerin kendileri olmalıdır. Temennimiz 
odur ki, en kısa zamanda bu sistem tama
men yerine oturtulur ve kimse de bu söz
lerimden rencide olmaz. 

İşte burada arza çalıştığım sebeple
dir ki, lisans ve lisansüstü öğrenim genç
liğine sınav hakkı tanıyan bu tasan, en ge
niş şekliyle hazırlanmış; geçmişle zaman 
sının yoktur, yaş ve sınıf tahdidi yoktur, 
aynca, ders sınırlaması da yoktur. Disip
lin suçu dışında, her ne sebeple olursa ol
sun, ilişiği kesilen herkese bu kanunun ya
yım tarihi itibariyle üç ay içinde müraca
at etmeleri şartıyla açılacak ilk sınav dö-

. neminde kaldığı her ders için, bir sınav 
hakkı tanınmaktadır. Başarılı olanlar, ka
yıtlan yeniden açılmak suretiyle, 44 ün
cü maddedeki sınırlar içerisinde öğrenim
lerine devam edeceklerdir. Bulunduktan 
yükseköğretim kurumunun bütün dersle

rini almış olup, bu kanunla verilen sınav 
hakkını kullandıktan sonra ara sınıf veya 
son sınıftan en fazla üç dersten başansız 
olanlar bu dersler için bir daha sınava gi
receklerdir. Son sınıfta tek dersi kalan öğ
renciler ise, bu haklannı 1992 yılma ka
dar kullanabileceklerdir. 

Aynca, fakültelerde ve üniversitelerin 
enstitülerinde lisansüstü eğitime, mastır ve 
doktoraya başlamış, ancak, daha sonra çe
şitli nedenlerle yönetmeliklerde öngörülen 
süreler içinde gerekli aşamalan tamamla
yamamış, imtihan ve tezlerini verememiş 
lisansüstü öğrenci, bu durumda mağdur 
olarak kayıtlan silinen veya silinme duru
munda olanlara, erişmiş olduklan aşama
larda o aşamada kendilerinin tabi olduk
ları yönetmeliklerce öngörülmüş olan sü
reler bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren üç ay içerisinde başvurmalan ha
linde, çalışmalannı tamamlamak üzere 
kendilerine tekrar tanınır. 

Sayın Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
sözcüsü Türkân Akyol Hanımefendi, yük
sek lisans öğrencileri için ara sınavlarda 
başansız olanlara sınav hakkı verilmesine 
taraftar olduklannı; ancak, tez safhasın-
dakilerin tekrar tez hazırlamalanna taraf
tar olmadıklannt belirttiler. Tez safhasın
da olanlar, tez safhasından dönenler de 
döndükleri tez ile doktor olmayacaklar, 
mastır yapmış olmayacaklar; onlar da, ye
niden tez hazırlamak suretiyle ve kanunun 
kendilerine öngördüğü şartlan tamamla
mak suretiyle, yeniden bir defa daha tez 
yapmaya hak kazanmış olacaklardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu 
hususu gözden uzak tutmamak gerekir. 
Türkiyemizde eğitim ve öğretim mesele
leri bugün ortaya çıkmış meseleler değil
dir. Özellikle bugünkü yükseköğretim 
gençliğinin meseleleri sadece eğitim ve öğ
retim meseleleri olmayıp, bunların orta
öğretime, ilköğretime, ilköğretimden ön-
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ceye ve aile çevresine kadar uzanan me
seleler olduğunu bilmekte ve yakmen gör
mekteyiz. 

Meşhur bir atasözü vardır : "Mari
fet iltifata tabidir." Biz gençlerimize nasıl 
bir öğretim imkânı hazırlarsak, onlardan 
da öyle verimli neticeler alabiliriz. Bir za
manlar üniversite ve fakültelerin Anado
lu'ya yaygınlaştırılması için altyapısı ha
zırlanmadan ve gerekli öğretim eleman
ları yetiştirilmeden "Bir müdür, bir 
mühür" misali açılan birçok yükseköğre
tim kurumlan, "merkezî üniversiteler" 
dediğimiz Ankara, İstanbul ve izmir'de 
bulunan üniversitelerin öğretim üyeleriyle 
takviye edilmekte idi. Profesörlük unvanı
nı alabilmek için bu üniversitelerin öğre
tim elemanları Anadolu üniversitelerinde 
muayyen seneler hizmet vermek mecbu
riyetinde idiler. Bu kararla, kabiliyetli bir
çok genç, bulunduğu kadrodan şuraya ve
ya buraya uzaklaştırıldı ve bundan kısa bir 
süre sonra da bu uygulamadan vazgeçil-
mekle, düne kadar hiçbir basan göstere
memiş, bugünden sonra da hiçbir basan 
göstereceğine'inanmadığımız birçok kim-. 
seler -tabirimi mazur görün- merkezî üni
versitelerde âdeta çöreklenerek oturmuş ve 
bunlann oturmasına imkân sağlayan 
YOK'ün bu yanlış uygulamasını tasvip et
mediğimizi huzurlarınızda ifade 
ediyorum. 

Gençliğimizin iyi bir öğrenim imkâ
nına kavuşması, iktidarımızın her türlü 
çabayı bu yolda sarf ettiğini ve sarf etme
ye de devam edeceğini ifade ederken, bir 
hatıramı da anlatmaktan vazgeçeme
yeceğim. 

Ben şehir çocuğuyum, ilk ve ortaöğ
retimimin büyük kısmını, şuracıkta An
kara'ya en yakın bir şehir olan Yozgat'ta 
geçirdim. Öğrencilik yıllanmızda, tren lo
komotifinden adapte edilerek yapılmış bir 
elektrik santralının akşamlan üç saatlik 

verdiği ışık altında ders çalışırdık. O üç 
saatin dışında, yedi numaralı lamba bizim 
ve bizim gibi birçok varlıklı ailenin kul
landığı en güzel aydınlanma aracı idi. 
Aradan çok zaman geçmedi, bugün Yoz
gat'ın, heyelan sebebiyle değişik bir yer
de iskân edilen bir köyü hariç, 641 pare 
köyün tamamında enterkonnekte sisteme 
bağlı, 24 saat kesilmeyen ışıl ışıl yanan 
elektrikler var; bugünün çocuklan bunlar
dan istifade ediyor. Dünden bugüne geli
şimizde emeği geçen devlet ve hükümet 
erkânına ve bu hizmetleri bize getirenle
re teşekkür etmek bizim kalbî bir vazife
mizdir. 

Yine, ben ilkokul üçüncü sınıfta iken, 
suyu sadece çeşmede ve derede görmüş 
Anadolu'nun yayla çocuklan, vapur ve de
niz mefhumunu bilmiyorlardı. Bugün 
rahmetli olan o öğretmenim ilkokul üçün
cü sınıf öğrencilerine vapuru anlatabilmek 
için tahtaya bir çizgi çizdi ve "Burası 
deniz" dedi, bir tekne yaptı, bir de üzeri
ne tebeşirle kıvırarak duman yaptı "Bu da 
vapurun dumanıdır" dedi. Bütün öğren
ciler "Tahtada deniz olur mu, tahtada va
pur olur mu?" diye havsalaları almadı ve 
45 dakika, ders boyunca öğretmenim, bu 
öğrencilere vapuru anlattı. Benim çocuk-
lanm, ilkokul öğrencileri, şimdi, televiz
yonun karşısında, bilgisayann karşısında, 
video karşısında kurgu filmler seyrediyor
lar, ders çalışıyorlar. O günlerden bugü
ne geldik, bizi bugüne getirenlere şükran-
lanmızı ifade ediyorum. (ANAP sıralann-
dan alkışlar) 

iktidarımız, yükseköğretimin ihtiyacı 
olan her şeyi gözden uzak tutmamaktadır. 
Yurt meselelerini geniş ölçüde çözmeye 
gayret göstermiş, önümüzdeki bir iki yıl 
içinde, bu meseleyi tamamen ortadan kal
dırmayı hedeflemiştir. Burslar ve krediler 
artınlmıştır. Sabah kahvaltısı ve öğle ye
meği ile gençliğe daha iyi beslenme imkânı 
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hazırlanmıştır. Ayrıca, eğitim ve öğretime 
yardımcı olacak ders araç, gereç ve labo-
ratuvarları, günün şartlarına göre, mo
dern olarak teçhiz edilmeye azamî gayret 
gösterilmektedir. 

Gençlerimize, ne kadar huzurlu bir 
ortam hazırlayabilirsek, onların da, o ka
dar mükemmel yetişeceğine inanıyoruz. 
Bugünün Türk Gençliği, bu hizmetlerin 
en iyilerine layıktır. Bu sebeple, yarınımızı 
emanet edeceğimiz gençlerimize güveni
yor ve onlara inanıyoruz, onların her tür
lü meselelerine sahip çıkmak istiyoruz. Bu 
şuurladır ki, haklı sebeplerle de olsa, on
ların mağduriyetlerine mani olmak istiyor, 
gençlerimizi, içinde bulundukları mağdu
riyetler sebebiyle, cemiyete küskün ve 
problem insanlar olarak terk etmek yeri
ne, onları kazanmak, cemiyete tekrar ka
zandırmak, onlan eğitim ve öğretim ku
rumlarına ısındırmak istiyoruz. Mevcut 
iktidarın gençliğe verdiği önem sebebiy
ledir ki, değerli Millî Eğitim Bakanımızın 
önderliğinde, yıllardır yapılamayan 12 nci 
Maarif Şûrası yapılmış ve daha sonra 
Gençlik Şûrası toplanmış, Türk gençliği
nin meseleleri ortaya konulmuş, uzun 
uzun tartışılmış; sonuç olarak da, Türk 
gençliğine hamle yaptıracak değerli karar
lar alınmıştır. Temennimiz, gençliğe yön 
verecek bu kararların, bir an önce uygu
lamaya konulmasıdır. 

Bizim, gençlerimizi seçmen görerek, 
bu sınav hakkıyla onlara şirin görünmek 
gibi bir hevesimiz yoktur. Böyle düşünmek 
zaten yanlıştır. Ailelerine ve devletimize 
milyonlara mal olduğunu bildiğimiz ve 
öğrenimi yarıda kalmış binlerce yükseköğ
renim gençliğine bakışımız siyasî değildir; 
sadece, sosyal bir değerlendirmenin mah
sulüdür. 

Verilen bu sınav hakkı ile, eğitim ve 
öğretime dönenler, yükseköğretime yeni 
kaydolacak öğrenciler için bir engel de teş

kil etmeyeceklerdir. Ayrıca, bunların dö
nüşü, eğitim ve öğretimin kalitesini etki
leyecek bir unsur da değildir. Önemli olan, 
bu üniversite gençliğimizin, huzur içinde, 
birbirlerine sevgi ve saygı dolu bakışlar
la, millî, manevî ve ahlakî değerleri be
nimsemiş, içinde bulundukları çağın, ilim, 
teknik ve modern vasıflarını kazanmış, 
inançlı, aydın insanlar olmalarıdır; bunu 
arzu ediyoruz. Bu gençliğin, öğrenim ça
ğında ve öğrenim yıllarında, günlük arzu 
ve heveslerinin peşinde koşmasına ve ide
olojik akımlara karışmasına da karşıyız; 
gençleri seviyoruz, onların en iyi şekilde 
yetişmelerini arzu ediyoruz. Onların da, 
vatanını, devletini ve Yüce Türk Milleti
ni, geçmişiyle ve bugünüyle sevmelerini 
arzu ediyoruz. 

Üniversite ve yükseköğretim kurum
larımızın ideal bir seviyeye ulaşması, ön
ce imkân, sonra eleman ve zaman işidir. 
Bu problemlerin çözülmesinde ve Türk 
millî eğitiminin yükselmesinde, bugün ol
duğu gibi, bundan sonra da, iktidarıyla, 
muhalefetiyle el ele olacağımızı ümit ede
rek, sözlerime son verirken, Yüce Mecli
simizi yeniden saygı ile selamlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ergin. 

Şahsı adına, Sayın Mustafa Sarıgül; 
buyurun. 

MUSTAFA SARIGÜL (İstanbul) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile ilgili söz almış bu
lunuyorum.. Sözlerime başlamadan önce, 
Yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bugün, dünya ülkelerinin büyük bir 
önemle üzerinde durup ele aldıkları alan
lardan biri de gençlik konusudur. Uygar 
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toplumlar, geleceklerini güvence altına al
malarının tek çıkış yolu olarak, gençliğin 
problemlerini ve ihtiyaçlarını görmekte
dirler. 

Ülkemizde barış ve huzurun gelişme
sinde, kuvvetlenmesinde, hızla kalkınma
nın, insan gücü kaynak Ve kadroların ge
lişmesinde gençlerimize büyük görev ve 
sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle, 
gençlerimizin eğitimi, onların yarına ha
zırlanmaları, ihtiyaç ve taleplerinin tespit 
edilmesi, çözüm yollarının bulunması, ye
ni tedbirlerin getirilmesi, en önde düşün
memiz gereken hususların başında gel
melidir. 

Gençlik dönemi, kişi ve toplum açı
sından en dinamik, en hareketli bir dönem 
olarak bilinir. Okuyan gençliğin, özellik
le yükseköğrenimdeki gençlerin önemli so
runları içinde barınma ve sağlık sorunla
rını iyi tahlil etmeliyiz. Üniversite gençli
ğine rahat çalışma ortamı sağlamalıyız ki, 
genç, rahat çalışma ortamı ile kendi gele
ceğini hazırlasın. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
siyasal ve toplumsal düşünceleri ne kadar 
ayrı olursa olsun, gençlerimiz arasında ar
kadaşlığın yerleşeceği, sevginin yeşerece
ği bir ortamı mutlaka hazırlamalıyız. Yük
seköğrenim çağına gelen gençlerimizin 
üniversite ve yüksekokullardan en geniş ve 
huzurlu bir şekilde yararlanabilmeleri 
için, bütün tedbirleri hep birlikte almalı
yız. Bunlan yaplak için Türk gençliğini, 
güçlü, onurlu ve bilinçli bir kitle olarak 
görmeyi ana hedef olarak düşünmeliyiz. 
Eğitim düzenimizdeki aksaklıklardan do
layı sosyal ve ekonomik bunalımlara dü
şen gençlerimizin, çeşitli nedenlerden do
layı okullarından atılan, sayılan yüzbin-
leri bulan gençlerimizin öğrenci affıyla il
gili tasarının görüşmelerini şu anda yapı
yoruz. Oysa, disiplin suçları almış öğren
cilerimizin bu tasarı kapsamı dışında bı
rakıldığını görüyoruz. Şimdi hep beraber 

öğrencilerimizin disiplin suçlan nedir? 
Bunlara bir göz atalım. 

Yurtlarda, öğrencilerin giriş ve çıkış 
saatlerinden telefon görüşmelerine, ziya
retçi görüşmelerine kadar her alanda bir
çok yasak bulunuyor. Örneğin, okullarda 
öğrencilerin uymak zorunda olduklan ba
zı yasaklan size aktarmak istiyorum. Ge
ce saat 24.00'ten sonra ışık yakmak, ziya
retçilerle 20 dakikadan fazla görüşmek gi
bi yasaklar vardır. Öğrenciye böyle psiko
lojik bir ortam yaratırsak, onların çalışma 
şevkini kırmış olmaz mıyız? Özellikle 
okullarımızda öğrencilerin izin almadan 
spor ve kültür faaliyetlerinde bulunmak, 
tiyatro bileti almak gibi son derece gayri 
ciddî kurallar, artık günümüz gerçeğine 
uymamaktadır. Bu kuralların, yükseköğ
renim gençliğinin manevî olarak, çalışma 
şevkini kırdığını, çalışmayı teşvik edici bir 
uygulamayı da başlatmadığını kabul et
meliyiz. Okullanmızı gezip öğrencileri
mizle görüştüğümüzde, bu konularda ne 
denli gerçek payı olduğu meydana çık
maktadır. Gençlerimiz, güler yüzlü, seve
cen yöneticiler istiyor. Karşılarında, so
runlarını rahatlıkla açabilecekleri, kendi
lerini dinleyebilecek, sorunlarını çözecek 
yöneticileri bulmak istiyor. 

Sayın milletvekilleri, ülke hepimizin
dir. Ülkenin gençleri yarının yöneticileri
dir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz genç
lerimizin sorunlarına el birliği ve gönül 
birliğiyle yaklaşım gösterip, her siyasî par
tinin katılımı ile bir komisyon kurup, 
gençliğin aydınlık yarınlara hazırlanması 
konusunda mutlaka çalışmalar yap
malıyız. 

Hepimizin bildiği gibi, gençlik heye
canlıdır, gençlik atılgandır. Gençler, za
man zaman, yaşının vermiş olduğu hava 
ile, farkında olmadan hata yapmış olabi
lirler. Bu gençlerin bir kere yapmış olduk
ları hatayı devamlı yapacaktır diye düşün
mek, beklemek, kanımca, biraz insafsız-
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lık olur. Biraz da, konuya anne ve baba
nın yerine kendimizi koyup baktığımızda, 
bir gencin üniversite düzeyine gelmesi ko
lay bir olay değildir. Gençlerin üniversite 
düzeyine gelmelerinin, hem ailelerine bir 
maliyeti vardır hem de devletimize bir ma
liyeti vardır. 

Ülkemizde, yüksekokula giren genç
ler kendilerini şanslı saymaktadırlar. Üni
versiteye giren gençlerin devlete büyük 
maliyetleri olduğu gibi ailelerine de büyük 
maliyetleri olduğunu bir kez daha özellikle 
ifade etmek istiyorum. 

Yaşamının ve gençliğinin en güzel yıl
lanın vererek ilkokul, ortaokul ve liseyi bi
tirerek üniversiteye giren gençlerimizin, 
ülkemiz için ne kadar önem taşıdığı göz
ler önüne geliyor. 

Sayın milletvekilleri, gençlikle ilgili 
bugün burada son derece önemli bir ko
nuyu görüşüyoruz. Şu anda 200 binin üze
rinde öğrencimiz, 1 milyonun üzerinde ai
leleri Yüce Meclisin karannı beklemekte
dirler. 

1 Ağustos 1988 tarihinde üniversite
lerimizle ilişiği kesilen öğrencilerimize kal
dıkları derslerden bir sınav hakkı tanın
masıyla ilgili verdiğimiz kanun teklifinin 
bugün burada görüşmesini yapıyoruz. 
SHP olarak verdiğimiz kanun teklifinin, 
anavatan tarafından benimsenip Yüce 
Meclise getirilmesi son derece olumlu bir 
gelişmedir. Diliyorum ki, bu kanun tekli
finde olduğu gibi, diğer konularda da ge
tirdiğimiz kanun tekliflerinin doğruluğu 
anlaşılsın, muhalefet-iktidar olarak, de
mokrasinin gelişmesinde, güçlenmesinde 
en güzel örnekleri verelim. 

Öğrenci affıyla ilgili kanun teklifini 
Yüce Meclise verdikten sonra, gerek Millî 
Eğitim Komisyonu Başkanı, gerekse mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanıyla gö
rüşmelerimiz oldu; bu görüşmelerimiz ga
yet sıcak geçti; karşılıklı olarak, öğrenci af

fıyla ilgili görüşlerimizi aktardık; ama, bu
rada ufak bir konudan, üzülerek bahset
mek istiyorum. Bu yasa teklifinin muha
lefet ve iktidar arasında örnek bir kanun 
teklifi olmasını istiyorsak, hiçbir art niye
timiz olmadan, aşağıdaki konuyu Yüce 
Meclisin bilgisine sunmayı görev sa
yıyorum. 

Çeşidi nedenlerle okullarından disip
lin suçlanyla atılan öğrencilerimizin bu ta
san kapsamına alınmasını -yukanda 
önemle saydığım gerçekler ışığı altmda-
Yüce Meclisin takdirine bırakıyorum. Ge
liniz, hep beraber, heyecanını yenemeyen 
bu gençlere verilen bu disiplin cezalannı 
kaldıralım; bu gençlerimize bir kez sınav 
hakkı tanıyalım. Bu gençlerimizi diğer ar
kadaştan arasında mağdur bırakırsak, biz
ler vicdan azabı içerisinde kalmaz mıyız? 

Başından beri bu tasannın yasalaş
ması için en ufak bir art niyet gözetme
den çaba sarf eden bir arkadaşınız olarak, 
Yüce Meclisin bu tasannın kapsamını da
ha da genişleteceğine inanan ve bu konu
da kendini kanun çıkacak diye hazırlayan, 
zaten yıllardan beri umutsuzluğa kapılmış 
gençlerimizin umutlarını bir kez daha kır
mayalım. 

Bütün bunları söylerken, bizim ver
diğimiz kanun teklifleri doğrultusunda ha
zırlanmış, böylesine önemli bir konuyu 
SHP olarak gündeme getirdikten sonra, 
kamuoyunun duyarlılığı, gençlerimizin, 
anne ve babalarının bitmez tükenmez ça
lışmaları sonucu, basınımızın büyük des
teğiyle öğrencilere sınav hakkı konusu ay
lardan beri kamuoyunu meşgul etmekte, 
şu anda okullanmızm açıldığı, öğrencile
rimizin derslerine başladığı da göz 
önündedir. 

Kamuoyunda, bu konu öğrenci affı 
diye geçmekte; ancak, biz tasanyla öğrenci 
gençliğe herhangi bir af getirmiyoruz, sa
dece, çeşitli mazeretleri nedeniyle okulla-
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nyla ilişkisi kesilen öğrencilerimize bir ke
reye mahsus sınav hakkı tanıyoruz. Dola
yısıyla, müsaadelerinizle, yanlış anlaşılma
ya sebebiyet vermemek için tekrarlamak 
istiyorum : 

Bu tasan, öğrenci gençliğe af değil, 
bir kereye mahsus sınav hakkı tanıyor, an
cak, disiplin suçlan için de, sayılan çok az 
olan öğrencilere bir af getirmeliyiz. 

Bu konuda sürekli temaslanmız es
nasında kanunun çıkması konusunda ge
rek Millî Eğitim Komisyonu Başkanının 
gerekse Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanıyla yaptığımız temaslann sıcak hava 
içinde geçtiğini bir kez daha belirtmek is
tiyorum. 

Bu tasan kapsamının Yüce Mecliste 
biraz daha genişletilmesi için, Yüce Mec
lisi biraz daha hassas davranmaya davet 
ediyor, öğrencilere sınav hakkı tanıyan bu 
teklifin yasalaşmasında çaba harcayan ka
muoyuna, basınımızın değerli temsilcile
rine ve tüm emeği geçenlere teşekkür edi
yor; ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
Tasannm tümü üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve 
Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenme

sine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4.11.1981 tarihli ve 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü maddesinin 25.12.1985 tarihli ve 
3248 sayılı Kanunla değişik (a) fıkrasının 
birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. , 

a) Öğrenciler bir dersin sınavına gi
rebilmek için o derse devam etmek, yan 
yıl içinde açılacak en az bir ara sınavına 
katılmak ve o dersin uygulamalanm ba
şarılı olarak tamamlamak zorundadırlar. 
Sınava katılabilmek için en az ara sınav 
notu ortalaması ile ara sınav notlannm sı
nav basan notuna katkısı, ara sınav dü
zenleme esaslan Yükseköğretim Kurulun
ca yapılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde 
söz isteyen?.. Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlık Makamına 
Görüşülmekte olan 2547 Sayılı Yük

seköğretim Kanununda değişiklik öngören 
tasannm birinci maddesiyle değiştirilen 44 
üncü maddenin (a) fıkrasının beşinci pa
ragrafından sonra gelmek üzere aşağıda
ki paragrafın eklenmesini öneririz.' 

"Yukandaki hükümler açık öğretim 
görmekte olan öğrencilere de uygulanır. 
Öğrencilik haklarından yararlanmayan 
öğrenciler gerekli harçlan ödemek kaydı 
ile ve sınava girmek için öngörülen şart
lan sağlamak suretiyle 1992 yılı sonuna 
kadar müteakip dönemlerin sınavlanna 
girebilirler." 

Ramiz Sevinç 
İzmir, 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

İsmet Özarslan 
Amasya 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Kudret Bölükoğlu 
Balıkesir 

Mehmet Perçin 
Adana 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Ali Talip Özdemir 
Konya 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANI AVNİ AKYOL (Bolu) — Ka
tılıyoruz Sayın Başkan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Takdir Yüce Mecli
sin efendim. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Ko
misyon katılmış, Hükümet ise, Yüce Mec
lisin takdirine bırakmıştır. 

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

1 inci maddeyi, kabul edilen önerge 
muvacehesinde oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci mad
de kabul edilmiştir. 

"_ 2 nci maddeyi okutmadan önce, bir 
.ek madde ilavesi için teklif vardır, onu 
okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununa aşağıdaki ek mad
denin tasarıya 2 nci Madde olarak eklen
mesini saygıyla arz ederiz. 

Galip Demirel 
Malatya 

Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Malatya 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Haydar Özalp 
Niğde 

Hasan Çakır 
Antalya 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Talat İçöz 
İstanbul 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 
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Mustafa Rüştü Taşar 
Ankara 

M. Hilmi Özen 
İstanbul 

Abdulkadir Aksu 
Diyarbakır 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Güneş Taner 
İstanbul 

Tevfık Ertürk 
Ankara 

Sabri Araş 
Kars 

Hasan Adnan Tutkun 
Amasya 

Mehmet Ali Doğuşlu 
Bingöl 

Mehmet Yüzügüler 
Aydın 

Mehmet Şimşek 
Konya 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 
Temel Gündoğdu 

İstanbul 
Adnan Yıldız 

İstanbul 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Pertev Aşçıoğlu 

Zonguldak 
Ercüment Konukman 

İstanbul 
Ziya Ercan 

Konya 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 
M. Necat Eldem 

İstanbul 
Mehmet Akdemir 

Gaziantep 
Muhittin Karaman 

Gümüşhane 
Mümin Kahraman 

Çanakkale 
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Hilmi Biçer 
Sinop 

Naim Geylani 
Hakkâri 

Kamran Karaman 
Hatay 

Nevzat Aksu 
Çorum 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Mustafa Dinek 
Konya 

Hasan Tanrıöver 
Gaziantep 

İsmet Tavgaç 
Bursa 

Hüseyin Aydın Arvasi 
Van 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Mehmet Gedik 
Bursa 

M. Vehbi Dinçerler 
Hatay 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Hamdi Özsoy 
Afyon 

Mustafa Kızıloğlu 
Afyon 

A. Edip Uğur 
Balıkesir 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Kudret Bölükoğlu 
Balıkesir 

Gökhan Maraş 
Kırşehir 

İsmail Dayı 
Balıkesir 

Ali Sami Akkaş 
Balıkesir 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Recep Orhan Erguri 
Kayseri 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Ayhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Necat Tunçsiper 
Balıkesir 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Nevzat Durukan 
Bolu 

Mustafa Namlı 
Çorum 

Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

Nizamettin Özdogan 
Elazığ 
Ali Er 

İçel 
Abdurrahman Bozkır 

Konya 
Selahattin Mumcuoğlu 

Van 
Metin Emiroğlu 

Malatya 
Ali Babaoğlu 

Nevşehir 
Burhan Kara 

Giresun 
Talat Zengin 

Malatya 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 
Mehmet Zeki Uzun 

Tokat 
Adil Küçük 

Konya 
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Ali Şakir Ergin 
Yozgat 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Saffet Sert 
Konya 

Ali Talip Özdemir 
Konya 

Necmettin Karaduman 
Trabzon 

Metin Gürdere 
Tokat 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

MADDE 2.— 4.11.1981 tarihli ve 
2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir. 

EK MADDE 16. — Anayasanın 174 
üncü maddesinde yer alan inkılap kanun
larına aykırı olmamak kaydı ile yükseköğ
retim kurumlarında öğretim elemanları ile 
öğrenciler için kılık ve kıyafet serbesttir. 
Bu konu ile ilgili olarak kişi veya kurum
larca sınırlayıcı işlem yapılamaz, karar 
alınamaz. 

Gerekçe : 
Üniversiteler özerk kuruluşlardır. 

Düşünce, inanç ve fikir hürriyetinin en üst 
düzeyde temsil edildiği yerlerdir. Buralar
da kılık kıyafet gibi şeklî ve gösterişe da
yanan aynı zamanda büyük ölçüde kişi
nin zevk, kültür ve inancına hitap eden 
şeylerle uğraşmak yanlış anlamalara mey
dan vermektedir. Kaldı ki, Anayasamızın 
kişi haklan ile ilgili maddelerine de aykı
rı bulunmaktadır. 

Yukanda belirtilen sebeplerle ek 
madde teklif edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunun 
öğrenci affıyla ne ilgisi var? (Gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Böyle 
bir önerge verilemiz. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Müzakere açmanız gerekiyor Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, önerge mua
melesi yapıyoruz, önerge üzerinde müza
kere açılır mı? 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Ek madde efendim... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yeni 
bir madde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim müsaadeniz
le, bu bir önergedir; bir madde değiştir
miyor, yeni bir madde değil. (Gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Öğren
ci affıyla ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok 
efendim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, müzakere açmalısınız. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyo
rum... 88 inci maddeye göre, milletvekil
leri ek madde teklif edebiliyorlar. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
O zaman, müzakere açarsınız. 

BAŞKAN — Efendim, önerge mua
melesi görüyor. (Gürültüler) Hayır efen
dim, bir önerge muamelesi görüyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, komisyonda bu ek madde teklifi 
gelseydi, kabul edilseydi, şimdi burada 
üzerinde söz vermeyecek miydiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bu, kanunun bir maddesini değiştirmiyor 
ki. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Mad
de ilave ediyor efendim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Ek madde getiriyor, üstelik hiç de ilgisi ol
mayan bir madde getiriyor. Şimdi biz de 
"idam yasaktır" diye bir önerge versek, 
hiç ilgisi olmayan bu maddeye girer mi 
efendim? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Bu 
mahiyette bizim de bir önergemiz var 
efendim. 

BAŞKAN — Onu, bu önergenin mu
amelesinden sonra okuyacağız efendim, 
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bu teklif muamele görsün ondan sonra 
okuyacağız. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) —. 
barışıyorlar. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Ek bir madde getiriyor, müzakere açmak 
zorundasınız. 

BAŞKAN — Efendim, benim müza
kerelerime ve edindiğim bilgiye göre bu, 
normal önerge muamelesi yapılacak bir 
konudur... (SHP sıralarından gürültüler) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Olur mu Sayın Başkan? Nasıl olur?.. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Öğren
ci affını görüşüyoruz; öğrencilerin giyim, 
kuşamlarını görüşmüyoruz. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Nasıl olur Sayın Başkan? Öğrenci affını 
görüşüyoruz... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Öğren
ci affını görüşüyoruz... Ne ilgisi var?.. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Görüşme açmanız lazım efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Hayır efendim, konuş
mak yok! Lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, müsaade eder misiniz? Bu mad

de komisyondan gelseydi ve bir madde 
olarak komisyonda kabul edilseydi, bura
da müzakere açılacaktı ve gruplar adına 
söz verilecekti, daha sonra da şahıslara söz 
verilecek ve konuşmalar yapılacaktı. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika 
müsaade buyurun. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Bizim 
de bir önergemiz vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başka önerge bundan 
sonra okunacak, bu önergenin muamele
sini yaptıktan sonra okunacak efendim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba
lıkesir) — Oylamadan evvel, onu da oku
yacaksınız efendim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Gerçek yüzünüz çıkıyor ortaya. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ka
nunla bunların ne ilgisi var efendim? 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Müzakere açmak zorundasınız, ek bir 
madde getiriliyor. 

BAŞKAN — Hayır, öyle bir zorun
luluk olduğunu zannetmiyorum. 

Efendim, ben bu işi daha esaslı teem
mül etmek üzere, toplantıya 10 dakika ara 
veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.01 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18.15 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli), İsmail Üğdül (Edirne) • 

BAŞKAN — 26 ncı Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

1. — 2547 Saydı Yükseköğretim Kanunu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapdması ve Bu 
Konum Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı üe Ankara Milletvekili Rıza Ydmaz 
ve 7 Arkadaşı, Elazığ Mületveküi Tahir Şaşmaz 
ve 37 Arkadaşı, Hatay Mületveküi Öner Miski 
ve 25 Arkadaşı, istanbul Mületveküi Mustafa So
ngül, Konya Milletvekili Ali Talip Ozdemir ve 63 
Arkadaşının, 2547 Saydı Yükseköğretim Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapdmasvna 
Dair Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim Komisyo
nu Raporu (1/509, 2/40, 2/45, 2/49, 2/82, 
2/98) (S Sayısı : 125) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
sınlar... 

Sayın Galip Demirel ve arkadaşları
nın önergesini okutmuştum. Bu mealde 
bir önerge daha vardır, onu da okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarıya ek mad
de olarak aşağıdaki hükmün eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

MADDE 2. — 4.11.1981 tarihli ve 
2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir : 

Ek Madde 16. — Üniversite ve yük

sekokullarda kız öğrencilerin türban veya 
başörtüsü ile derslere, sınavlara, çeşitli eği
tim ve öğretim faaliyetlerine katılmaları
na engel olunmaz. 

Türban veya başörtüsü çağdaş kıya
fet sayılır. 

İsmail Köse 
Erzurum 

Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

(SHP sıralarından alkışlar[!]) 
KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Üniver

sitelerin adını değiştirelim; medrese 
diyelim(!) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Fesi de 
ilave edelim oraya(!) 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık de
recesine göre muameleye koyuyoruz : 

Malatya Milletvekili Galip Demirel 
ve arkadaşlarının önergesi. 

Görüşülmekte olan 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununa aşağıdaki ek mad
denin tasarıya 2 nci madde olarak eklen
mesini saygıyla arz ederiz. 
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MADDE 2. — 4.11.1981 tarihli ve 
2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir. 

Ek Madde 16. — Anayasanın 174 ün
cü maddesinde yer alan inkılâp kanunla
rına aykırı olmamak kaydı ile yükseköğ
retim kurumlarında öğretim elemanları ile 
öğrenciler için kılık ve kıyafet serbesttir. 
Bu konuyla ilgili olarak kişi veya kurum
larca sınırlayıcı işlem yapılamaz, karar 
alınamaz. 

GALİP DEMİREL (Malatya) — Sa
yın Başkan, "Öğretim görevlileri" tabiri 
de var. 

BAŞKAN — Okunmuş efendim... 
Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğün 88 

inci maddesinin bu konuyla ilgili kısmım 
okuyorum : "Kanunlarda veya İçtüzükte 
aksine hüküm yoksa, kanun tasansı veya 
teklifinde bir maddenin reddi, komisyona 
iadesi,değiştirilmesi veya metne madde ek
lenmesi hakkında, milletvekilleri, esas ko
misyon veya Hükümet değişiklik önerge
leri verebilir. Bu esaslar dairesinde millet
vekilleri tarafından tasarı ve teklif madde
lerinin her fıkrası için dörtten fazla öner
ge verilemez." 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Bu, değişiklik önergesi mi Sayın Başkan? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ek 
madde?.. 

BAŞKAN — Efendim, bu okunan 
önerge, aynen bir önerge muamalesi gö
recektir. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Usul hatası yapıyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, usul hata
sı yapmamak için ara verdik ve bu işi bi
len arkadaşlarımızla konuştuk. Hatta ben, 
sizlerden Sayın Oral'm da gelmesini rica 
ettim, bulamadı arkadaşlarımız. Bir hata 
yok Sayın Çetin. Gayet açık olarak size 88 
inci maddeyi okudum. Bir önerge mua
melesi görecektir. Milletvekilleri, herhangi 
bir kanun görüşülürken değişiklik önerge

leri veyahut da metne bir madde ilavesi 
hakkında önerge verebilirler, diye açık bir 
hüküm var; bu da, sayın milletvekillerinin 
verdiği bir önergedir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Usul müzakeresi açar mısınız Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Efendim?.. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Usul hakkında... 
BAŞKAN — Efendim, önerge hak

kında usul müzakeresi olmaz ki... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Görüşmeye mahal olup olmadığı konu
sunda usul müzakeresi açın lütfen. 
(ANAP sıralarından "Hayır, hayır" 
sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, usul müzake
resine gerek yok. 

Bakınız, lütfen, istirham ediyorum; 
burada mühim olan, eğer Komisyon öner
geyi kabul ederse, yetersayısı olup olma
dığının sorulmasıdır. Eğer yetersayısı yok
sa, Komisyon önergeye katılamaz. Eğer 
yetersayısı varsa, Komisyon buna katılır 
ve metne bir madde ilave edilmiş olur. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkanım, normal önergelerde de
diklerinize katılıyorum. Komisyon katıldı
ğı takdirde, herhangi bir göreşme yapıl
maz ve o önerge işleme konur; ama bu ye
ni maddedir. Bu bakımdan yeni madde ol
duğu için yanlış yapıyorsunuz. Bu neden
le, bu konuda usul müzakeresi açmanızı 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, bir deği
şiklik önergesi olduğunu açık olarak oku
dum. (SHP sıralarından "Ek madde, ek 
madde" sesleri) 

"Metne madde eklenmesi" diyor ar
kadaşlar, bir madde ekliyoruz. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, bir kere öğrencinin sınav 
hakkıyla bu konunun ne ilgisi var? 
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BAŞKAN — Efendim, o ilgisini ben 
bilmiyorum, ben şimdi metni oylara arz 
edeceğim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Ek bir maddedir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri 
eğer kabul etmezlerse, önerge reddedilmiş 
olur, yani bu, yüksek... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, o zaman bunun görüşülüp 
görüşülmemesine mahal olup olmadığı ko
nusunda usul müzakeresi açın. 

BAŞKAN — Efendim, önerge hak
kında usul müzakeresi açmaya hiç gerek 
yok, mesele gayet bariz. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Önerge değil efendim. Önergenin görü
şülüp görüşülmemesine gerek olup olma
dığı konusunda... 

BAŞKAN — Sayın Çetin, müsaade 
ederseniz, ben bunu evvela Komisyona so
ruyorum : 

Komisyon, okunan bu önergeye ka
tılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 
Katılıyoruz Sayın Başkan. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Hükümet bu önergeye 
katılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılıyoruz efendim. 
(SHP sıralarından gürültüler, ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyonun yetersayısı 
olup olmadığını kontrol edeceğiz; Lütfen 
sayınız. 

Efendim, Komisyon üyesi olan arka
daşlar lütfen el kaldırsın... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, hata yapmayın lütfen. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, oylamayın, hata yapıyorsu
nuz... (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
(SHP sıralarından gürültüler) Önerge ka
bul edilmiştir... (ANAP sıralarından alkış
lar) ... ve metinde 2 nci madde olarak ye
rini alacaktır. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Divanın tutumu hakkında... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi 3 üncü 
madde olarak okutuyorum. (SHP sırala
rından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, tutumunuz hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 
(SHP sıralarından gürültüler) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, hangi önergeyi kabul ettiniz? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın İsmail Köse ve arkadaşlarının öner
gesi de aynı mahiyette olduğundan, üze
rinde müzakere açmaya gerek yoktur. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Aynı 
değil efendim. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Oldu
bittiye getiriyorsunuz. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, burada söylüyorum, katla-
namayacak kadar ağır vebal altındasınız. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yazık
lar olsun sana, Atatürk'ün kürsü sündesin; 
irtica, irtica... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Lüt
fen... Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çiftçi, muhterem 
arkadaşlar, hiçbirinize, ne kanunlar, ne 
Anayasa, ne İçtüzük, buradaki Başkanlık 
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Divanına hakaret etme hakkını verme
mektedir. (ANAP sıralarından alkışlar, 
SHP sıralarından gürültüler) 

Ben ve arkadaşlarım, burada oturan 
arkadaşların hepsi, elimizdeki kanunlara 
ve içtüzüğümüze göre amel etmeye 
mecburuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz İç
tüzüğü yanlış uyguladınız. 

BAŞKAN — Hayır! 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yanlış 

uyguladınız. Tutumunuz hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Konuşmanızın adabını 
bilin bir defa. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Gru
bundan talimat mı aldın? Başkanlık Di
vanında böyle taraflı hareket edilir mi? 
(SHP sıralarından gürültüler) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Kamer'in söylediklerini tamamıy
la iade ediyorum. (ANAP sıralanndan 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Ben şu kürsüye 
oturdum oturalı ne grubumdan, ne lide
rimden, ne arkadaşlarımdan ne de Başka
nımdan herhangi bir tesir altında kalacak 
söz duymadım. (DYP ve ANAP sıralann
dan alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu
günkü, bunun örneğidir. 

BAŞKAN — Sayın Kamer, daimî, 
provokasyon tipinde konuşmalarınızla 
Meclis çalışmalannı sekteye uğratıyorsu
nuz. (SHP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, 2 nci maddeyi, 3 üncü 
madde olarak okutuyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bana sataştınız: sataşma dolayı
sıyla söz istiyorum. (SHP sıralanndan gü
rültüler) 

MADDE 3. — 4.11.1981 tarihli ve 
2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici mad
deler eklenmiştir. 

Geçici Madde 30. — Bu Kanunun 
yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışın
da kalan sebeplerle kurumlarıyla ilişkisi 
kesilmiş veya 1988 - 1989 Eğitim - Öğre
tim yılı sonuna kadar ilişiği kesilecek olan
lara, bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle 
üç ay içinde ilgili Yüksek Öğretim Ku-
rumlanna müracaat etmeleri şartıyla, ili
şiklerinin kesilmesine sebep olan her ders 
için açılacak ilk sınav döneminde bir sı
nav hakkı verilir. Bunlardan başarılı olan
lar, kayıtlan yeniden açılmak suretiyle 44 
üncü maddedeki sınırlar içinde öğrenim
lerine devam ederler. Durumlan 44 üncü 
maddedeki sınırlara uymayanlann öğren
ciliğe intibakları ile ilgili esaslar Yükseköğ
retim Kurulu tarafından tespit edilir. 

Bulunduktan Yüksek Öğretim Kuru
munun bütün derslerini almış olup birin
ci fıkrada verilen sınav hakkını kullandık
tan sonra ara sınıf veya son sınıf dersle
rinden en fazla üç dersten başarısız olan
lara, başansız olduklan bu dersler için açı
lacak ilk sınav döneminde bir sınav hakkı 
daha verilir. Bunlardan, uygulamalı ders
ler dışındaki derslere devam şartı 
aranmaz. 

ikinci fıkrada verilen hakkı da kullan
mak suretiyle mezun olmak için bir tek 
dersi kalan son sınıf öğrencileri ile halen 
tek dersten son sınıfta bekleyenler, bu der
sin açılacak yarı yıl sınavlanna öğrenim 
harçlarını ödemek kaydıyla, 1992 yılı so
nuna kadar girebilirler. Bu öğrenciler, öğ
rencilik haklarından yararlanamazlar. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, efendim tutumunuz hak
kında... lütfen... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Üç 
önerge okuttunuz, hangisi kabul edildi? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Yapılan işlem İçtüzüğe aykırıdır.Lütfen 
efendim... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Birisi 
"Türban" diyor, birisi "Serbest" diyor; 
hangisi kabul edildi efendim? 
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M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayln Başkan, lütfen, Divanın tutumu 
hakkında bana söz verin efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bana, "Provokasyon yapıyorsun" 
dediniz, sataştınız; ben söz istiyorum. Ba
kın, kürsüyü işgal ederim, yürüyorum 
kürsüye... (SHP sıralarından gürültüler, 
kürsü önünde toplanmalar) 

BAŞKAN — Size söz vermiyorum... 
Size söz vermiyorum... (SHP ve ANAP 
milletvekillerinin karşılıklı laf atmaları, 
gürültüler) 

Arkadaşlar, idareci arkadaşlar... 
Lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz 
vermek zorundasın. Ben provokasyon fa
lan yapmadım. Burası Türkiye Büyük 
Millet Meclisi. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar... (Gü
rültüler) 

M, TURAN BAY\ZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen arkadaşımız var mı? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun ; madde üze
rinde buyurun. (Gürültüler, SHP ve 
ANAP milletvekilleri arasında karşılıklı laf 
atmalar) 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — 
Sen. burayı karıştırıyorsun. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Sana ne!.. 
Sana ne!.. 

ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Köy arpa
lığına çevirdiniz burayı... 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — 
Burası Meclisse, bana, "Sana ne" demek 
ne demek?.. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen otu
runuz. Sayın Bayazıt'ı dinleyelim arkadaş
lar; lütfen oturunuz... (Gürültüler) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, "Provokasyon yapıyorsu
nuz" dediniz, lütfen bu sözünüzü dü
zeltiniz. 

BAŞKAN — Efendim, ortalığı karış
tırmak manasında kullandım. Tamam; 
provokasyonu, ortalığı karıştırmak mana
sında kullandım. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Bakın, siz sebep oldunuz, bu sözünüzü 
lütfen düzeltin. 

BAŞKAN — Aman efendim, söylü
yorum; daima bir hadise çıkaracak mahi
yette konuşuyor Sayın Genç. 

Muhterem arkadaşlar... (Gürültüler) 
Sayın Bayazıt, bir dakika müsaade 

eder misiniz? Kusura bakmayın. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Estağfurullah. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 

ben Sayın Genc'e hitabımda, şunu söyle
mek istedim : Dikkat buyurulursa... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sa
yın Bakan, Kur'an kurslarını da denetle
yin; öyle oturmayın... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sataşma, sataşma!.. 
Otur oraya!.. (Gürültüler) 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Olay çıkaracaksanız, dışarı çıkıp, görüşe
lim, kimseden korkmuyoruz. (Gürültüler, 
kürsü önünde toplanmalar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, birleşime 
10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 1830 
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UÇUNCU OTURUM 
Açılma Saati : 18.38 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli), Mustafa Sarıgül (İstanbul) 

BAŞKAN — 26 ncı Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 2547 sayût Yükseköğretim Kanunu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapûması ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun lisansı ile Ankara Milletvekili Rtza Yûmaz 
ve 7 Arkadaşı, Elazığ Milletvekili Tahir Şaşmaz 
ve 37 Arkadaşı,Hatay Milletvekili Öner Miski ve 
25 Arkadaşı, istanbul Milletvekili Mustafa Sarv 
gül, Konya Milletvekili Ali Talip Ozdemir ve 63 
Arkadaşının, 2547 Saydı Yükseköğretim Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapûmasına 
Dair Kanun Teklifleri ve Mülî Eğitim Komisyo
nu Raporu (1/509, 2/40, 2/45, 2/49, 2/82, 
2/98) (S. Sayısı : 125) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığı
mız yerden devam edeceğiz. 

Müzakerelere geçmeden evvel bir hu
susu tasrih etmek istiyorum. 

Pek muhterem arkadaşlar, ben biraz 
evvel Sayın Genc'e "Provokasyon 
yapıyorsunuz" dedim. Arkadaşlar, ben 
"provokasyon" kelimesini, konuşmaları
nız hadiselere sebep oluyor mahiyetinde 
kullandım. Bunun dışında da, provokas
yonun başka manası olduğunu, samimî 
olarak, bilmiyorum ve ben sözümü bu hu
susa teksif ediyorum. Bunun dışında eğer 
bir anlamı varsa, o sözü geri alıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Arkadaşlar, yalnız şunu da burada 
ifade etmek istiyorum : 

Burada bulunan her arkadaş, kendi 
fikrine uysun veyahut uymasın, önüne ge

len hadiseleri, kanunları, teklifleri, öner
geleri usule uygun müzakere etmek mec
buriyetindedir. Eğer biz bunların müza
keresinde, "Bana uyuyor, uymuyor veya
hut şuraya uyuyor, buraya uymuyor'' di
ye usule aykırı hareketlerde bulunacak 
olursak bu, hepimiz bakımından mahzur
lu olur. 

Onun için, arkadaşlarımdan rica edi
yorum; bu gelen kanun tasansı bitirilecek
tir. Bazı arkadaşlarımızın hoşuna gider ve
yahut gitmeyebilir; ama neticeyi Heyeti 
Umumiyenin vereceği oylar belli edecek
tir. Ben istirham ediyorum... Kanun mü
zakereleri bize uysun veyahut uymasın, 
herkesin kafasına uymasına lüzum yok; 
belki bazı kanunlar da benim kafama uy
muyor; ama, sesimi çıkarmıyorum. Onun 
için, müzakereleri sıhhatle yürütelim. 
(ANAP ve DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın 
Çetin. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, yine özür dileyerek ifade 
ediyorum, yanlışlık yapıyorsunuz... 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Çetin... 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

SHP Grubu bu tasarıya katılmıştır, bu ta
sarıya oy vermiştir, grubumuz adına söy-
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lenmiştir. Bu yasanın çıkmaması diye bir 
olay yoktur. 

BAŞKAN — Hayır, Sayın Çetin; ba
kınız ben yine derdimi anlatamadım. Ben 
katiyen, SHP grubunu... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— İzin verin de konuşsun Sayın Başkan 
hep sözünü kesiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, Sayın Çe
tin'in ne söylemek istediğini ben anladım. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Biz anlamadık... 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Yani, yasayı çıkartmamak gibi bir şey yok
tur, bunu tashih edin lütfen. 

BAŞKAN — Ama, ben de usule uy
gun hareket ediyorum. 

Sayın Bayazıt söz istemişlerdi, ken
dilerine söz veriyorum. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Grup adına... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de 
madde üzerinde kişisel olarak söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde üzerinde mi 
efendim?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Mad
de üzerinde efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın 
Bayazıt. 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN 
BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; yasama görevinin yerine 
getirilmesi sırasında Yüce Heyetin müza
kere ettiği metin komisyon raporudur. As-
lolan komisyon raporudur, ama, Yüce He
yet, komisyon raporunda yer alan madde
ler üzerinde istediği değişikliği yapmayı 

'gerektiren önerge verebilir, mevcut mad
delerden birini kaldırmayı önerebilir. Ko
misyonun ekseriyetiyle katılması halinde, 
bunlar birer önergedir. Çünkü, kaldırılan 
madde de komisyon raporunda mevcut
tur, değişiklik teklif edilen madde de ko

misyon raporunda mevcuttur; ancak, ko
misyon raporuna yeni bir madde ilavesi 
gündeme geldiğinde (ki, yaşadığımız olay 
gibi) durum başkadır, çok değişiktir. Bu 
teklifin bir madde olarak rapora eklene-
bilmesi, komisyonun katılmasıyla müm
kündür. Komisyon buna katıldığı takdir
de o önerge, komisyon raporuna eklenen 
maddedir, değiştirme değildir. 

Yüce Kurul, komisyon raporunu 
madde madde görüşeceği için, eklenen 
maddeyi de müstakil bir madde olarak gö
rüşmesi gerekir. Bu takdirde de, gruplara 
ve iki milletvekiline söz hakkının doğma
sı gerekir. Bu, bu Mecliste böyle uygulan
mıştır arkadaşlar. "Hayır" denirse, tuta
nakları karıştırırız ve buluruz örneğini. 

Eski dönemden arkadaşlanm hatır
layacaklardır; Anavatan Grubu, özellikle, 
"Geceyansı kanunları" dediğimiz kanun
lara böyle maddeler ekletmişti ve böyle 
maddeler eklendiği zaman da yeni mad
de işlemi yapılarak üzerinde müzakere 
açılmıştı. 

Yanılmıyorsam, gene Sayın Başkanın 
Başkanlığı sırasında, bundan kısa bir sü
re önce, bir madde ilavesine, bizim itira
zımıza rağmen, madde işlemi yapılmadı 
ve bir değişiklik önergesi olarak kabul edi
lerek oylandı; zabıtlarda vardır; itiraz et
tik, "Teamül olmasın" dedik; "Bir İçtü
zük olayını Yüce Meclisin oyu ile hallet
meliyiz. Bir İçtüzük kuralının oluşması
nın ve bir kuralın İçtüzükte yer almasının 
bir özelliği vardır. Eğer bunu oyla halle
derseniz, o zaman ekseriyet grubuna Yü
ce Meclisi yönlendirme hakkını ve duru
munu kazandırmış olursunuz" dedik. 

Bu itibarla, Sayın Başkanın, bundan 
önce tasarıya ilave edilen madde konusun
daki uygulaması İçtüzüğe aykırıdır. Yeni 
madde işlemi yapılması ve partilere, mil
letvekillerine söz verilmesi gerekirdi. 

Sayın milletvekilleri, temennim, bu 
hatanın son olmasıdır ve Başkanlık Diva-
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nının bu durumdaki tutumunu, bundan; 
sonraki hadiseler için bir daha gözden ge
çirmesini ve bundan sonra karşılaşabile
ceğimiz böyle bir olayda yeni madde işle' • 
mi yaparak gruplara ve milletvekillerine 
söz hakkı tanımasıdır. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Ben, 88 inci maddeyi 
başka türlü tefsir ediyorum; onu bir daha 
okumamız lazım gelecek Sayın Bayazıt. 

Söz sırası, Sayın Kamer Genç'te; 
buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; üniversite 
gençliğinin en kritik olarak karşısında bu
lunan bir sorununun geniş bir biçimde 
halli konusunda partilerin anlaşmaları su
retiyle Yüce Meclise bir teklif getirmeleri 
gerçekten sevindirici bir olay olmuştur; 
ancak, bu sevindirici olay, bir anda, Ata
türk inkılaplarına başkaldırma şeklinde 
burada bir raya sokulursa, burada buna 
sebebiyet veren insanların tarih önünde 
büyük sorumluluğu vardır. 

Aslında biz, öğrencilerin problemle
rine çözüm bulmak için getirdiğimiz bir 
kanun tasarısında öğrenciler arasına öyle 
bir nifak soktuk ki, yarın da Süleymanî ta
rikatından olanlar kırmızı türbanla gele
cekler, bilmem ne tarikatından olanlar ye
şil türbanla gelecekler, bilmem ne ideolo
jisinde olanlar şalvarla gelecekler, bilmem 
ne ideolojisinde olanlar fesle gelecekler... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Komünist olanlar neyle 
gelecek? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Atatürk'ün kurduğu Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin genel ilkelerini, 
cumhuriyet olma ilkesini korumak zorun
dadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaşa
dıkça da, Atatürk inkılapları yaşamalıdır; 
ama bugün üniversitelerde türban giyme 

ve bunda ısrar etme amacının, emelinin 
altında Atatürk inkılaplarını ortadan yok 
etme hedeflenmektedir. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — 
Hayır!.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Biz 
de herkesin kıyafetine taraftarız; ama eğer 
siz, .Atatürk'ün laik Türkiye Cumhuriye
ti için getirdiği bu ilkeyi çeşitli yan müla
hazalarla yok etmeye kalkarsanız, tarih 
önünde çok büyük sorumluluklarınız olur; 
bunu bilmeniz yazım. 

Burası kürsüdür. Türkiye Cumhuri
yetinin onurlu vatandaştan bizi buraya 
seçtiler ve biz o insanların her türlü hak
lar! için, gerektiği zaman sizin 290 kişini
zi de yok saymak suretiyle mücadele ver
me hakkına ve hukukuna sahibiz. (ANAP 
sıralanndan gürültüler) Bunu kendinde 
bulan varsa, her zaman için karşılarında-
yız; bilmeniz lazım... (ANAP sıralanndan 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, madde 
üzerinde söz aldınız... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam, maddeyle ilgili konuşuyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Eğitim ve öğretimden 
bahsediyor madde. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ata
türk'ü yok sayarak, Atatürk'e öteden beri 
gerici zihniyetin duyduğu tepkileri çok 
kutsal bir kanun kapsamı içerisinde geti
rip sıkıştırarak, birtakım gerici çevrelere 
tavizler vererek bu Meclise gelmek ve bu 
Mecliste tasarrufta bulunmak, Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi üyeli
ği sıfatına yakışamaz. Ben bunu bugün 
söylüyorum; yann da sokaktaki vatandaş 
bunu size öğretecektir. Çünkü, Türkiye 
Cumhuriyeti şeriata dönemez; Türkiye 
Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti yönetimi
ne dönemez. Bunu özleyenler ve bu icra
at içinde olanlar bilmeli ki, Türkiye'de 
Atatürkçü dinamik güçler vardır ve onla-
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rı karşılannda bulacaklardır. Düşünüyo
rum, acaba 1988 Türkiyesinde Atatürk sağ 
olsaydı da şu kapıdan girseydi, bu öner
geyi verenler ne hale düşerlerdi?.. (ANAP 
sıralanndan gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Atatürk o kapıdan girmezdi, bu ka
pıdan girerdi. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ne 
hale düşerlerdi?.. Kaçacak delik bulamaz
dınız, kaçacak delik arardınız. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Atatürk sağ olsaydı sen giremezdin 
ki buraya. 

BAŞKAN^/- Sayın Genç... Sayın 
Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) — O 
halde, yaptığınızın manasını biliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, Madde 
üzerinde konuşunuz lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ya-
nn da birtakım insanlar o üniversitelere 
feslerle gittiği zaman, bunun sorumlulu
ğu size ait olacaktır; yann da üniversite 
gençleri «arasında bölücülük olduğu za
man, sorumluluğu bu önergeyi verenlere 
ait olacaktır; üniversitelerde büyük olay
lar çıktığı zaman, sorumluluğu bu öner
geyi verenlere ait olacaktır. Korkanm ki, 
yann da içinizden birtakım insanlar çıka
caktır, Türkiye Cumhuriyeti Devletini yok 
sayıp, "Türkiye Cumhuriyetinin resmî di
ni Islamdır'' deyip, önerge vereceksiniz; 
ama şunu bilesiniz ki, bu atılan adım kı-
nlacaktır ve sizleri topal bırakacaktır. Bu
nu bilmeniz lazım; ama, tabiî sizler bu iş
lerin vehametini ya bilmiyorsunuz veya
hut da içinizdeki gizli emellerinizi birta
kım, böyle, yüz boyama veyahut da bir
takım yan emellerle karalamaya çalışıyor
sunuz veya üstünü örtmeye çalışıyorsunuz; 
ama şunu bilmeniz lazım ki, siz attığınız 
adımların farkında değilsiniz. Bu memle
kette gerçek Atatürkçüler her zaman için... 
(Gürültüler) Seçimde göreceğiz, seçimde 

göreceğiz; size nasıl ders vereceklerini gö
receksiniz... (ANAP sıralanndan alkışlar) 

Üniversite öğrencilerini, üniversite
yi bir bütün almak zorundayız. Peki, ma
dem o kadar özgürlükçü iseniz, o zaman, 
üniversite hayatını serbest bırakalım; o za
man doğulu, güneydoğulu vatandaş da 
anadili üzerinde eğitim yapsın; kıyafet ser-
bestse... Kıyafet serbestse yapsın, o halde 
getirin kanunu. (ANAP sıralanndan gü
rültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Atatürkçüye bak Atatürkçüye... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ge
tirin Tevhidi Tedrisat Kanununu... O za
man, yani, hesabınıza geldiği zaman... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Atatürk duyarsa seni yuhlar. 

KAMER GENÇ (Devamla) — He
sabınıza geldiği zaman... (ANAP sırala
nndan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, sureniz 
doldu. 

KAMER GENÇ (Devamla) — He
sabınıza geldiği zaman serbestlikten yana
şınız, hesabınıza gelmediği zaman disip
linden ve yönlendiriciden yanaşınız... Böy
le çifte standart olur mu? Ama size ne söy
lesek de, laflanmızın ağırlığının ifade et
tiği anlamlan bilmediğiniz için, sözümü 
burada kesiyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
nndan gürültüler) 

' BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Efen
dim, grup adına Galip Demirel ko
nuşacak. 

BAŞKAN — Grup adına, buyurun 
Sayın Demirel.. (ANAP sıralanndan al
kışlar) 
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Sayın Demirel, bir dakika müsaade
nizi istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir önerge 
Vardır; "Görüşülmekte olan 125 sıra sa
yılı kanun tasarısmınbitinceye kadar otu
rumun uzatılmasını rica ediyorum" diyor. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Demirel. 

ANAP GRUBU ADINA GALİP 
DEMİREL (Malatya) — Sayın Başkan, 
çok değerli milletvekilleri; ben zamanını
zı fazla alacak değilim. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, bugün yürürlükte olan 
1982 Anayasası ile meşruiyet kazanmıştır 
ve meşruiyetini de bu Anayasaya borçlu
dur. Ben size, Anayasanın, cumhuriyetin 
nitelikleriyle ilgili, kişinin temel hak ve gö
revleriyle ilgili maddelerini okumak sure
tiyle sözlerime son vereceğim; takdiri Yüce 
Meclise bırakacağım. 

Efendim, Anayasanın 2 nci madde
si: Başlık, "Cumhuriyetin nitelikleri" 

"Türkiye Cumhuriyeti, toplumun 
huzuru, millî dayanışma ve adalet anla
yışı içinde, insan haklanna saygılı, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirti
len temel ilkelere dayanan, demokratik, lâ
ik ve sosyal bir hukuk Devletidir. 

Şimdi, başlangıçta belirtilen temel il
keleri okuyacağım size. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ezbe
re biliyoruz biz onu. 

GALİP DEMİREL (Devamla) — 
Bir bölümünü okuyorum : 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — "Ezbere biliyoruz" diyorlar, bir kıs
mını okumanız yeter; o bölümü mutlaka 
bilmiyorlardır. 

GALİP DEMİREL (Devamla) — 
"Her Türk vatandaşının, bu Anayasada

ki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve 
sosyal adalet gereklerince yararlanarak 
millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni 
içinde onurlu bir hayat sürdürme ve mad
dî ve manevî varlığını bu yönde geliştir
me hak ve yetkisine doğuştan sahip 
olduğu" belirtilmiştir. 

"Temel haklar ve ödevler" kısmının 
12 nci maddesini okuyorum : "Herkes, ki
şiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, 
vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sa
hiptir. 

Temel hak ve hürriyetler, kişinin top
luma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev 
ve sorumluluklarını da ihtiva eder" 

Bizim getirdiğimiz teklif, kişinin te
mel hakları ile ilgili bir husustur. Kişinin 
temel haklanna uyulmaması halinde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi
nin her şeyin üstünde olması gerektiği ka
naatiyle biz bu önergeyi getirdik ve yüce 
takdirinize sunduk; kabul buyurdunuz. 

Kaldı ki, biz teklifimizde, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının inkılâp kanun
larıyla ilgili 174 üncü maddesine de atıf 
yaptık. Biliyorsunuz, 174 üncü maddede 
inkılap kanunlan tek tek sayılmak sure
tiyle; yani, Türkiye Cumhuriyetinin nite
liklerini oluşturan inkılâp kanunlan tek 
tek sayılmak suretiyle, bunlann değiştiri
lemeyeceği, bunlar hakkında herhangi bir 
teklifle bulunulâmayacağı hükmü getiril
miştir. 

Ben size 174 üncü maddeyi de mü
saade ederseniz okuyayım. (SHP sıralann-
dan "Biliyoruz" sesleri) Evet, bili
yorsunuz... 

Kılık kıyafetle ilgili üç kanun vardın 
Birisi,Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine 
Dair Kanun; birisi, Şapka Üctisâsı Hakkın
da Kanun; üçüncüsü de, Beynelmilel Er
kanım Kabulü Hakkında Kanun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yann 
da onlan kaldırırsınız. 
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GALİP DEMİREL (Devamla) — 
Bazı arkadaşlarımız, buradan biraz evvel 
koriuşan sayın SHP sözcüsü, ".Efendim, 
yarın üniversiteye çarşafla geleceklerdir, 
şalvarla geleceklerdir, herkes ideolojisine 
uygun kıyafetle gelecektir" dediler. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sözcü 
değil, kişisel konuştum. 

GALİP DEMİREL (Devamla) — 
Hayır; işte bu inkılâp kanunları var oldu
ğu sürece, hiç kimse, kendi keyfine göre, 
Cumhuriyetin temel esaslarını ihlal edici 
kıyafetlerle üniversiteye gelemeyecektir. 
Bunu özellikle belirtmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Geçici 30 uncu madde 
üzerindeki müzaker^Jer bitmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Geçici 31 inci maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 31. — Fakültelerde 

ve/veya ilgili Enstitülerde, lisansüstü eği
time (master ve doktora) başlamış ancak 
daha sonra çeşitli nedenlerle yönetmelik
lerde öngörülen süreler içinde gerekli aşa
maları tamamlayamamış, imtihan ve tez
lerini verememiş lisans üstü öğrenci bu 
durumda mağdur olarak kayıtlan silinen 
ve/veya silinme durumunda olanlara, eriş
miş oldukları aşamalarda, o aşamada ken
dilerinin tabi oldukları yönetmeliklerce 
öngörülmüş olan süreler, bu kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde 
başvurmaları halinde çalışmalarını ta
mamlamak üzere kendilerine tekrar 
tanınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
SHP Grubu adına, Sayın Türkân Akyol 
efendim... 

BAŞKAN — Buyurun Türkân Ha
nım. (SHP sıralanndan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA TÜRKÂN 
AKYOL (İzmir) — Sayın Başkan, saygı
değer milletvekilleri; sözlejime, sizleri say
gıyla selamlayarak başlamak istiyorum. 

Kanun değişikliğinin tümü üzerinde 
grubumuz adına fikirierimizi sunarken bu 
noktaya da değindiğimi hatırlayacaksınız. 
Lisansüstü eğitimin öğrencilerine, yani 
master ve doktora öğrencilerinin ara sı
navlarına -metin yukarıda okundu, gayet 
açık ve nettir- öğrenci statüsünde bir ek 
hakla oybirliğiyle kabul ettik. Ancak, hiç
bir biçimde bir tez reddinden sonra, bu
nun kabulüne ilişkin bir hak taşımayaca
ğını, bir kez daha zabıtlara geçmesi için, 
bilgilerinize arz etmek ve bu arada da ha
tırlatmak istiyorum. 

Tez aşamasına kadar ara sınavlar ge
rektiren sosyal bilim sınavlarında bu öğ
rencilere de birer hakkı komisyonumuz, 
SHP Grubunun da katıldığı oybirliğiyle 
çıkarmıştır. Şimdi Sayın Başkan metni 
okuttuğu zaman açıkça görülmüştür, bun
da tez dahil değildir. Tekrar ediyorum, re-
fuze edilmiş, reddedilmiş tezlere af söz ko
nusu olamaz; bilimsel niteliği açısından. 

Sayın Başkanım, söz almışken, bir 
evvelki konuda, gene SHP Grubu olarak 
Mili! Eğitim Komisyonunun çalışmasına 
ilişkin bir konuyu hatırlatmak istiyorum. 

Başta da, çok büyük bir kıvançla ve 
sevgi dolu üç partinin, ortak bir konuda 
öğrencilere sınav hakkı tanıması konusun
da yaptığı işbirliğini gururla ifade etmiş
tim. Gönül dilerdi ki, bu işbirliği içinde 
tüm teklifler önce komisyonumuzda eleş
tirilsin, irdelensin, oya sunulsun ve ondan 
sonra buraya gelsin. Bu aşamada gelen 
tekliflerden birinin, en son kabul ettiğiniz 
teklifin, üniversitelerin iç işlerine nasıl mü
dahale olduğunu bir örnekle anlatmadan 
geçemeyeceğim: 

Kıyafet tanzimi, üniversitelerin ken
di iç yönetmeliklerine bırakılmış bir işlev-
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dir. Kıyafet serbestisinde, fikir özgürlüğü 
gibi, kıyafet özgürlüğünden de yana oldu
ğumu açık ve net olarak huzurlarınızda 
bildirmek istiyorum. Ne zamana kadar? 
Kıyafetin bir karşı devrim niteliği taşıya
cak bir üniforma haline dönüşmesine 
kadar. 

Ancak, bir başka konuyu da yine hu
zurlarınızda bilgilerinize sunmak zorun
da hissediyorum kendimi: 1980 öncesin
de üniversitelerdeki karşı karşıya gelme 
olayı kıyafetle başladı sayın milletvekille
ri. Kimini parkasının, bıyığının biçimine, 
rengine, aşağıda ve üzerinde oluşana ka
dar bölerek başladı. 

1980 sonrasının üniversiteleri içerisin
de bu olayı, günümüze kadar oldukça 
unutulmuş görüyoruz, Yoksa, saç, örtü ve-
sair gibi olayların hiçbirisine karşı bir fi
kirde olduğumuzu sanmayınız. Herkesin 
özgürce düşünmesi gibi, özgürce giyinme
sinden de yanayız; ancak o sınıra kadar. 

Ama, lütfen bu konuların üniversite
lerin iç işlevi olduğunu, kendi yönetme-
likleriyle düzenlenmesine gerek olduğunu 
düşününüz. Aksi halde, bir tehlikeyi ha
tırlatıyorum; Ben 30 yıla yakın tıp fakül
tesinde hocalık etmiş bir arkadaşınızım; 7 
yıl da bunun öncesindeki talebelik haya
tımı da katarsanız, 40 yılı aşkın bir dönem 
içerisinde, üniversitelerin tıp fakülteleri
nin belli bir üniforması hiç tartışılmamış
tır; beyaz gömlek ve beyaz kıyafet. Bir 
ameliyathaneye, bir servise, bir hasta oda
sına girerkenki kıyafet budur ve bunların 
hepsi, kendi iç yönetmeliklerince düzen
lenmiştir; hiçbiri için bir kanun maddesi 
de yoktur. 

Bu bakımdan, bu şekilde alelacele ge
tirilmiş tekliflerle Üniversite Kanununda 
madde değiştirebiliyorsanız; çok dilerdim 
ki, üniversitelerin fikir özgürlüğüne iliş
kin tüm kısıtlamalarını da kaldıracak 
önergeleri sayın milletvekillerimiz burada 
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maddeler halinde getirebilsİnler. (SHP sı
ralarından alkışlar) Niçin yapılmadı? Sor
mak istiyorum; düşünce özgürlüğü olma
yan bir üniversitede, başörtü özgürlüğü 
için bir değişiklik getirilmesini -doğrusu-
saygıyla karşıladığımı söyleyemeyeceğim. 

Buna rağmen, saygılarımı sunuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Akyol. 

Başka söz isteyen arkadaşımız?^. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, 

okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına c ' 
Görüşülmekte olan 2547 sayılı Yük

seköğretim Kurumunda değişiklik öngö
ren tasarının 3 üncü maddesinde belirle
nen geçici 31 inci maddenin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini öneririz. 

Geçici Madde 31. — Fakültelerde 
ve/veya ilgili enstitülerde lisansüstü eğiti
me başlamış ancak daha sonra çeşitli se
beplerle yönetmeliklerde öngörülen süre
ler içinde gerekli aşamaları (lisansüstü 
ders sınavı, yeterlik sınavı ve tez sınavı gi
bi) basan ile tamamlayamayarak kayıtla
rı silinenlere bu aşamalarda, bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde 
başvurmaları halinde bir hak verilir. 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Ramiz Sevinç 
İzmir 

İsmet Özarslan 
Amasya 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Mehmet Perçin 
Adana 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Kudret Bölükoğlu 
Balıkesir 

İsmail Dayı 
Balıkesir 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon katılı
yor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 
Sayın Başkan, önerge tasarıya açıklık ge
tirmektedir, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Okuduğumuz önerge
ye Hüküinet ve Komisyon katılmaktadır. 

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

• Geçici 31 inci maddeyi, kabul edilen 
önergeyle beraber oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — Geçi
ci 30 uncu madde ile ilgili, Sayın Baka
nın açıklamasını istediğimiz bir husus var 
Sayîn* Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz 
bu safhada soru sorulamaz. Lütfen... 

Geçici 32 nci madde ilavesini isteyen 
iki önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2547 sayılı Kanu
nun Değiştirilmesini Öngören tasarının 2 
nci maddesine aşağıdaki maddenin eklen
mesini öneririz. 

Geçici Madde 32. — Gülhane Aske
ri Tip Akademisinde okurken bu kanunun 
yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışın
da kalan sebeplerle ilişkisi kesilmiş olan
lara da bu kanunun yayımı tarihinden iti
baren üç ay içinde üniversitelerdeki tıp fa
kültelerine başvurmalan halinde geçici 30 
uncu madde hükümleri uygulanır. 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Ramiz Sevinç 
İzmir 
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Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

İsmet Özarslan 
Amasya 

Mehmet Perçin 
Adana 

Nurhan lekinel 
Kastamonu 
İsmail Dayı 

Balıkesir 
Kudret Bölükoğlu 

Balıkesir 
Ali Talip Özdemir 

Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2547 sayılı YÖK 
Yasasına bir ek geçici madde eklenmesini 
öneriyoruz. 

Arif Sağ 
Ankara 

Halil Çulhaoğlu 
izmir 

Beser Baydar 
Ankara 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Ahmet Ersin 
izmir 

Ilhami Binici 
Bingöl 

Fuat Erçetin 
Edirne 

Mahmut Keçeli 
Adana 

ibrahim Aksoy 
Malatya 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Mustafa Sarıgül 
İstanbul 

Türkân Akyol 
İzmir 
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Geçici Madde 32. — Gülhane Aske
rî Tip Akademisi öğrencilerinden disiplin 
suçu dışında kalan sebeplerle bu kanunun 
yayımı tarihine kadar okullarıyla ilişiği ke
silmiş olanlara kanunun yayımını takip 
eden üç ay içerisinde YOK'e bağlı üniver
sitelerdeki tıp fakültelerine başvurmaları 
halinde 30 uncu madde Hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Her iki önerge de aynı 
mahiyettedir, tek önerge halinde işleme 
koyacağım. 

Önergeyi tekrar okutuyorum : 
İzmir Milletvekili Burhan Cahit 

Gündüz ve arkadaşlarının önergesi. 
Görüşülmekte olan 2547 sayılı Kanu

nun değiştirilmesini öngören tasarının 2 
nci maddesine aşağıdaki maddenin eklen
mesini öneririz. 

Geçici Madde 32. — Gülhane Aske
rî Tip Akademisinde okurken bu kanunun 
yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışın
da kalan sebeplerle ilişkisi kesilmiş olan
lara da bu kanunun yayımı tarihinden iti
baren üç ay içerisinde üniversitelerdeki tıp 
fakültelerine başvurmaları halinde geçici 
30 uncu madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
sizin de dikkat buyurduğunuz gibi her iki 
önerge aynı mahiyettedir; ilk geldiği için 
Burhan Cahit Beyin önergesinin metnini 
esas alıyoruz. 

Komisyon?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU 
BAŞKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — 
Sayın Başkan, her iki önerge aynıdır. Bi
rinci önergede disiplin suçuna atıfta bu
lunmaktadır, amacı, kapsamı aynıdır. Yap
tığımız tespitlerde de 17 civarında öğren
ci olduğunu tespit ettik; katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ

ZEL (Gaziantep) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir ve metinde geçi
ci 32 nci madde olarak yerini alacaktır. 

3 üncü maddeyi, kabul edilen geçici 
maddelerle birlikte oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 3 ün
cü madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi 4 üncü madde ola
rak okutuyorum : 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyeni. 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — Sayın 
Başkan, biraz evvelki maddede sormak is
tediğimiz soruyu burada sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ PINARBAŞI (Konya) — Bu üç 

dersten başansız olanlara bir sınav hakkı 
mı yoksa birden fazla sınav hakkı mı ve
rilecek? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 

SPOR BAKANI HASAN CELAL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Efendim, birden faz
ladır; madde hükümlerine onlar da 
tabidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 4 ün
cü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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Geçici maddeler muvacehesinde ta
sarının Başlığının da değişmesi gerekmek
tedir. Başlığı tekrar okutuyorum : 

"2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması ve Bu Kanuna Bir Ek ve Üç Creçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı" 

BAŞKAN — Başlığı, bu şekliyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Oyunun rengini belli etmek üzere, 
lehte ve aleyhte iki arkadaşa söz ve
receğim. 

Aleyhte, buyurun Sayın Postacı. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; inanın, 
bu son konuşmayı hiç yapmamak is
terdim. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Yap, yap. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Affın 
aleyhinde misin? 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Üç haftadan beri, millî eğitim sorun
larının görüşülmesi için açılmasını istedi
ğimiz Meclis araştırması önergemizin gö
rüşmeleri, araya giren olaylarla, bir türlü 
tamamlanamamıştır. Bu önerinin hazır
lıkları sırasında gerek bütçe görüşmelerin
de, gerekse sıkça bu kürsüden, Sayın Ba
kanın millî eğitim konusundaki görüşle
rini dinlemiş, tekrar tekrar okumuş bir ar
kadaşınız olarak, cidden üzüldüğümü be
lirtiyor ve Sayın Bakanın da -belki kendi
si burada söyleyemiyor; ama- aynı üzün
tüyü duyduğunu, eğer bugüne kadar söy

lediği sözlerde ciddî ve samimî ise, içinin 
titrediğini hissediyorum. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Acele etmeyin lütfen; bakınız, bu 
Meclis 11 ay içerisinde üç grupla birlikte 
-iktidarıyla muhalefetiyle üç parti- bir yere 
gelmiş; arkadaşlarımız tarafından ilk tek

lif 1988 yılı Mart ayında verilmiş, arka
sından yine Mart ayında ikinci teklif, ar
kasından Mart ayının 23'ünde üçüncü 
teklif, arkasından Ağustos ayının 3' ünde 
dördüncü teklif gelmiş. Ekim ayının ba
şında iktidar partisi milletvekillerinin tek
lifleri gelmiş ve en sonunda kasım ayı ba
şında hükümetin tasarısı verilmiştir. 
Uzunca bir süre, on aylık bir gecikme ile; 
ama, bir konuda ittifak ederek gündeme 
getirdiği bir tasarı olmuştur. Çok güzel ol
muştur, ülkenin yarınlarını teslim edece
ğimiz gençlerin uğradığı, hepimizin şikâ
yetçi olduğu YOK ve onun içerisindeki ak
saklıklardan kaynaklanan bir haksızlığın 
düzeltilmesi için çok iyi olmuştur. Olmuş
tur; ama, niye bu kadar güzel bir olayın 
içerisine, hem usulü ve İçtüzüğü çiğneye
rek hem de Başkanlık Divanını sıkıntıya 
sokarak bir madde ilave etmek gereğini 
duydunuz? 

t 

Ben, bu kanun tasansı görüşülürken, 
komisyonun çoğunluk üyelerinin, Sayın 
Bakan ve Komisyon Başkanının arkasın
da oturmalarından kıvanç duymuştum, 
"Herhalde, bu Konudaki titizliği ve ola
ya ne kadar ciddî baktıklarını göstermek 
istiyorlar" diye düşünmüştüm; ama, gö
rülen odur ki, böylesine bir hazırlıktan ya 
haberleri vardı, veyahut da böyle bir ola
ya karşı tedbir almak istemişler. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Kıymetli arkadaşlarım, kişinin giyin
mesine müdahale etmek, hele gençlere 
müdahale etmek, bu çağda düşünülmesi 
gereken bir olay da değildir zaten. Giyin
me kuşanma, kıyafet... Mesele orada de
ğil; o kıyafet veya o kıyafeti kullananların, 
bir inat ve bir görüşü topluma mal ettir
me isteklerini ele almak zorundayız. 
' 'Anayasanın 174 üncü maddesindeki hü
kümler durduğu sürece, başka kıyafetler 
giyilemez" diyor Sayın Demirci; doğru
dur ama; -İçişlerinin en yetkili noktaların
dan gelmiştir, biraz önce üniversitelerimi-



T.B.M.M. B : 26 16 . 11 . 1988 O : 3 

zin en yetkili noktasından gelen sayın ho
cam da söyledi- mesele yasağı koymak, ya
sağı gevşetmek değil; çağdaş kafaları, çağ
daş insanları ve anlaşabilen çağdaş bir 
Meclisi oluşturmaktır. Daha görüşülme 
esnasında, bu çatı altında uzlaşamayaca-
ğımız bazı noktaların olduğunu gö
rüyoruz. 

Ben, böyle bir yasaya, bu itiraz! kay-
dımız ve böyle bir değişikliğin bu yasa içe
risine girmesinin, mutlaka bu ülkede bir 
yerden döneceğini bildiğim için, başta ver
diğimiz söze uyarak kabul oyu vereceğim. 
Ama, şunu söylüyorum: Bu ilaveleriniz, 
aleyhte olan görüşlerimizi, eğer inatları
nız sürerse, daha da ciddî takip etmek ve 
Türk halkı önünde bu konuda imzası 
olanlarla da herhalde bir gün bir hesap
laşmayı gerekli kılacak kadar önemlidir. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Bugün hesaplaşalım. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Sevgili arkadaşlarım, hesap her zaman 
görülür, hesabı görmeye her zaman açığız. 

Ben, bu duygularla ve bu noktadaki 
itirazımın Meclis Zabıtlarında bulunma
sı duygularımla sizleri selamlıyor, saygı
lar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Postacı. 

Lehinde, buyurun Sayın Dayı. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyele
ri; bugün huzurlarınıza gelen ve oylarınız
la kabul edilen bu yasayla, Türkiyemizde 
kendi ellerindeki imkân dışı öğrenimleri
ni kaybetmiş olan, disiplin suçlan dışın
da kayıtlan silinmiş olan, onbinlerce öğ
renciye yeni bir imkân getirilmektedir. 
1983 yılında Anavatan Partisi iktidara gel
diğinde de yine bu maddede bir değişik
lik yapmış ve kaydı silinen yaklaşık 40 bin 

öğrenciye 1984 yılından itibaren hak ge
tirmiştir. Normal öğrenim dışındaki öğ
rencilere getirdiğimiz af yasasının, o dö
nemde normal tedrisatlarını yapan öğren
cileri kapsamadığı görülerek, 1984'ten iti
baren kaydı silinen öğrenciler için 1985 yı
lında yeni bir af yasası da getirilmiştir. 

Bu defa, üç parti de ittifak ederek -
sevinilecek bir olaydır; bendeniz de şah
sım adına bunu takdirle karşılıyorum- be
raberce bir yasa getirilmiştir. Bilirsiniz, 
gençler -hepimiz o çağlardan geldik- çok 
zor şartlarda ve değişik ortamlarda öğre
nimlerini yapıp, geleceğin istikbali olan in
sanlar olarak hazırlanmaya gayret etmek
tedirler. İşte, biz, onlara yeni bir imkân 
daha getirdik; ümit ediyoruz ki, kendileri 
bu imkândan yararlanırlar. 

Bazı arkadaşlanm, değişiklik önerge
leri konusunda kendi fikirlerini söylediler. 
Sayın hocam; profesör, SHP'li arkadaşla-
nmız da tecrübeleriyle çok güzel istifade 
ettiğim bir konuşma yaptı; ama ben bir 
atıfta bulunacağım. Bu sene Konya Sel
çuk Üniversitesinde, fakültenin, birincisi 

* olarak okulunu bitiren bir genç kızımıza, 
kıyafetinden dolayı, üniversitenin sorum
lusu, orada, "yok" dedirtti ve diploması
nı vermek istemedi. Bu, hangi insan hak-
lanna sığar? Hangi insan haklarıyla ka
bili telif bir olaydır.Ben buradayım diye ar
ka sıralardan ayağa kalkan, fakülteyi bi
rincilikle bitirmiş olan kızımıza yok dedir
ten, burada olmadığı için diplomasını ve
remiyoruz diyen zihniyete karşı, bu öner
gemiz. Elbette ki, Atatürk inkılaptan doğ
rultusunda, onun emrettiği yasalar saklı 
kalmak şartıyla, son derece bilinçli bir ya
sa gelmiştir. Takdirlerinize arz ediyorum. 

Son derece olumlu buluyor, bu yasa
nın hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, say
gılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Tasannın tümünü oy-
lannıza sunuyorum : Kabul edenler... Et-
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meyenler... Tasarı kabul edilmiş ve kanun1 

laşmıştır. 
Gündemdeki kanun tasarı ve teklif

lerini sırasıyla görüşmek üzere, 17 Kasım 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nm, 

Çekmece-Antakya yolunun hangi kurumca ne za
man onarılacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Bayındırlık ve iskân Bakanı ismail Safa Giray'm 
yazılı cevabı (7/326) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başba
kan tarafından Başkanlığınız aracılığıyla 
yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Öner Miski 

Hatay 
Çekmece Nahiyesi ile Antakya II 

Merkezini bağlayan Karayolu Çekmece'-
den başka Toygarlı, Ballıöz ve Yaylacık 
Köylerinin de ulaşımını sağlamaktadır. 

Beş kilometre olan bu asfalt 20.000'i 
aşkın bir nüfusa hizmet götürmektedir. 
Son defa onanmı 1979 yılında Karayolla-
rınca yapılan bu yola o tarihten bu yana 
herhangi bir bakım yapılmadı. 

Şu anda ulaşımın zorlukla yapılabil
diği bu yoldan yararlanan halkımız büyük 
bir sıkıntı içinde bulunmaktadır. 

Çekmece - Antakya Karayolları ağın
dan çıkarıldığı için bu yolun bakımı Ka-
rayollarınca yapılmamaktadır. Aynca köy 
yollan şebekesinde de gösterilmediği için 
bu kurumca herhangi bir hizmet verilme
mektedir. 

1. Çekmece - Antakya yolunun bakı
mını ve yapımını hangi kurum yapacaktır? 

2. Beş kilometrelik bir asfalt olan, 
1979 yılından beri onanmı yapılmayan bu 

1988 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.20 

yol ne zaman onarılacaktır? 

TC. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 15.11.1988 
Sayı : A-13/-01/4442 

Konu : Hatay Milletvekili Öner Mis
ki' nin Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 
18.10.1988 gün ve 7/326-1515/07592 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 24.10.1988 gün ve 
K.K. Gn. Md. : 07/106-431/04670 sayılı 
yazısı. 

Antakya-Hıdırbey (Çekmece) yoluna 
dair, Hatay Milletvekili Öner Miski'nin 
Sayın Başbakanımıza yönelttiği yazılı so
ru önergesi incelenmiştir. 

Adı geçen güzergâh Karayollan Ge
nel Müdürlüğümüzün yapım ve bakım fa
aliyetlerini belirleyen 5539 sayılı Kuruluş 
Kanunundaki yol tanımlarına girmemesi 
nedeniyle, il yollan ağından çıkartılmıştır. 

Söz konusu yol, Belediye yolu niteli
ğinde olup, Belediyesinin sorumluluğun
da bulunduğundan, Karayollan teşkilatı-
mızca veya Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı Köyhizmetleri Genel Müdürlü
ğünce konuya ilişkin bir çalışmanın doğ
rudan yapılması mümkün olamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İ. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

— 245 — 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

26 NCI BİRLEŞİM 
16 . 11 « 1988 Çarşamba 

Saat: 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

2. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 

kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

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

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

6. — istanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, istanbul 
Hafif Rayb Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

7. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 



gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

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

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

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

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

12. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta

rihinden bu yana Başbaıkanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

13. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin ıkal-
dırıilmasından sonra tütün üretim ve tü-
jketimıiındeki geiişmelıerıiinı Ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiacını tespüıt etmek ama
cıyla Anayasanın 98 limıöi, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/33) 

14. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşımın, yabancı sigara İthali
min Türk tütüncülüğünü ve sigara sa-
mayıiinii çıkmaza soktuğu iddialarımı tes
pit etmek amacıyla Anayasamın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/34) 

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

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

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

18. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

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

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

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

22. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

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

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

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

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



27. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çuko birlik ile il
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarıma hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesini sağ
lamak amacıyla Anayasamın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

28. — Antalya Milletvekili ibrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
©tmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

29. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sölkmemoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde 'bulunduğu so
runları ve hu konuda alınması gereklıi 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına iılişfcin önergesi (10/45) 

30. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Brtüzün ve 16 arkadaşınım, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişlkin öner
gesi (10/46) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

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

33. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
ibu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerim'izin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

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

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kinin, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

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

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

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

10. — Tunceli Milletvekili Kameı 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

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

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 ydlartndaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay illine bağlı bazı 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — izmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

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

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

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

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

18. — Amasya Milletvekilli Mehmet 
Tahir Köse'nin, iller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 
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19. — ftdfcişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

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

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

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

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

24. — içel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'm, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isirnlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25.̂  — Tekirdağ Mllletvelkili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatif ileri Birliğince 1987 
hasat döneminde satım alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica-ı 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekilli Aiaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı

lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık istasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in; Çorum ili Alaca ilçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — Çorum MİUetveküi Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu ilçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in Çorum İline 'bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişikin İçişleri Bakanından1 söz
lü soru önergesi (6/43) 

3İJ, — Ankara Milletvekili Kâmıil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu* 
na göre görevlerine son verilip d© bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Mıalliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

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

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldınm'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin îçişlieri Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 
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34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

35. — Çorum Milletvekilli Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaiköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Mililî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

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

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

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

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

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

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasımn Karabük 

ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

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

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

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

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

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

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

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 



Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

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

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin ti merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

59. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkam 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104)0) 

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

73a — Bursa Miletvekü Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

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

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

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

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

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

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



80. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nin, Türk - iş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

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

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'm, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

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

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

85. — izmir Milletvekili K. Kemal 
AnadoJ'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkim içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86., — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'im, bir dergide yer alan DELTA Deri 

Givim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişken Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

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

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

89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbulluda meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara ili Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatiı adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

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

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

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet-
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mesin© Yozgat İlimden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir * Çelik 
Fabrikalarına işçi alındından vazgeçildiği 
'iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

103. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

104. — İstanbul Milletvekili Mustar» 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi1 tedbirler 
alındığına ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

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

106. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ye gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergem (6/1112) 
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107. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-

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

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

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

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

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

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

1:13. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığıma ilişkim Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

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

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

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

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

118. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.1. Orta Anadolu Linyit İşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

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

il 20. — İzmir 'Milletvekili K. Kemal 
Anadoll'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali-
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ağa'dıa termik santralar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

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

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

123. — Kocaeli Millet vekilli Ömer 
Türkçakal'ın, Seka îzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

124. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faliz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

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

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

127. — Afyon Mlldtvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 

Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 

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

129. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'im, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanımdıan sözlü soru öner
gesi (6/147) 

130. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycıfc köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

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

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

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

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

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

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

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

138. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana ili Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptınlmayaeağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım 'Bakanından sözlü soru 
önerges'i (6/156) 

139. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana ili Yüreğir İlçesi Yunus-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılıma-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

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

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

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile An
kara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 7 Ar
kadaşı, Elazığ Milletvekili Tahir Şaşmaz 
ve 37 Arkadaşı, Hatay Milletvekili Öner 
Miski ve 25 Arkadaşı, İstanbul Millet
vekili Mustafa Sarığül, Konya Millet
vekili Ali Talip Özdemir ve 63 Arkadaşı
nın, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/509, 2/40, 
2/45, 2/49, 2/82, 2/98) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 14.11.1988) 

X 2. — 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı Mo
torlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sa
yılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tari
hi : 3.11.1988) 

3. — 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Daıir Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı : 118) 
(Dağıtma tarihi : 7.11.1988) 

4 — Danıştay Kanununun Bazı Mad
delerinim Değiş'türilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
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Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/499) (S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1988) 

5. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı 
İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/415) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 9.11.1988) 

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

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

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

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

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

••»• m>m<^ •<••• 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 125) 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile An
kara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 7 Arkadaşı, Ela
zığ Milletvekili Tahir Şaşmaz ve 37 Arkadaşı, Ha
tay Milletvekili Öner Miski ve 25 Arkadaşı, İstan
bul Milletvekili Mustafa Sarıgül, Konya Milletve
kili Ali Talip Özdemir ve 63 Arkadaşının 2547 Sa
yılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve 
Millî' Eğitim Komisyonu Raporu (1/509, 2 /40, 2/45, 

2/49, 2 /82, 2 /98) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2209/04764 1 . 11 . 1988 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı 
Bakanlar Kurulunca 1.11.1988 tarihinde kararlaştırılan «2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Eğitim kademeleri içkide, yükseköğretim en zor gerçekleştirilen 'bir basamak 
olmakta ve ülkemizde yükseköğretime girebilen öğrenci sayısı iancak % 11 dolay-
ilanmda bulunmaktadır. Durum bu İken yükseköğretimle girmeyi başardıktan, sonra 
çeşitli sebeplerle bu vetireden kopmak mecburiyetinde kalan öğrencilerin sayısında 
bir laırtıışıın meydana geldiği görülmektedir. 

Yükseköğretimi yaygınlaştırma ve ferdi topluma kazandırma bakımından yük
seköğretimden kopan bu gençlere yeni bir fırsat tanımak üzere bu Tasarı hazırlan
mıştır. 



MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu ımıadde ile 2547 sayılı Kamumun 44 üncü maddesinin (a) fık
rasının ilk bendimin bir yan yıl liçimde en az iki defa ana sınavı yapılmasına ilişkin 
hükmü değiştirilmiş ve ara sınav sayısı her yarı yıl en az b:r defa alarak düzen
lenmiştir. Ara sınav sayısının azaltılmasının; öğretim üyesini sürekli sınav yapma, 
öğrenciyi ise fazla sınava girime baskısından kurtaracağı düşünülmüştür. 

Madde 2. — Ru madde ile 2547 sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmekte
dir. Eklenen im geçici maddede, ara sınıf veya son sınıfta iken disiplin suçu hariç 
herhangi bir sebeple yükseköğretra kurumları dle 'ilişkisi kesilenlere, öğrenimlerini 
'tamamlayabilmeleri içim hir sınav hakkı daha tanınmaktadır. Ru hüküm ile verilen 
sınav hakkımda başarılı olanlarım öğrenimlerine devam etmeleri mümkün kılınmıştır. 

Diğer taraftan, verilen bu sınav hakkından faydalanarak, 'ara sınıf veya son sınıf 
derslerinden başarısız olduğu ders sayısını en fazla üçe indirenlere, bir sınav hakkı 
dalha getirmekte; son sınıf öğrendılermö ise, tekdersten sorumlu olma durumunda 1992 

' yılı sonuna kadar sınavlara girebilme imkânı tanınmaktadır. 

Madde 3. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 4. — Yürütme maddesidir. 

T. B. M. M, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 8.3.1988 
Sayı : 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2547 sayılı Yükseköğretim Yasasım 17.8.1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunla Değiş
tirilen Yasanın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ek Geçici Maddeler Eklenmesi ve 
Bazı Fıkra ve Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkındaki Kanun Teklifimiz 
gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Cüneyt Canver 
Adana 

Erol Güngör 
İzmir 

İbriham Aksoy 
Malatya 

Tufan Doğu 
Muğla 

İbrahim Tez 
Ankara 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Adnan Ekmen 
Mardin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 125) 
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GEREKÇE 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi bütünüyle öğrencileri il
gilendirmektedir. Bu maddenin ı(a) bölümünün (1) ve (2) sayıları ile ayrılan parag
rafları, öğrencilerin, Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 1 inci babında yer alan 
devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerle bağlantı kurmaktadır. Şöyle ki; bir öğ
renci bu suçlardan 15 gün ceza alsa ve bu ceza tecil edilse bile, öğrencinin bulun
duğu okuldan ayrılması ve statüsü daha düşük olan başka bir okula naklini buyur
maktadır. Kısacası, öğrenci hem adlî ve hem idarî iki cezaya birden çarptırılmakta
dır. Genç insanlara böylesi ağır cezayı vermek anlamsızdır. Okumak her insanın hak
kıdır, bu hakkı devlet vermek durumundadır. Böyle iken zor şartlarda ve yüzbin-
lerce kişi arasından seçilerek girdiği bir kurumdan alıp başka bir kuruma vermek in
safsızlık olmaktadır. Bu tür durumlarda öğrenciler adlî cezayı çekmeli ve kaldıkları 
yerden okullarına devam etmelidirler. Nitekim 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu yü
rürlükte iken durum böyledir. 12 Eylül döneminin öfkesi içinde yasaya eklenen bu 
iki fıkrasının yürürlükten kaldırılması uygun olacaktır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 21 inci maddesi yürürlükten kal
dırılmalıdır. Bu maddeye göre YÖK öncesinde doçent olanlar profesörlüğe yükselir
ken doçentlikte girdikleri yabancı dil sınavından yeniden sınava girmek durumunda
dırlar. Oysa, YÖK döneminde profesörlüğe yükseltilmede yabancı dil sınavı yoktur. 
Burada ayrıcalık yapılmakta ve YÖK öncesinde doçentlikte başarılı olunan yabancı 
dil sınavı başarısız sayılmaktadır. Bu bir haksızlıktır ve hukuka bütünüyle aykırıdır. 
Bu haksızlık sonucunda çok sayıda doçent yasanın bu maddesi yüzünden mağdur ol
maktadırlar. Kendilerinden sonra doçent olanlar profesörlükte yabancı dil sınavına 
girmedikleri halde bunlar girmektedirler. Bu durum son derece onur kırıcıdır. Ayrı
ca, üniversitelerarası kurulun düzenlediği sınavla kazanılan yabancı dil sınavı, YÖK 
dönemi üniversitelerarası kurul kararıyla geçersiz kılınmakta, bir yerde kendi yaptı
ğını inkâr etmektedir. Yasanın bu maddesi yürürlükten kalktığında eski doçentler de 
profesör olurken yabancı dil sınavına girmeyeceklerdir. 

Öğrenimini son sınıfa kadar başarıyla tamamlayan bir öğrencinin son sınıfta her 
ne sebeple olursa olsun başarısız olması onun tüm yaşamında zorluklarla karşılaş
ması sonucunu doğurur. 

Bu durumdaki öğrencilerin başarısız sayılması mümkün değildir. Eğer başarısız 
olmuş olsalardı önceki sınıfları da geçememeleri gerekirdi. 

Diğer sınıfları geçip de yalnız son sınıf derslerinden başarısız bir öğrencinin bu 
duruma gelmesi belki de elinde olmayan nedenlerden kaynaklanmış olabilir. Onun 
için bu durumdaki öğrencilere okulunu bitirme olanağı tanınmalıdır. 

Madde 6/1. — Maddenin bugünkü şekli YÖK'e ve rektörlere istedikleri öğre
tim elemanlarını hiçbir gerekçe göstermeden sürgün yapma yetkisi vermektedir. Ay
rıca, bu öğretim üyelerine «denenmek üzere» denilerek onurları kırılmaktadır. 

IMadde 13. b/4 — Bu maddenin yürürlükte olan şekli, rektörlere, dilediği öğre
tim üyesini hiçbir gerekçe göstermeden başka bir kuruma sürgüne gönderme yetkisi 
vermektedir, öğretim üyeliği kademesine kadar yükselmiş bir kişinin sürgüne gönde-

Türk'iiye Büyük Mile* Meclüsi (S. Sadi'si :> 125) 
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rilebilmesi bu kadar kolay olmamalıdır. Rektörün bu yetkiyi nasıl kullanabileceği 
bilinmediğinden bu yetkinin kaldırılması gerekir. 

Madde 26. a/4 — Doçent unvanını almış ve bir üniversitede çalışma olanağı 
bulamayan pekçok insan vardır. Bunlar üniversitede kadro bulamadıklarında profe
sör olamıyorlar. Bu durum eşitlik ilkesine aykırıdır. Gerekli koşulları yerine getiren
ler üniversite dışında olsalar bile «profesör» unvanını alalbilmelidirler. Bu unvan belli 
bir grubun tekeline verilmemelidir. 

Madde 59. — Üniversitede bir profesör sıradan bir derneğe örneğin okul yap
tırma derneği gibi üye olmak için bile rektörden izin almak zorundadır. Ama, üni
versitede bir odacının izin almadan bir derneğe üye olması mümkündür. 

ANKARA MİLLETVEKİLİ RIZA YILMAZ VE 7 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2547 Sayılı Yükseköğretim Yasasmın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesi, Bazı Fıkra ve Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkmda 

Kanun Teklifi 
MADDE 1. — 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla Değişik 7 nci Madde

sinin L Bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak ve karara bağlamak» 
MADDE 2. — 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla Değişik 13 üncü Mad

desinin b bendinin 4 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Gerekli görüldüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde gerekli 

personelin görev yerlerini değiştirmek ve bunlara görev vermek. 
MADDE 3. — 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla Değişik 44 üncü Mad

desinin (a) bendinin 1 ve 2 no'lu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 4. — 2547 sayılı Kanunun 59 uncu Maddesi Aşağıdaki şekilde değişti

rilmiştir. 
«Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları ile her düzeydeki öğrenciler 

siyasî partilere ve bunların her türlü yan kuruluşlarına üye olamazlar ve bir parti hesa
bına siyasî faaliyet gösteremezler. 

MADDE 5. — 2547 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin a bendine 4 üncü fıkra 
eklenmiştir. 

«Doçent unvanını aldıktan sonra üniversite dışında bilimsel çalışmaları yayınlan
mış bulunanlara; profesör olmak için gerekli diğer koşulları yerine getirdiklerinde üni
versiteler arası kurul tarafından profesör unvanı verilebilir.» 

MADDE 6. — 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
«EK GEÇİCİ MADDE — Okuduğu fakülte veya yüksekokulun son sınıf dersle

rinden başarısız olan öğrencilere 2547 sayılı Yasanın 44 üncü maddesinde belirtilen sü
reye bakılmaksızın sınav hakkı tanınır.» * 

MADDE 7. — 2547 sayılı Kanunun Geçici 21 Maddesi yürürlükten kaldırılmış
tır. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 9. — Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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T. B. M. M. 
Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanlığı 

Tarih : 16. 3.1988 
Sayı : 39 

16 . 3 . 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Üniversiteden kaydı silinen öğrencilere ait Kanun teklifimiz gerekçeleri ile birlik
te ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

T ahir Şaşmaz 
Elazığ 

Orhan Şendağ 
Adana 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

Mahmut Öztürk 
Niğde 

Esat Ktratlıoğlu 
Nevşehir 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Vefa Tanır 
Konya 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Atilla tmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Ömer Şeker 
Konya 

irfan D emir alp 
Samsun 

Koksal Toptan 
Zonguldak: 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

M. Abdürrezak Ceylan 
Süit 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

A. Aykon Doğan 
İsparta 

İsmail Köse 
Erzurum 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Zekeriya Bahçeci 
Antalya 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Lâtif Sakıcı 
Muğla; 
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Hüseyin Özalp 
Samsun 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Hasan Ekinci 
Artvin 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Cavit Erdemir 
Kütahya 

Baki Durmaz 
Afyon 

Fuat Kılcı 
izmir 

Halit Dağlı 
Adana 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Ali Eser 
Samsun 

İbrahim Demir 
Antalya 

GENEL GEREKÇE 

Üfamıizdelki eğitim kururnlaırıını dikkatle inceleyecek olursak; öğrencilerimizin 
eşit eğ^im imkânlarımdan mahrum bulunduklarını görürüz. Bu eşitsizlik daha ilköğre
timde kendini gösterir. Şehir merkezlerindeki ilkokullarda öğretmen fazlalığı varken, 
köylerde 'bir öğretmendin beş sınıfı 'birden okuttuğu gerçeğiyle karşılaşırız. Aynı eşit
sizliği ortaokul ve liselerde de görmekteyiz. Birçoklarında öğretmen açığı vardır. Tak
dir edileceği gilbi her türlü kül'türel ve sosyali imkânlara sahip liselerden mezun olan
larla, birçok mahrumiyetin ve imkânsızilıkların bulunduğu liselerden mezun olanların 
bilgi ve becerileri eşit olamaz. Hal böyle olunca da liselerden mezun olan öğrencileri
mizin üniversitelere intibaklarında güçlüklerle karşılaştıkları bir vakıadır. 

Ailesinden, bağlı bulunduğu yöresinden ilk kez ayrılan üniversite öğrencileri bir
çok problemle karşı karşıya kalmaktadır. Yeni çevresine uyum sağlamada karşılaş
tığı güçlüklerden tutunuz da, yerleşim ve beslenmeyle ilgili zorluklar öğrencilerden bir
çoğunu olumsuz yönde etkilemektedir. Maalesef 'Devlet öğrencilerin beslenme ve ba
rınma sorunlarını henüz tam anlamıyla halledebilmiş değildir. Öğrencilere verilen burs
lar yol masraflarını dahi karşılamayacak miktarda .semboliktir. 

Harç yatırmadığı için hiç zayıfı olmadığı hailde bağlı bulundukları eğitim öğre
tim kurumlarıyla ilişkileri kesilerek mağdur edilenlere de kayıtlarını yenileme imkânı
nım tanınması hakkaniyete uygun olacaktır. 

Bütün bu sıraladığım sorunlar ve benzeri eşitsizlikler; öğrencilerin başarı oranla
rını olumsuz yönde etkilemektedir., întilbaktaki karşılaştıkları güçlüklere yenik düşüp 
başarısız oldukları için kayıtlıara sünen binlerce öğrenci vardır. Bu durum öğrencile
rin birkaç yılının havaya gitmesine meydan verdiği gibi, binlerce aileyi de maddî ve 
maınıevî yönden hayal kırıklığına uğratmaktadır,, 
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Ayrıca 'her yıl üniversitelerden kaydı sinenler yeniden; ÖJŞİS. veya Ö.Y.S.'ye baş
vurmaktadırlar. Liselerden yeni mezun olanlardan daha fazla üniversitelerden ayrılan
ların 'başvuruda bulüodulkları hakıilfcâtli ortaıdadıır. 'Bu af kanunuyla öğrencilere' devam 
ettikleri yükseköğretim kurumlarında okuma şansı sağlanırsa; üniversite sınavlarına 
başvuru oranında mutlak azalmalıar olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — a) Çeşitli yörelerden yülkselköğreniım yapalbiitaıek için öğrencilerden 
birçoğu tamamiyle yabancısı oldukları yerlere gelmektedir. Bu sebeple karşılaştıkları 
maddî - manevî güçlükler başarı seviyelerini olumsuz yönde etklilemdkfcedir. Çıkarı
lacak olan bu af maddesi onlara bir şans kapısı açmış olacaktır. Sokaklara dökülen 
işsiz güçsüz gençlerin sayısını 'azaltacaktır. 

b) Okullardan kaydı slinenlere tekrar okuyalbilırne imkânı sağlandığında Ö.S.S. 
ve Ö.Y.S.'ye başvuranların sayısında da ıbir azalma olacaktır. 

c) Dışardan sınava giren öğrencilere diğer öğrencilere tanıman 'haklar sağlanma
yınca, yurtlardaki izdiham önlenmiş olur. Sırf öğrenci kimliğinden yararlanmak iste
yenlere ibu fırsat tanınmamış olur, 
hft-%. 

Madde 2. — Bu madde ile üniiversilteilerimizin çeşitli sınıflarında okuyan 'başarılı 
öğrencilerin mağduriyetleri önlenmiş olacaktır. Sayıları on'bine varan öğrencinin harç 
yatırmadığı için kayıitüasrı silinmiştir. Bunlarda ıbirçoğu ıbüçib'r dersten takıntısı olma
dan son sınıfa kadar gelmiş öğrencilerdir. 

Madde 3. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 4. — Yürütme maddesidir., 

ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ TAHİR ŞAŞMAZ VE 37 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Üniversitelerden Kaydı Silinen öğrencilere Ait Af Kanunu 

MADDE T. — Üniversitelerden toaşansızlMaırı sebebi ife kaydı silin;en öğrenci-
lörden: 

a) Ara sınıflarda en çok !üç dersten başarısız olanlara iki sınav hakiki, 
!b) Son sınıfta olanlara kaldılkları lb,eş dersten dört sınav hakkı tanınır, 
c) Bu suretle sınavlara girenler diğer öğrenci halklarından yararlanamazlar. 

MADDE 2. — Harçlarını yatıramadıkları için bağlı 'bulundukları eğitim - öğre-
tim kurumlarıyla ilişkileri kesilen öğrencilerin en geç üç ay içinde müracaatları halin
de kayıtları yenilenir ve her türlü öğrendik haklan iade edilir. 

MADDE 3. -T- Bu Kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe ıgirer. 

MADDE 4. — Bu Kamın hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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T. B. M. M. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 
Tarih : 23.3.1988 

Sayı : 23 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Numaralı Yüksek öğretim Kanununun 44 üncü Madde
si (a) Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Öner Miski Tufan Doğu 
Hatay Muğla 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Ömer Çiftçi 
Aınlkara 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

M. Adnan Ekmen 
Mardin 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Kamer Genç 
Tunceli 

İstemihan T alay 
İçel 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

A. Arif Ağaoğlu 
Artvin 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Yasar Yılmaz 
Anlkara 

Fuat Erçetin 
Edirne 

M. Tahir Köse 
Amasya 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Kenan Süzer 
Tokat 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Mahmut Almak 
Kars 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Rıza Yılmaz 
Ankara 
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GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42 noi maiddesii «Kimse, eğitim ve öğretimi 
hakkından yolksun buıakıllıaimaz» demektediır. Bökece gençlieriırnıizıjn öğrenme, eğitim 
halkları Anayasanın teminatı altına alınmış ıbüliuınımak'baidır. 

Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi de eğitim ve öğrettim sorumudur. Bugün 
ülkemizin bazı .köylerinde ilkokul!, bazı kasabalarında ortaokul ve birçok bölgesinde de 
lisesi dahi yoktur. Olsa daı eğitim ve öğretim verecek öğretmem noksanlıkları gerekli 
eğitimi gençlerimize verememek gibi ıbir durumu ortaya çıkarmaktadır. Anadolumum 
'birçok il ve ilçesindeki liselerimizde öğretmensizlikten dersler boş geçmekte, öğrenci 
gereği gibi yetişememektedir. İlkokuldan başarısız olaralk ortaokula, ortaokuldan ba
şarısız olarak liseye gelen ve lise öğreniminde de gerekli sekilide yetiştirilemeyen, öğ-
renaîlerimiz üniversite kapılarında hirikmektedıir. Bütünı bu birikime rağmen üniver
siteye girebilen birkaç bin şanslı öğrencimizden bir kısmımda belli Ibir süre sonra ka
nunlarımız kapı önüne bırakmaktadır. Böylece bir falküübeye @:reb;ll/eın üniversiıteTi 
gençlerimizin yarıya yakını fajkülte&in|i bitiremeden okuldan ilişiği kesiılmekted'ir. 

Bugün Anadölunuîi bir (kasaba lisıesiınıi bitirip bir üniversiteye girebilen bir gen
cimizin zaten bîr - iki yılı intibak dönemi, olaralk geçmektedir. Zor şartlarda, üniver
siteye giren .gençlerimizin üınıiversitedetnı atılmaları ise onların 'başarısızlığından daha 
çok eğitim sistemimizden kaynaklanmaktadır. 

Hazırladığımız bu (Kanun teklifi üniversitelerıîmiizde öğrenim süresini artırmak 
/ amacıyla ara imltıiıhanlar bire indirilmiş; vize alamama durumumda öğrencilerimizin 

final imtihanlarına girememe durumları ortadan kaldırılmış ve ara sınavlarda alınacak 
notun sınıf geçme notuna katkısı suretıiyle üniversiteli öğranpilerimiız daha fazla ça
lışmaya teşvik edilmiştir. 

Bu arada teklifle üniversiteye giren, ancak baraj kabul edilen birinci; sınıflarda 
tek dersten atılma önlenmekle beraber bu tek dersi öğrencinin 4 yıllık bir fakültede 
ise bu dört yılım sonunda başarması esası getirilmektedir. Dıiğer taraftan eğitim ve 
öğretim süresinin sonumda ara sınıflarla son sınıftaıu eni çok beş dersi kalan öğrencilerin 
süreye bakılmaksızın kayıtlarının silinemeyeceği hükmü getirilmiştir. 

Geçici madde ile ise, Kanundaki sürelerde başarı sağlayamadığı için üniversite
den kaydı silinen öğrencilerimizin bir yıl içinde okullarıma dönebilmelerine imkân ve
rilmektedir. 
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HATAY MİLLETVEKİLİ ÖNER MİSKİ VE 25 ARKADAŞI 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Numaralı Yükseköğretimi Kanununun 44 üncü Maddesi (a) 
Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 1 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 2547 numaralı Yükseköğretim Kanununun 25.12.1985 tarih ve 3248 
sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 44. — a) öğrenciler bir dersin sınavına girebilmek için o derse devam et
mek; açılacak bir ara sınavına katılmak ve o dersin varsa uygulamalarına katılmak 
zorundadır. 

Ara sınav notunun sınav başarı noıtundaki payı % 40, varsa uygulama sonucunun 
ara sınav notundaki payı % 50 dir. 

Sınavda başarısız olan öğrencilere aynı dönemde yapılmak üzere bir bütünleme 
sınav hakkı tanınır. Bir dersin devam, ara sınav, varsa uygulama gibi sınav şartların
dan birini veya bir kaçım yerine getiremeyen öğrenciler eğitim - öğretim programının 
bağlı olduğu Yüksek Öğretim Kurumu Yönetim Kurulunun uygun gördüğü ilk yarı yıl 
veya yılda, o dersin kayıt, devam, ara sınavı, varsa uygulama, sınav ve bütünleme sı
nav şartlarım tekrar yerine getirirler. Bu şartların birinin yerine getirilmemesi, sınav ve 
bütünleme sınavlarının her ikisinde de, sınıf geçme esasına göre eğitim - öğretim ya
pan kurumlarda birinci sınıf, ders geçme esasına göre eğitim - öğretim yapan kurum
larda başarısız olan öğrencilerin ilgili olduğu kurumla ilişkisi kesilir. Ancak, birinci yıl 
derslerinden biri hariç, ders geçme esasına göre eğitim - öğretim yapan kurumlarda 
her biri bir dönemden olmak üzere iki ders hariç diğerlerinden başarılı öğrenciler, ba
şarısız oldukları bu dersin veya derslerin 2 defa devam, ara sınavı, varsa uygulama, sı
nav ve bütünleme sınavına katılmak hakkı tanınır. Bunda da başarısız olan öğrencilerin 
ilgili oldukları öğretim kurumuyla ilişkileri kesilir. 

Birinci sınıf veya ilk iki yarı yıl derslerinin dışındaki diğer sınıf veya yarı yıl ders
lerinin her birini, her defasında, devam, ara sınavı, varsa uygulama, sınav ve bütünleme 
sınavlarına katılmak koşulu ile dört defada başarmak zorundadırlar. Dördüncü defada 
başarısız olan öğrencinin ilgili olduğu eğitim öğretim kurumuyla ilişkisi kesilir. Ancak, 
ilgili eğitim ve öğretim kurumundan mezun sayılabilmek için gerekli derslerden 5 tane
si dışında kalan tüm derslerini başaran öğrenciler, başaramadıkları bu beş dersin her 
defasında tüm koşullarım yerine getirmek, sınav ve bütünleme sınavlarına yasal ma
zeret hariç, ara vermeksizin girmek şartıyla süresiz tekrarlayabilirler. 

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

Ancak lisans seviyesinde eğitim - öğretim görenlerden : 
1. İlk iki yarı yılın bütün derslerinden başarılı olup da daha sonraki yarı yıllarda, 

Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 1 inci babında yer alan Devletin şahsiyetine 
karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giyenler ve disiplin dışında her ne sebeple olur
sa olsun öğrenimden ayrılanlar ımeslek yüksek okullarının benzer ve uygun program
larının üçüncü yarı yıllarına intibak ettirilirler. 
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2. tik dört yıl veya fazlası bütün derslerinden başarılı olup da daha sonraki 
yarı yıllarda Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 1 inci babında yer alan Devletin 
şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giyenler ve disiplin dışında her ne 
sebeple olursa olsun öğrenimden ayrılanlara ön lisans diploması verilir. Bu gibiler 'ben
zer ve uygun alanda meslek öğrenimi görmek istediklerinde Meslek Yüksek Okulları
nın üçüncü ve dördüncü yarı yıllarında kendileri için tespit edilen dersleri almak ve 
uygulamaları yerine getirmek suretiyle Meslek Yüksek Okulu mezunu olabilirler. 

Yukarıda belirlenen öğrencilerin Meslek Yüksek Okulu öğretiminden yararlanma
ları için Yükseköğretim Kurumundan ilişkilerinin kesilmesinden itibaren en çok üç yıl 
içinde Yükseköğretim Kuruluna müracaat etmeleri gerekir. Bu öğrencilerin görecekle
ri eğitim - öğretim programılarmın seçimi, intibakları ve alacakları derslerin tespiti ile 
bunların düzenlenmesi hususları ilgili Meslek Yüksek Okulunun yönetim kurulu tara
fından yapılır. 

MADDE 2. — 4.11.1981 tarih ve 2547 Numaralı Yükseköğretim Kanununa 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1. ıBu yasanın yayımından önce ilgili oldukları eğitim ve 
öğretim kurumları ile ilişkileri kesilen öğrencilere, 1 yıl içerisinde başvurmaları halinde, 
kayıtları intibakları yapılmak üzere yenilenir. 

Kurumuyla ilişiğinin kesilmesine neden olan ders veya derslerin, bir defaya mahsus 
olmak üzere, kayıt, devam, ara sınavı, varsa uygulama, sınav ve (bütünleme sınavına 
öğrencinin başvurusunu takiben dersin ilk açıldığı yıl veya yarı yıilda, 'bir ıbaşka derse 
kaydı yapılmaksızın katılma hakkı tanınır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T.B.M.M. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grup Başkanlığı 3.8.1988 
Tarih : 3.8.1988 

Sayı : 31 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET ıMECLtSÎ BAŞKANLIĞINA 

4.dl.l981 Tarih ye 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mustafa Sarıgül 

İstanbul Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet 'Meclîsi (S. Sayısı : 1'25) 
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OEREKÇE 

Ülkemizin önemli sorunlarından birisi de hiç kuşkusuz eğitim ve öğretim soru
nudur. 

Ekonomik güçlüklerle ve zor şartlar altında üniversiteye giren (gençlerden bugün 
60 000'in üzerinde ibir öğrenci kitlesi tek dersten dolayı mağdur olmuş durumundadır. 
Bu öğrenciler geleceklerine yön verememekte ve endişe içinde beklemektedirler. 

Teklifimiz, tek dersten dolayı mağdur duruma düşmüş öğrencileri hayata kazan
dırmak ve mağduriyetlerini gidermek için kaldıkları tek dersten bir defaya mahsus 
olmak üzere sınav hakkı vermektedir. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MUSTAFA SARIGÖL'ÜN TEKLİFİ 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE — 1985 yılından ibu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 

tek dersten başarısız oldukları için yükseköğretim kurumları ille ilişkisi kesilenlere 
veya kesilme durumuna gelenilere; Ibu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay 
içinde ilgili 'bulundukları öğretim kurumuna müracaat etmeleri halinde, <bir defaya 
mahsus olmak üzere, 1989 yılı ısonuna kadar açılacak sınav dönemlerinden birinde 
sınava girme hakkı tanınır. 

ıMADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. B. M. M, 
Anavatan Partisi 
Grup Başkanlığı 
Sayı : 01-88/122 

13.10.1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla aırz ederiz. 
Ali Talip Özdemir 
Konya Milletvekili 

Ahmet Karaevli Adil Küçük 
Tekirdağ Konya 

Haydar Koyuncu Rıza Şimşek 
Konya Erzurum 

Türkiye Büyük Millet Mecllisi (S. Sayısı : 1'25) 
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Kadir Demir 
Konya 

Kâmran Karaman 
" Hatay 

M. Bahri Kibar 
Ordu 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Rıfat Diker 
Anlkara 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Nabi Poyraz 
Ordu 

İhsan Bedirhanoğlu 
Van 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Metin Balıbey 
Afyoö 

Salâhattin Mumcuoğlu 
Van 

Mehmet Ali Karadeniz 
Giresun 

A. Necmettin Şeyhoğlu 
Çankırı 

Talât Zengin 
Malatya1 

S, Şükrü Zeybek 
Muğla 

Mustafa Tasar 
Ankara 

Sadi Abbasoğlu 
İstanbul 

Ali Rıfkı Ataşe ver 
Tekirdağ 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Şimşek 
Konya 

M. Bülent Çaparoğlu 
Malatya 

Nevzat Durukan 
Bolu 

Metin Yaman 
Erzincan 

Mehmet Özalp 
Aydın 

Mustafa Kızıloğlu 
Afyon 

Münir F. Yazıcı 
Manisa 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Mustafa Parlak 
Rize 

Ünal Yasar 
Gaziantep 

Ali Topcuoğlu 
Kahramanmaraş 

Şadan Tuzcu 
Rize 

İlhan Aküzüm 
Kars 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Türkiye Büyük MİM MecUisi (S. Sayısı :' 125) 
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Kerem Güneş 
Kars 

Hamdi Özsoy 
Afyon 

Zeynel Aslan 
Adıyaman 

İbrahim Öztürk 
Adama 

İsmet Oktay 
EsMşehir 

Hasan Çakır 
Antalya 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

İsmail Dayı 
Baltkesir 

Muhittin Karaman 
Gümüşhane 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Rasit Daldal 
Niğde 

Şevki Gögüsger 
Kırşehlir 

Kemal Akkaya 
Samsun 

Arif Ağaoğlu 
Adıyaman 

Ledin Barlas 
Adama 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa! 

Mehmet Perçin 
Adana 

Cengiz Dağyar 
Antalya 

H. Orhan Ergüder 
İstanbul 

Abdülkadir Akın 
Dliyaırbalkır 

M. Zeki Uzun 
Tdkaıt 

Hikmet Biçentürk 
tçel 

Saffet Sert 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :• 125) 
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GEREKÇE 

Eğitimde fırsait e#li|ğinıim sağlanamaması toplumun ekonomik yönden büyük fark
lılıklar içinde bulunması ve mahdut eğitim imlkânllarınıdaın yararlanabilmek için olduk
ça ağır sınavların Ibaşanüması gereği ıgiibi seJhepHeır, gençlerimizin (büyük Ibir 'bunalım 
içine itilmeleri sonucunu dbğunmakta ve eğitimlerinin belli bir safhasında da kurum
larıyla dlişMlerinin kesilmesi gibi çok ağır bir sorıuolaı karşı karşıya kalabilmektedir
ler. Bu durum; sadece gençlerimiz yönünden değil, onlar için varını yoğunu ortaya 
koymuş anne ve babalar için de telafisi mümkün olmayan maddî ve manevî yıkımlara 
neden olmaktadır. 

Hazırlanan teklif, bu durumda bulunan gençlerimize ek bir imkân tanımak sure
tiyle onların topluma kazandırılmasına yönelik bulunmaktadır. 

Teklifle, 1987-1988 eğitim-öğretim yılında ilişkileri kesilen öğrencilerin sene kay
betmelerini önlemek için 15 gün içinde başarısız oldukları derslerden sınava girmeleri 
temin edilmiştir. Ayrıca ara sınavlarda (vize) başarılı olamayıp ilişiği kesilen öğren
cilere de ara sınavlara girmek hakkı tanınmaktadır. 

Bunun yanında 1970-1971 eğitim-öğretim yılında, hazırlık sınıfları da dahil olmak 
üzere başarısızlık nedeniyle, ilişikleri kesilen öğrencilere başarısız oldukları her ders
ten sınava girmek imkânı sağlanmakta ve ilgili ünıversitelerce bunlar için yapılacak 
sınavların esaslarının Yüksek öğretim Kurulunca belirleneceği hükme bağlanmakta
dır. 

Bu gençlerimizi topluma kazandırmak amacıyla hazırlamış olduğumuz bu tekli
fimizi Yüce Meclisin takdir ve tasviplerine sunuyoruz. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Geçici Madde 30. — Madde; yükseköğretim kurumlarının tamamını kapsamakta 
ve başarılamayan ders sayısına herhangi bir limit getirilmemektedir. Ayrıca; ara sınav
larda başarılı olamayıp kaydı silinen öğrencilere de ara sınava girme hakkı verilmek
tedir. 

Geçici Madde 31. — Madde; öğrenim harçlarının yatırılmaması nedeniyle kurum
larıyla ilişkileri kesilenlere, bu ilişkilerin yeniden kurulabilmesi imkânını getirmekte
dir. 

Geçici Madde — Tek dersten başarısızlık hâli, 1998 yılına kadar çözüme ka
vuşturulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 125) 
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KONYA MİLLETVEKİLİ ALİ TALİP ÖZDEMÎR VE 63 ARKADAŞININ 
TEKLİFİ 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 30, — 1070-1971 Eğitim-Öğretim yılı başından 1987-1988 Eği-

tim-öğretim yılı sonuna kadar Yükseköğretim Kurumlarının hazırlık sınıfı, önlisans 
ve lisans eğitim-öğretim programları ile yüksekokullarının (2809 Kanunla adı ve yapısı 
değiştirilen Yükseköğretim Kurumları ile Açıköğretim Fakülteleri öğrencileri ve Mas-
ter ve Doktora yapanlar dahil) herhangi bir sınıfından, başarısız oldukları için kaydı 
silinen veya silinme durumuna gelen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için bir 
sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar engeç üç ay içerisinde ilgili üniversitelerce yapılır. Bu 
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen öğrenciler bir ay içinde ilgili üniversiteye 
müracaat etmek zorundadırlar. 

1987-1988 Eğitim-öğretim yılında kaydı silinen veya silinme durumuna gelen öğ
renciler, bir hafta içinde müracaatları halinde, müracaatlarını müteakip 15 gün içinde 
yapılacak sınavlar sonunda başarılı oldukları takdirde bir üst sınıfa devam edebilirler. 

Ara sınavlarda (vizelerde) başarılı olamadıkları için kaydı silinen öğrenciler, başa
rılı olamadıkları derslerin ara sınavlarına (vizelerine) (Laboratuvar ve staj şartı laran-
madan) girebilirler. Ara sınavlarda (vizelerde) başarılı olan öğrenciler yıl sonu sınavla
rında da başarılı dlıdukıları takdirde bir üst sınıfa devam edebilirler. 

1402 sayılı Kanunun uygulanması neticesi kurumlarından ilişiği kesilenler ile Türk 
Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı 
işlenen cürümler sebebiyle hüküm giyenler bu Kanun hükümlerinden istifade edemez
ler. 

GEÇİCİ MADDE 31. — Harçlarını ödeyemedikleri için bağlı bulunduğu Yük
seköğretim Kurumu ile ilişkisi kesilen öğrencilerin bu Kanunun yayımı tarihinden iti
baren en geç bir ay içinde harçlarını ödemek suretiyle bağlı bulundukları Eğitim-öğ
retim kurumuna müracaatları halinde kayıtları yenilenir ve her türlü öğrencilik hak
ları tekrar verilir. 

GEÇİCİ MADDE — 1993 öğretim yılı sonuna kadar sadece tek dersten başarı
sız olan öğrencilerin kayıtları silinmez ve bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları 
bu tek dersten yıl sonu sınavlarına girebilirler. Ancak, dersin uygulamalı olması halin
de öğrenciler bu derslere devam etmek zorundadırlar. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 125) 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 10.11.1988 

Esas No. : 11509-2140-2145-2149-2182-2198 
Karar No. : 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı, Ankara Milletvekili 
Rıza Yılmaz ve 7 Arkadaşının; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesi, Bazı Fıkra ve Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi, Elazığ Milletvekili Tahir Şaşmaz ve 
38 Arkadaşının; Üniversitelerden Kaydı Silinen Öğrencilere Ait Kanun Teklifi, Hatay 
Milletvekili öner Miski ve 25 Arkadaşının; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Numaralı Yük
seköğretim Kanununun 44 üncü Maddesi (a) Bendinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
1 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, Konya Milletvekili Ali Talip Özdemir ve 63 Ar
kadaşının; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi,» Komisyonumuzun 10.11.1988 tarihli 6 ncı birleşiminde Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı, YÖK temsilcisi ve teklif sahiplerinin de iştirakiyle incelenip 
görüşüldü. 

Tasarı ile tekliflerin birleştirilerek ve tasarının görüşmelere esas alınması komis
yonumuzda kabul edilmiştir. 

Görüşmelerde bir yandan üniversitelerimizdeki eğitim ve öğretimin kalitesinin 
düşmemesi diğer yandan disiplin suçu hariç çeşitli sebeplerle eğitim ye öğretimden 
kopma durumuna gelmiş genç nesle, eğitimin ana prensiplerini zedelememek kaydı 
ile sınav hakkı tanınması fikri benimsenmiştir. 

Yukarıdaki fikirlerin ışığı altında ayrıca, ara sınav notunun final sınavına katıl
mak için baraj olmasınm kaldırılmasına, ancak ara sınav notunun (final ve bütünleme) 
sınav başarı notuna katkısı ve başarı notunun tespiti ile ilgili olarak YÖK'ün çıkara
cağı bir yönetmelikle düzenleneceği, askerlikle ilişkisi olanların söz konusu kanun mad
desi ile ilgili haklarını kulanmaları konusunda YÖK tarafından çıkarılacak aynı yö
netmelikte dikkate alınacağı Millî Eğitim Bakanı ve YÖK temsilcileri tarafından ifa
de edilmiştir. Bilahara Komisyonumuzca maddelere geçilmesi kabul edilmiş ve 1 inci 
maddede verilen bir önerge kabul edilerek her yarı yılda en az iki ara sınav yerine 
en az bir ara sınav hakkı getirilmiştir. Böylece öğrencilerin eğitim-öğretim yılı boyun
ca girecekleri zorunlu sınav sayısı azaltılmış aynı zamanda öğretim elemanlarının ya
zını sınav kâğıtlarını okuyup değerlendirme zamanlarından tasarruf edilerek öğrenci
lerine daha çok zaman ayırma imkânı getirilmiş ve madde yeniden düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Mecisi {S. Sayısı : 125) 
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2 nci madde ile eklenen geçici madde de bu kanunun yayımı tarihine kadar di
siplin suçu dışında kalan hangi sebeple olursa olsun kurumları ile ilişkisi kesilmiş olup 
veya kesilme durumunda olanlar bir ay içinde ilgili yüksek öğretim kurumlarına mü
racaatları halinde bir sınav hakkı verilmesi, kabul edilen önerge ile maddeye içinde 
bulunduğumuz öğretim-eğitim yılı (1988-1989) sonuna kadar ilişiği kesilecek olanlar 
da dahil edilmiş ayrıca, başvuru süresinin bir aydan üç aya çıkarılması kabul edil
miştir. 

Kabul edilen diğer bir önerge ile 2 nci maddeye yeni bir geçici madde ilavesi kabul 
edilmiştir. Bu önerge ile lisans üstü eğitim yapan öğrencilere çeşitli nedenlerle yönet
meliklerde öngörülen süreler içinde gerekli aşamaları tamamlayamamış, imtihan ve 
tezlerini verememiş ûlup kurumları ile ilişkisi kesilmiş veya kesilme durumun da olan
lara bu kanunun yürürlüğünden itibaren üç ay içinde ilgili kurumlarına başvurmaları 
halinde kendilerine hak tanınması hususu kabul edilmiştir. 

Tasarıya ilave edilen yeni geçici madde nedeni ile 2 nci maddenin çerçevesi, gê  
cici madde numaraları ve Kanun Tasarısının başlığı yeniden düzenlenmiştir. 

Yürürlük ve yürütme ile ilgili 3 ve 4 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca tasarının bir an evvel kanunlaşmasını teminen Genel Kurulda 
öncelikle görüşülmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulda görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su
nulur. 

Başkanvekili 
Kemal Karhan 

îzmir 

Üye 
Baki Durmaz 

Afyon 

Üye 
Arif Sağ 
Ankara 

Üye 
M. Fuat Erçetin 

Edirne 

Üye 
Ahmet Günebakan 

Gaziantep 

Kâtip 
Mehmet Şimşek 

Konya 

Üye 
Mustafa Kızıloğlu 

Afyon 

Üye 
Rıza Yılmaz 

Ankara 
Geçici madde 31 'e muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
M. Tahir Şaşmaz 

Elazığ 

Üye 
Temel Gündoğdu 

İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 125) 
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Üye 
Türkân Akyol 

îzmir 
Geçici madde 31'e muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Bülent Atasayan 

Kocaeli 

Üye 
M. Bülent Çaparoğlu 

Malatya 

Üye 
Erdem Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 

Üye 
Mustafa Nazikoğlu 

Rize 

MUHALEFET ŞERHİ 

Geçici 31 inci maddeye muhalefet şerhi : 
Komisyona teklif edilen önerinin {sınav ve doktora tezi) hariç kaydı ile oy veril

miştir. 
(Ara sınavlar için bir hak koşulu) ile oylanmıştır. 
Saygı ile arz ederiz. 

Türkân Akyol 
tzmir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Türkiye fiüyülk Millet Meclisi (S. Sayısı : 12'5) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü maddesinin 25.12.1985 tarihli ve 3248 sayılı Kanunla değişik (a) fıkrasının birinci 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Öğrenciler bir dersin sınavına girebilmek için o derse devam etmek, yarı yıl 
içinde açılacak en az bir ara sınavına katılmak ve o dersin uygulamalarını başarılı 
olarak tamamlamak zorundadırlar.» 

MADDE 2. — 4.11.198H tarihli ve '2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE — IBu Kanunun yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışında 
kalan sebeplerle kurumlarıyla ilişkisi kesilmiş veya kesilme durumunda olanlara, bu 
Kanununun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına 
müracaat etmeleri şartıyla, ilişkilerinin kesilmesine sebep olan her ders için açılacak 
ilk sınav döneminde bir sınav hakkı verilir. Bunlardan başarılı olanlar, kayıtları yeni
den açılmak suretiyle 44 üncü maddedeki sınırlar içinde öğrenimlerine devam ederler. 
Durumları 44 üncü maddedeki sınırlara uymayanların öğrenciliğe intibakları ile ilgili 
esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir. 

Bulundukları yükseköğretim kurumunun bütün derslerini almış olup birinci fık
rada verilen sınav hakkını kullandıktan sonra ara sınıf veya son sınıf derslerinden 
en fazla üç dersten başarısız olanlara, başarısız oldukları Ibu dersler için açılacak ilk 
sınav döneminde bir sınav hakkı daha verilir. Bunlardan, uygulamalı dersler dışındaki 
derslere devam şartı aranmaz. 

İkinci fıkrada verilen hakkı da kullanmak suretiyle mezun olmak için bir tek 
dersi kalan son sınıf öğrencileri ile halen tek dersten son sınıfta bekleyenler, bu 
dersin açılacak yarı yıl sınavlarına öğrenim harçlarını ödemek kaydıyla, 1992 yılı 
sonuna kadar girebilirler. Bu öğrenciler, öğrencilik halklarından yararlanamazlar.» 
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MİLLÎ EĞİTTİM KOMİSYONUNUN KAJBUL ETTİĞİ METİN 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve 
Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü 
maddesinin 25.r2.1985 tarihi ve 3248 sayılı Kanunla değişik (a) fıkrasının birindi pa-
ralgrafı aşağıdaki .şekilde değiştirilmiştir. 

a) öğrendiler bir dersin sınavına girebilmek için o derse deVaım etmek, yarı yıl 
içinde açılacak en az bir ara sınavına katılmak ve o dersin uygulamalarım başarılı ola
rak tamamlamak zorundadırlar. Sınava katılabilmek için en az ara sınav notu ortalaması 
ile ara sınav notlarının sınav başarı notuna katkısı, ara sınav düzenleme esasları Yük
seköğretim Kurulunca yapılacak bir yönetmelikle belMenir. 

MADDE 2. — 4.1(1.1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler 
eklenmiştir. 

Geçici Madde 30. — Bu Kanunun yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışında kalan 
sdbeplerle kurumlarıyla ilişkisi kesilmiş veya 1988 - 1989 Eğitim - Öğretim yılı sonuna 
kadar ilişiği kesilecek olanlara, bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle üç ay içinde ilgili 
Yüksek Öğretim Kurumlarına müracaat etmeleri şartıyla, ilişkilerimin kesilmesine sefbep 
olan her ders içlin açılacak ilk sınav döneminde bir sınav hakkı verilir. Bunlardan başa
rdı olanlar, kayıtları yeniden açılmak suretiyle 44 üncü maddedeki sınırlar içinde öğre-
rtimlerine devam ederler. Durumları 44 üncü maddedeki sınırlara uymayanların öğren
ciliğe intibakları ile ilgili esaslar Yüksekbğreitlim Kurulu tarafmdan tespit edilir. 

Bulundukları Yüksek Öğretim Kurumunun bütün derslerini almış'olup birinci fık
rada verilen sınav hakikini kullandıktan sonra ara sınıf veya son sınıf derslerinden en 
fazla üç dersten başarısız olanlara, başarısız oldukları bu dersler için açılacak i'Jk sınav 
döneminde bir sınav hakkı daha verilir. Bunlardan, uygulamalı dersler dışındaki ders
lere devam şartı aranmaz. 

İkinci fıkrada verilen hakkı da kullanmak suretiyle mezun olmak için bir tek dersi 
kalan son sınıf öğrencileri ile halen tek dersten s/on sınıfta bekleyenler, bu dersin açıla
cak yarı yıl sınavlarına öğrenim harçlarını ödemek kaydıyla, 1992 yılı sonuna kadar gire
bilirler. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

Geçidi Madde 3.1. — Fakültelerde ve/veya ilgili Enstitülerde, lisansüstü eğitime (mas-
ter ve doktora) başlamış ancak daha sonra çeşitli nedenlerle yönetmeliklerde öngörülen 
süre'ler içinde gerekli aşamaları tamamlayamamış, imtihan ve tezlerini verememiş lisans 
üstü öğrenci bu durumda mağdur olarak kayıtları silinen ve/veya silinme durumunda 
olanlara, erişmiş oldukları aşamalarda, o aşamada kendilerinin talbi oldukları yönetme-
lilklerce öngörülmüş olan süreler, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay için
de başvurmaları halinde çalışmalarını tamamlamak üzere kendilerine tekrar tanınır. 
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{Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A., Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. Ç. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
N, Kitapçı 

• Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

1.11.1988 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. Topaç 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve î&kân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)/ 

MADDE 3. — Bu Kanjn yayunı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. •-- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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