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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
tçel Milletvekili M. tstemihan Talay, tekstil sanayiinin sorunları ve işçi çıkarmalarına; 
Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi, çalışma hayatı ile ilgili gelişmelere; 
tlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın dönüşüne ka

dar, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı t. Kaya Erdem'in vekillik edeceğine; 
Belçika ve Libya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönü

şüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı Mehmet Yazar'ın, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Federal Almanya ve Avusturya'ya gidecek olan Ba

yındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve tskân Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın, 

ispanya'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar, Kültür 
Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim özdemir'in, 

İtalya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün, 

Fransa'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar, Ulaştırma 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna; 
tlişkin Cumhurbaşkanlığı; 
TBMM'yi temsilen : 
22-25 Nisan 1991 tarihlerinde Londra'da düzenlenecek Avrupa'nın Geleceği Konferansına, 
16-17 Mayıs 1991 tarihlerinde Lahey'de yapılacak Avrupa Bilimsel İşbirliği örgütü Parla

menter Konferansına, 
Katılacak parlamento heyetlerine ilişkin Başkanlık; 
Tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 yılından sonra uy

gulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen tahribatın boyutlannı 
tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/99), yapılan öngö-
rüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

27 Mart 1991 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.35'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdullıalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çanakkale Ordu 

Mümin Kahraman Ertuğnd Özdemir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

27 . 3 . 1991 Çarşamba 

Tasanlar 

1. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantine Kanunu Tasarısı (1/796) (Adalet ve Tarım, Orman 
ve Köyişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.3.1991) 

2. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/797) (içişleri Ko
misyonuna) (Başkanbğa geliş tarihi : 25.3.1991) 

3. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/798) (Plan ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanbğa geliş tarihi : 25.3.1991) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti Arasında Balıkçılık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı (1/799) (Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 263.1991) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına tlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı (1/800) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanbğa geliş tarihi : 
26.3.1991) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, özal Ailesine mensup bazı kişiler hakkında ver
gi mükellefiyeti bakımından herhangi bir inceleme yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1990) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.3.1991) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars Devlet Hastanesi diş doktorunun mesai 
saatinde görevi, başında bulunmadığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1991) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.3.1991) 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğün
ce demir ürünlerine belli bir süre ıskonto uygulanmasının nedenine ve bu sürede gerçekleştiri
len demir-çelik satışlarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1992) (Başkanbğa 
geliş tarihi : 26.3.1991) 

4. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, ilköğretim müfettişliği sınavı ile ilgili iddiala
ra ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1993) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.3.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : BaskanveklU Abdulhalira Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99 uncu Birleşimini açıyorum. 

III.— YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplanü yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞ[ KONUŞMALAR 
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, borsada meydana gden olaylar ve sermaye piya

sasına ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Tevfik Ertüzün, sermaye piyasası ve borsada yaşanan olaylar hakkın
da, gündem dışı söz istemişlerdir. Kendilerine bu vesileyle söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ertüzün. (DYP sıralarından alkışlar) 
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli üyeler; son aylarda, sermaye 

piyasasında ve borsada meydana gelen bir dizi olay hakkındaki görüşlerimi, gündem dışı söz 
alarak, Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum. Sözlerimin başında, heyetinizi saygıyla selamlarım. 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında bir dizi olaylar zincirine şahit oluyoruz. Bunlar
dan bazıları üzerinde, örnekler vererek durmak istiyorum :. 

Birinci olay, Çukurova Elektrik Anonim Şirketinin yeniden değerleme fonu kuracağına 
dair, şirket yöneticileri tarafından yapılan açıklamalardır. Bu açıklamaların Sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından da benimsendiği ifade edilmiş ve Maliye Bakanlığına müracaat edildiği iddia olun
muştur. Bunun üzerine, o günlerde, borsada 13-14 bin lira civarında seyreden Çukurova hisse 
senetleri bir kaç gün zarfında 30-40 bin liraya yükselmiştir. 

Aradan bir hafta geçtikten sonra, Sayın Maliye Bakanı, "kendilerine böyle bir müracaa
tın vaki olmadığını ve bu konuda bir hazırlık içinde olmadıklarını" söylemiş, bunun üzerine, 
fiyatlar tekrar eski seviyesine gelmiştir; ama, bu bir haftalık zaman süresi içinde bazı speküla
törler, bu olayı yakından takip edenler, milyarlarca lira kazanabilmişlerdir. 

ikinci olay, METAŞ adını taşıyan ve iflas noktasında bulunan bir şerketin hisse senetleri 
üzerinde yaşanmıştır. 1991 yılı ocak ayı başında METAŞ hisseleri borsadja 350-400 lira civarın
da seyrekmekteydi. Kamuoyuna, Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner tarafından, "METAŞ'ın 
kurtarılacağı" açıklaması yapılmış, bir kurtarma operasyonu hazırlandığı ortaya konmuş ve 
METAŞ hisseleri, birdenbire, 1 500 lira civarına yükselmiştir. Tabiî ki, *cak ayı başında ME
TAŞ hisseleri 350 lira dvanndayken, özellikle Denizbank kanalıyla pazı aracı kurumların 
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büyük ölçüde alımlar yaptığı dikkat çekmiştir. Bu açıklamalardan sonra, flyatlar 1 SOO liraya 
gelince, bu hisseleri alanların portföy boşaltma yoluna gittikleri görülmüştür/Yani, METAŞ'-
ta çok hızlı bir doldur-boşalt dönemi yaşanmış ve birtakım aracı kurumlar bundan yine büyük 
kazançlar sağlamışlardır. 

Üçüncü olay, Adana Çimento Anonim Şirketinin devlete ait hisselerinin özelleştirme yo
luyla ve bankalar kanalıyla halka arzında yaşanmıştır. Hisselerin halka arzından iki gün önce 
gazetelere ilanlar verilmiş ve Adana Çimento Anonim Şirketinin hisselerinin 300 bin liradan 
satılacağı duyurulmuştur. 

Halk, pazartesi günü banka şubelerine müracaat etmiş; ancak, daha sabahın saat 08.30'unda 
bu hisselerin kalmadığı, tükendiği cevabıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu hisseleri halk alama
mıştır; birtakım imtiyazlı kişilerin ve bankaların kendi ad ve hesaplarına alımlar yaptıktan id
dia edilmektedir. Adana Çimento Anonim Şirketinin (A) grubu hisselerini 300 bin liradan alanlar, 
bunları, bir iki gün zarfında, 600 bin liradan devretmişler, portföy boşaltmışlar ve iki gün için
de büyük meblağlar kazanmışlardır, spekülatif rantlar elde etmişlerdir. 

Dördüncü olay bu hafta başında yaşanmıştır : Afyon Çimento Fabrikasının hisselerinin 
satışında halkımız doğru bilgilendirilmemiş, yanlış bilgilendirilmiştir, gerçek dışı bilgilendiril
miştir. 

Bildiğiniz gibi, Afyon Çimento Fabrikasının hisselerinin yüzde 51'i, 1989 yılında Ankara, 
Balıkesir, Söke ve Pınarhisar Çimento Fabrikalarıyla birlikte Fransız çimento şirketine satıl
mıştır. Biz, bu satışın yasal olmadığı iddiasıyla, Yüksek Planlama Kurulunun verdiği satış ka
rarının iptali için idare mahkemesine dava açtık. Ankara 1 Numaralı tdare Mahkemesi, 17 Ocak 
1990'da yürütmeyi durdurma kararı verdi ve daha sonra da, 30 Mart 1990'da, satış kararını 
iptal etti. Başbakanlık, her defasında bu kararlara itiraz etmiştir ve itirazları reddedilmiştir. 
Hükümet, kararları uygulamamakta ısrar etmektedir. Daha sonra, Hükümet Danıştaya baş
vurmuş, Danıştay bu itirazı da reddetmiş; Danıştay 10 uncu Dairesinin verdiği karara Başba
kanlık yeniden itiraz etmiş, bu defa da, 16 Danıştay hakiminden müteşekkil Danıştay İdarî 
Dava Daireleri Genel Kurulu, Başbakanlığın bu itirazını da reddetmiştir; ama, Hükümet, ka-

* rarı uygulamamakta ısrarlıdır. 

Afyon Çimentoda yaşanan bu önemli hukukî olay ortada dururken, Kamu Ortaklığı İda
resi Başkanlığının, halka, şirketi tanıtmak için hazırladığı tanıtım dokümanında bu bilgilere 
yer verilmemiştir. Bakınız, Bu dokümanın 13 üncü sayfasında, "ÇÎTOSAN'a ait yüzde 99,6 
oranındaki hisseler, 1987 yılında, özelleştirilmek üzere Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına 
devredilmiş ve sermayenin yüzde 51'ini temsil eden hisseler, 1989 yılı sonunda CF'ye satılmıştır" 
deniyor. 

Değerli milletvekilleri, yanlış duymadınız, "CF'ye satılmıştır" deniyor; bu kadar... CF 
nedir? CF'nin ne olduğunu Türkiye'de acaba kaç kişi bilmektedir? Bu belgeyi Kamu Ortaklığı 
İdaresi Başkanlığı hazırlamış ve şirketi halka tanıtmak üzere bunlar bankalarda dağıtılmıştır. 

CF, Ciments Français'in baş harfleridir. Aslında, şirket bunu böyle de kullanmamakta- . 
dır. Demek ki, burada ciddî bir kamuflaj var. Yani, bu şirketin hisselerinin yüzde 51'inin Fran
sız şirketine satıldığı halktan gizlenmiştir ve mahkemelerden de hiç söz edilmemiştir. 

Değerli üyeler, bugün, Hükümet, bu mahkeme kararlarını uygulamıyor; ama, yarın, baş
ka bir hükümet, bu mahkeme kararlarını uygulamaya kalktığında, mahkeme kararlarının 
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uygulanmasının doğuracağı idarî, hukukî, ve malî sonuçlar, geri kalan hisseleri alan halkı et
kileyecektir. tşte burada, Sermaye Piyasası Kanununun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında 
belirtilen, "gerçek dışı ilan" konusu yaşanmıştır. Bu yasaktır. Sermaye Piyasası Kurulunun bunu 
önleme yetkisi vardır; ama Sermaye Piyasası Kurulu bu yetkisini de kullanmamıştır. 

öbür yandan, geliniz, gazetelerde yapılan ilanlara bakınız... 21 Mart 1991 tarihli günlük 
gazetelerde yapılan ilanlarda şu ifadeye yer verilmiştir: "ortaklığın önemli bir uyuşmazlığı yok
tur." Aynen bu ibare kullanılmıştır. 

Demek ki, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Başbakanlık, 
Türk mahkemelerinin verdiği kararları yok saymışür, görmezlikten gelmiştir. Böyle bir şey dü
şünemiyorum. Bu şartlarda, Türkiye'de hukukun üstünlüğü ilkesinden bahsetmek, attık müm
kün olmaktan çıkmıştır. 

Değerli üyeler, sermaye piyasasında ve borsada yaşanan çok olay var; ama, bir başka ola
ya da dikkatinizi son olarak çekmek istiyorum. Bu olay da, Cumhurbaşkanı Sayın llırgut Özal'm 
oğlu Efe özal'ın, borsa bankerliği ile iştigal eden bir aracı kuruma, nişanlısıyla birlikte ortak 
olmasıdır. Evet, bu başvuru, Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmıştır ve Sermaye Piyasası Ku
rulu, 7 Mart 1991 günü yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında, bu talebi, hiçbir incelemeye ge
rek görmeksizin, hiçbir inceleme yaptırmaksızın onaylamıştır. 

Bildiğiniz gibi, gelişmiş Batı ülkelerinde, kamuoyu bu konuda fevkalade hassastır ve özel
likle kamu görevlilerinin borsa ile ilişkileri konusunda son derece yakından ilgilidir; hatta, Ame
rika'da, bakanlar, daha henüz bakan olmadan, üzerlerindeki hisse senetlerini başkalarına dev
retmek sorumluluğunu taşırlar, ingiltere ve Fransa'da bu konuda yaşanan ciddî örnekler vardır. 

Evet, denilebilir ki, "Cumhurbaşkanının oğlu ticarî faaliyette bulunamaz mı?" Başka bir 
ifadeyle, "Herkes gibi, borsa aracı kurumuna üye olamaz mı?" 

Aslında bizim yasalarımızda bu konuda ciddî boşluklar var. tnsider trading dediğimiz, 
yani içeriden öğrenenlerin ticareti, bilgi ticareti, ilgililerin ticareti dediğimiz olay, Türkiye'de, 
maalesef, yasalarla düzenlenmemiştir. Filvaki, Anayasamızın 167 nci maddesi, devleti, para, 
kredi, mal ve hizmet piyasalarını düzenlemekle yükümlü kıldığı gibi, sermaye piyasasını dü
zenlemekle de yükümlü kılmıştır. Evet, Türk Ticaret Kanununda, içeriden öğrenme durumun
da olanlar sayılmıştır. Mesela, avukatlar, muhasebeciler underwritin'ler içeriden öğrenenler gru
buna dahildirler; ama, kamu görevlileriyle bu onların yakınlarıyla ilgili bir düzenleme yoktur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; öyle bazı görevler ve meslekler vardır ki, bunlarla ilgili ya
saklar, yazılı olmasa da, toplumsal değerler itibariyle, meslekî konum itibariyle, mutlaka uyul
ması gereken yasaklardır. Bunlara uymak, hem meslekî, hem ahlakî ve hem de topluma karşı 
bir vecibedir. 

Değerli üyeler, sermaye piyasasında, eşitlik ve güven esastır. Batı ülkeleri borsalarında eşit
sizlik ve güvensizliğe yol açan, insider trading, yani, içeriden bilgi edinenlerin, ticaretinin, mu
amelelerinin yasal düzenlemesi yapılmış ve ağır cezaî yaptırımlarla yasaklanmıştır. İçeriden bilgiye 
sahip olanların ticareti, borsada işlem yapanlar arasında bilgide eşitsizlik ve eşit şansa sahip 
olmamaktan kaynaklanmaktadır. Kamuya açıklanmamış bilgilere önceden sahip olanlar lehi
ne haksız kazançların sağlanması mümkündür. İçeriden bilgi edinenlerin ticareti şu demek-
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tir : Görevi nedeniyle, bir menkul değerin, ileride oluşacak fîyatıyla, ileride oluşacak değeriyle 
ilgili bilgilere ulaşma şansına sahip veya yakın olanların, bu bilgileri kamuya açıklamadan ön
ce kullanarak, kendileri veya başkaları için yarar sağlamalarıdır. • 

Türkiye'de bu olay mümkün müdür? Türkiye'de bu olay, bana göre mümkündür. Niçin; 
çünkü Türkiye'de özelliştirme dediğimiz bir olaya başladık ve biz bu olayın henüz çok başlan
gıcındayız. Şu anda sadece şirketlerdeki kamu payları satılmaktadır, henüz sermayesinin ta
mamı devlete ait olan şirketlerin, KİT'lerin özelleştirilmesine geçilmemiştir. 

Bu özelleştirmeyi kim yapmaktadır; birer kamu kurumu olan, Kamu Ortaklığı idaresi ve 
Sermaye Piyasası Kurulu yapmaktadır. Kamu Ortaklığı İdaresi ile Sermaye Piyasası Kurulu, 
hatta borsa, özerk kurumlar değildirler. Bunlar birer kamu kurumudur ve o itibarla, görevleri
nin gereği, bakanlara» Başbakana ve Cumhurbaşkanına bilgi vermek zorundadırlar, özellikle 
Kamu Ortaklığı tdaresi, sürekli olarak, Cumhurbaşkanını, uygulayacağı özelleştirme politika
ları konusunda bilgilendirmektedir. Cumhurbaşkanı, görevi gereği bu bilgilere vakıftır. 

tşte, görevi ve konumu gereği gizli bilgiye sahip bulunan Cumhurbaşkanı Sayın Turgut 
özal'ın, oğlu Efe Özal'ın ortak olduğu şirket, sermaye piyasasında, şüphesiz ki, kâr amacıyla, 
faaliyetini sürdürmektedir. Kamuoyumuz, Cumhurbaşkanı ile oğlu arasındaki ilişkilerin, nor
mal bir ailede bulunması tabiî sayılan dayanışmanın dışında kaldığını varsaymak zorunda de
ğildir. Üstelik, bir süredir gazetelerde, Efe özal'ın, ortak olduğu şirket aracılığıyla, önceden 
elde edilen bilgilere dayanarak, borsada işlem yaptığı ve büyük servete sahip olduğuna dair 
haberler yer almış ve bunlar tekzip edilmemiştir. Hatta, Efe özal'ın Annesi tarafından da doğ
rulanmıştır. Nitekim, Efe özal, 24 Mart 1991 tarihli Hürriyet Gazetesine yaptığı açıklamada 
şöyle demiştir: "Hisselerin hamiline olması bir avantaj. Eğer, kanuna -ek bir maddeyle- yasak 
gelirse, ben de borsa hakkımı devrederim ve çekilirim." 

Değerli üyeler, bu ifadeyle, Efe özal'ın bugünkü mevcut durumdan önemli kazançlar sağ
layabildiği doğrulanabilecek mahiyettedir, tnsider trading muamelelerin ispatı şüphesiz ki son 
derece zordur, bunun için her şeyden önce, borsada işlem gören hisselerin mutlaka nama yazılı 
olması, tam kayıt düzenine geçilmiş olması ve borsa işlemlerinin tam otomasyonla yapılması 
gerekir. Mesela, New-York Borsasında, bu konuyu tespit amacıyla 600 dedektif çalışmaktadır. 
Şüphesiz, en hayatî unsur ise, bilgide eşitliğin sağlanması ve korunmasıdır. 

Değerli üyeler, sözlerimi şöyle toparlamak istiyorum : Gelişme sürecinin henüz çok baş
langıcında bulunan sermaye piyasasında ve borsada ciddî yasal düzenlemelere ihtiyacımız var
dır. Ümit ediyorum ki, Genel Kurulumuzun gündeminde bulunan Sermaye Piyasası Kanunun
daki değişiklik tasarısı görüşülürken, bu son olayların da ışığında, tatminkâr bir düzenleme 
yapılabilsin. 

Serbest piyasa ekonomisi, eğer gerçek kurumlarına sahipse yararlı olabilir. Yoksa, serbest 
piyasa ekonomisi, spekülasyonun ve yağmanın yaşandığı, her aklına gelenin her şeyi yapabil
diği bir piyasa demek değildir; borsa ise, kesinlikle bir kumarhane değildir. Borsa, serbest pi
yasa ekonomisinin son derece gerekli ve saygın bir kurumudur. Eğer, güvensizlik yaygınlaşırsa, 
sermaye piyasasını ayakta tutmak mümkün olmaz. Serbest piyasa ekonomisinde eğer hepimiz 
mutabık isek, onun kurumlarını kurmak ve korumak zorundayız. Bu alanda en önemli ve en 
büyük sorumluluk, şüphesiz, ülkeyi yönetenlerdedir; onlar, herkesten çok duyarlı ve dikkatli 
olmak zorundadırlar. 

Dikkatiniz için, sabrınız için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 
Sayın Yaşar Topçu?.. 
Sayın Cüneyt Canver?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hükümet cevap vermiyor mu? Bu kadar ağır ithamlar var. 
Maliye Bakanlığı itham edildi; borsada şöyle yapıldı, böyle yapıldı denildi; "Cumhurbaşkanı
nın suiistimal yaptığı" söylendi... Bunlar sağır mıdır? Bu suiistimaller var mı yok mu, cevap 
versinler. O zaman, burada niye oturuyorsunuz kardeşim?., tnsan utanır biraz. 

BAŞKAN — Lütfen... 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Yapılacak seçimler nedeniyle gözlemci statüsüyle ArnavuÛuk'a gidecek TBMM Parlamento 
heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1606) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bil
gilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

31 Mart 1991 tarihinde Arnavutluk'ta yapılacak genel seçimleri, vaki davete istinaden, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinden üç kişilik bir Parlamento Heyetinin gözlemci olarak izlemesi, 
Genel Kurulun 21 Mart 1991 tarihli 97 nci Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince, heyetimizi oluşturmak üzere, siyasî parti gruplarının göster
diği adayların adları Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
Mehmet Kahraman (Diyarbakır) 
Nizamettin özdoğan (Elazığ) 
Mehmet Ali Karadeniz (Giresun) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, 3392 Sayılı Kanunun 65 inci Maddesine Bağlı 65 
Saytlt Listeden 2 Köy Adtmn Çtkartlmastna Dair Kanun Teklif ini geri aldtğma ilişkin önergesi (4/295) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri verilmesine dair önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3392 sayılı Kanunun 65 inci maddesine bağlı 65 sayılı listeden 2 köy adının çıkarılmasına 
dair kanun teklifinin, İçtüzüğümüzün 76 ncı maddesi uyarınca tarafıma geri verilmesini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Alâettin Kurt 

Kocaeli 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 
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3. — Kars Milletvekili Mahmut Altmk'm (6/1092) numaralı sözlü sorulartm geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/293) 

BAŞKAN — Sözlü soruların geri verilmesine ilişkin iki önerge vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 618 inci sırasında yer alan (6/1092) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Alınak 

Kars 
4. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın (6/1146) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/294) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 662 nci sırasında yer alan (6/1146) esas numaralı 

sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

BAŞKAN — Her iki soru önergesi geri verilmiştir. 
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Genel Diğer İşler'* kısmına 

geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sırada yer alan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Ve Millî 
Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Sayın Başkan, şimdiden bir şey söylemek istiyo

rum : Karar yetersayısı konusuna dikkat edilsin. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... O vazifeyi biliyorum, hassasiyetinizi de biliyorum, tekrar

lamaya gerek yok. 
Geçen birleşimde, tasarının 1 inci maddesi üzerinde verilen bir önerge kabul edilmiş, mad

denin oylamasında kalmıştık. 
Şimdi, maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur; 10 da<kika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 14.55 

(1) 507 ve 507'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazılar 21.3.1991 taMi 97 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.08 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 99 uncu Birleşiminin İkinci oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 2547 Saydı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Madde EkUnmesi Hakkmda Kanun Tasarısı ve Miüî Eğitim ve Ban ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/591) (S Sayısı ; 507 ve 507'ye 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasında bulunan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının müzakeresine, kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Geçen birleşimde, tasarının 1 inci maddesi üzerinde müzakereler yapılmış, 1 inci madde 

üzerinde verilen önerge kabul edilmiş, oylaması eksik kalmıştı. Bundan evvelki oturumda ise, 
1 inci maddenin oylamasında karar yetersayısı bulunmadığından ara vermiştik. 

Şimdi, tasarının 1 inci maddesini, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bakanların hepsinin çift vekaletleri nereden geliyor Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 4 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (f) fıkrası aşağı- • 
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"O Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yük
sekokullar, kalkınma plan ve programlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim 
planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeden önce yeni bir madde teklifine dair önerge vardır; okutuyorum... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, biraz yavaş okusun da anlayalım; kürsüden 
okunanları hiç anlamıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, okuyun efendim : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Dört 

Ek Madde Eklenmesi ve Bir Geçici Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarı
sına aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Raşit Daldal 
Ankara Niğde 

Bahri Karakeçili Yasin Bozkurt 
Şanlıurfa • Kars 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

MADDE 3. — 2S47 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

b. Profesörlük Kadrosuna Atama : 
(1) Açık profesörlük kadrosuna, yukarıdaki şartları haiz doçentlerle bir başka üniversi

tede en az üç yıl hizmet etmiş profesörler atanabilir. 
(2) Üniversitelerde profesörlük kadroları boşaldığında, rektörler boşalan kadroları ve o 

kadro ile ilgili olarak adaylarda aranacak nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmî statüde ol
duğunu belirterek ilan eder ve diğer üniversitelere bildirir. 

(3) Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini 
tespit etmek için Üniversite Yönetim Kurulunca en az ikisi başka üniversitelerden olmak üzere, 
ilan edilen kadronun bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilir. Bu profesörler her aday için ayrı 
olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildi
rirler. Üniversite Yönetim Kurulunun bu raporları göz önünde tutarak alacağı karar üzerine 
rektör atamayı yapar. 

BAŞKAN — Efendim, bu teklif, Başkanlıkça Komisyona havale edilen metinde ve Ko
misyonca kabul edilen metinde bulunmayan yeni bir madde teklifidir. Bu itibarla, bu önerge
nin, yeni bir madde teklifi olması hasebiyle, işleme konması mümkün değildir. Ancak, bugüne 
kadar yapılan tatbikatta, Komisyon, ekseriyetini bulundurduğu ve bu önergeye iştirak ettiği 
takdirde, yeni-bir madde gibi üzerinde müzakere açarız. 

Şu anda Komisyonun ekseriyeti var mı Sayın Başkan? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Yok 

efendim. 
BAŞKAN —• Bu itibarla, bu önergeyi işleme koyamıyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Teşekkür ederiz Sayın Başkan; ilk defa İçtüzüğü uyguladınız... 
BAŞKAN — Yine aynı mahiyette bir önerge daha vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Dört 

Ek Madde Eklenmesi ve Bir Geçici Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarı
sına aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
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Onural Şeref Bozkurt Yasin Bozkurt 
Ankara Kars 

Hikmet Biçentürk tsmail Dayı 
İçel Balıkesir 

Ali Babaoğlu Tevfik Ertürk 
Nevşehir Ankara 

Madde — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 39 uncu maddesi ile değişik 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

''Cari Hizmet Maliyeti. 
Madde 46. - Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetleri (öğrencilere yapılacak 

sosyal transfer ödemeleri dahil) öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim ku
rumlarının özellikleri göz önünde tutularak öğrenci başına tespit edilir. Cari hizmet maliyeti
nin Yükseköğretim Kurulunun teklifi, Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı
nın görüşü üzerine, her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmı, ilgili yükseköğretim kuru
muna ödenmek üzere, devlet tarafından öğrenciye verilir, geri kalan kısmı öğrenci tarafından 
karşılanır. Devletçe karşılanacak kısım yüzde SO'den az olamaz, öğrenci tarafından ödenecek 
miktar, isteyen öğrenciye Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilebilir. 

Bir yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra ikincisine katılanların devlet katkısı, öğ
renciler borçlandırılmak suretiyle karşılanır. Ancak, cari hizmet maliyetini geçmemek kaydıy
la, bu öğrencilerin ödemesi gereken öğrenci katkıları; 

a) ö n lisans programını bitirdikten sonra başka bir ön lisans veya lisans programına ka
tılanlardan 1 kat, "* 

b) Lisans programını bitirdikten sonra başka bir lisans veya ön lisans programına katı
lanlardan 2 kat, 

Fazla alınır. 

öğrenci katkısı kredileri ile devlet katkısı karşılığı yapılacak borçlandırmaya ve bunların 
tahsiline ilişkin esas ve usuller Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığınca müştereken belirlenir. 

öğrenci ve devlet tarafından yapılacak ödemelerin, miktar ve bölgelere göre oranları ile 
bu uygulamaya ilişkin esas ve usuller, normal eğiti m-öğret im süresi içinde öğrenimini tamam
layamayan öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payları ve yabancı uyruklu öğrencilerden alı
nacak ücretlerin miktarı her yıl Yükseköğretim Kurulunun teklifi ve Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Devlet ve öğrenci katkılarının bütçeleştirilmesi ve harcanmasına ilişkin esas ve usulleri 
tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

Zamanında ödenmeyen kredi borçları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil edilerek Kredi ve Yurtlar kurumuna 
ödenir." 

BAŞKAN — Efendim, bu da yeni bir madde teklifi mahiyetindedir. Komisyonun ekseri
yeti bulunmadığı için, teklifi işleme koyamıyorum. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 ncı maddesinin (b) fıkrası aşağı

daki şekilde değiştirilmiştir. 

— 255 — 



T.B.M.M. B : 9 9 2 7 . 3 . 1 9 9 1 0 : 2 

b) Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve ku
ruluşlarına tanınan malî muafiyetler, istisnalar ve diğer malî kolaylıklardan aynen yararlanırlar. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji ens
titülerine makbuz karşılığında yapılacak nakdî bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlan 
hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurun. 
Sayın Genç, grup adına mı konuşuyorsunuz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kişisel konuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üniversitelere yapılan bağış 
ve yardımların Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarından düşülmesi, yerinde bir olay. Zaten, 
Anayasamıza göre de, üniversitelerin kurulması görevi devlete aittir; ama, vatandaş vergisini 
devlete verip de o katkıda bulunabileceği gibi, direkt olarak ona bir bağış ve yardımda bulun
ma yoluyla da bu üniversite harcamalarına katılması yerindedir. Ancak, bu tasan ile getirilen 
yüksek teknoloji enstitüleri var. Bunlar, kamu tüzelkişileri değil; bunlara yapılan bağış ve yar
dımların tamamının Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesi bence hatalıdır. 

Sayın Milletvekilleri, Türkiye'de kimse vergi vermiyor. Devlete vergi verme yerine, kendi
leri veya kendilerine yakın olan kişilerin kurdukları birtakım vakıflar, cemiyetler ve hayır ku
rumlarına makbuz karşılığında bağışlar yapılmak suretiyle, bunları Gelir ve Kurumlar Vergisi 
matrahından indirmekte ve bu yolla da devletin büyük vergi kaybına sebebiyet vermektedirler. 

Biraz önce, burada, Sayın Ertüzün bir konuşma yaptı. Bugün, bankaların bilançolarını, 
borsa endekslerini incelediğiniz zaman, buralarda büyük vergi kaçakçılıktan olduğu görüle
cektir. Hatta, geçen gün gazetelerin birisi yazdı; dört sene önce borsadan alınan 1 milyon lira
lık hisse senedi dört sene sonunda 1,8 milyar lira olmuş. Düşünün, borsadan bu kadar para 
kazanan kişi de vergi vermiyor. Bu, bugünkü kanunun boşluğundan yararlanmak suretiyle, meşru 
yollarla vergi kaçırmaktır; ama, bazı kanunlarla, özel kurum, dernek, tesis, vakıf ve bunlara 
bağlı olarak tesis edilen birtakım tüzelkişilere de, bazı hileli yollarla bağışlar yapılmaktadır. 
Hatta, bazılarının arkasında da anlaşma vardır. Uygulamada da çok oluyor... Mesela kendisi
nin yakını olan bir vakfa, derneğe -burada olduğu gibi yarın öbür gün yüksek teknoloji ensti
tüleri kurulacak- yakın olan insanlar, mükellefler, giderler, "yahu, işte sana şu kadar bağışta 
bulunalım, zaten yüzde 30-45-50 oranında yergi muafiyetim gelecek, bunun yarısı senin, yarısı 
benim" demek suretiyle, kırışabilirler de. 

Onun için, ben^ özellikle, buradaki yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında ya
pılan bağış ve yardımların tamamının, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarından düşülmesini 
yerinde bulmuyorum. Uygulamada birçok hilelere sebebiyet vereceği ve birtakım kişiler, bu yol
larla vergi kaçakçılığına yönelecekleri için, uygun bulmuyorum. 

Burada biz, birçok kanun tasarı ve teklifi vesilesiyle düşüncelerimizi zaten söylüyoruz; ama 
maalesef, düşüncelerimiz sadece tutanaklara geçiyor ve karşılığında da ne bir cevap veriliyor 
ne de -zaman zaman yüzde yüz haklı olmamıza rağmen- fikirlerimiz Grubunuz tarafından ka
bul ediliyor. 

BAŞKAN — Efendim, inşallah bir gün değerlendirilir. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — lamam Sayın Başkan biz, kendi vicdanımız ve görevimiz 
gereği gerçekleri söylüyoruz; onun değerlendirmesi sizlere ait. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN.— Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısı yoktur. 
BAŞKAN — (ANAP Grubuna hitaben) Bu nasıl Grup yönetimi? Burada oturulur ve oy

lama yapılır. Grup yönetimi dışarıya gidip de "Oylama yapılıyor" diye kimseye söylemez. Bu
nu da ben, ilk defa, maalesef söylüyorum. (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

YASİN BOZKURT (Kars) — Arkadaşlar geliyorlar Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
Kabul edenler... Yeniden sayıyorum efendim... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
4 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 4. — 2S47 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Vakıflara kurulacak yükseköğretim kurumlarına, en az iki fakülteden oluşması, Fen 

ve Edebiyat alanlarıyla ilgili eğitim programlarının bulunması ve eğitim-öğretim ve araşUrma 
düzeyinin en az o ilde, o ilde yoksa en yakın ildeki .Devlet üniversitesindeki eğitim-öğretim ve 
araştırma düzeyinde olduğunun tespiti halinde, kanunla üniversite adı verilebilir. Vakıflarca 
kurulmuş bir yükseköğretim kurumunun yukarıda sayılan niteliklere sahip olup olmadığını be
lirten esaslar Mili! Eğitim Bakanlığının ve Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşü alına
rak, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmedikle belirlenir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
SHP Grubu adına, Sayın Tez; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Uygarlığın ve bilgilenmenin, daha rahat yaşamanın ve insanca tüm değerlerin gelişmesi, 

kuşkusuz, eğitimle ve eğitilmiş bir ulusla olanaklıdır. 
Yaşamda var olan her şey, eğitim kurumlarında geliştirilip öğretiliyor ve buradan tüm dün

yaya yayılıyor. Bu kadar önemli kurumları, ne yazık ki, yurdumuzun ücra köşelerine götüre-
miyoruz, her birinde eğitim kurumu açamıyoruz; lisesiz beldelerimiz, üniversitesiz kentlerimiz 
oluşuyor... 

Eğitim kurumlarının temel malzemesi, kuşkusuz; yarınlarımızı emanet edeceğimiz, zeki, 
çalışkan, yurduna ve ulusuna bağlı gençlerimizdir. Bugüne kadar eşine rastlanmamış önderler, 
bilim adamları ve politikacılar yetiştirmiş olan Anadolu toprağı, bugün de kendisini geliştire
cek ileriki kuşaklara daha güzel bir Anadolu bırakacak, eğitime ve öğretime hazır zeki çocuk
ları ve gençleri yetiştirmektedir ve yetiştirmek mecburiyetindedir. Bu nedenle, üniversitelerimi
ze daha çağdaş yaklaşımlarla bakmamız gerekiyor. 

Üniversitelerimize, öğretim üyelerimize, gençlerimize çağdaş bir ortamı sağlamak mecbu
riyetindeyiz. Eğer, ülkemizin tütününü, çayını, pamuğunu, tahılını, narenciyesini, ormanını iyi 
yetiştirmek istiyorsak; eğer, ülkemizin yeraltı ve yerültü kaynaklarını iyi kullanmak istiyorsak; 
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eğer, ülke insanımızın sağlığını düşünüyorsak; eğer, kentlerimizde gelişmede başarılı kentleş
me yaratmak istiyorsak, eğer, teknik alanda, teknolojide başarılı olmak istiyorsak; eğer, çevre 
sorunlarını aşmak istiyorsak; eğer, tarım ve hayvancılıkta da ilerlemek istiyorsak; eğer, uzay 
çağını yakalamak istiyorsak, insan soyunun geleceği olan gençlerimize emanet edeceğimiz bu 
kurumlara daha çok önem vermemiz, Üniversitelerimizin tüm sorunlarına sahip çıkmamız ge
rekiyor. Hele hele, üniversitelerimizin saygınlığına gölge düşürecek hiçbir oluşumu kabul ede
meyiz; bunu kabul etmemiz de zaten olanaklı değildir. 

Üniversitelerimizin özerkliğinin üzerinde yine karabulutlar dolaşıyor. Üniversitelerimize, 
bu yasa tasarısıyla yeni bir darbe hazırlığı var. Halkımızın parasıyla vakıf üniversitelerinin ku
rulması, toplumsal sakıncalar, toplumsal huzursuzluklar, toplumsal rahatsızlıklar yaratacak
tır. Yükseköğretim Yasası değişiklik tasarısı, üniversite sistemini YÖK'ten daha da kötü bir ko
numa getirecektir. 

Tasarı, halkın malı olan arsa, bina ve tesislerin, kurulmasını istediği vakıf üniversitelerine 
karşılıksız verilmesini ve bu üniversitelerin harcamalarının yüzde 45 gibi bir kısmının devlet 
bütçesinden karşılanmasını öngörüyor. 

Bu yapılmak istenen, aynı zamanda, yasalara da aykırıdır; üniversitelerimizin zor duru
ma düşmesine yol açacaktır. 21 inci Yüzyıla yaklaşırken yapılması gereken, bilimsel ve tekno
lojik gelişmeye uyacak, üniversitelerimizi dinamik ve üretken kılacak, baskılardan kurtarılmış, 
bürokratik engellerden arındırılmış, özerk, demokratik üniversite modelini yaratmak olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yasa tasarısı hazırlanırken, ülkemizdeki 29 üniver
sitemizin görüşü alınmış mıdır? Üniversitelerimizin, öğretim üyelerimizin özgür bir ortamda 
bu yasa teklifini konuşmaları, tartışmaları sağlanmış mıdır? 

Katılımdan yoksun girişimler başarılı olamaz, başarı kazanamaz. Bilimsel araştırma, bi
lim ve teknik üretimini durduramayız. Bunlarda da yeni hız kazandırmak mecburiyetindeyiz. 
özgür düşüncenin bulunamadığı, barınamadığı yerlerde bilim üretilemez. Araştırmaların ba
şarısı, üniversitelerin özerk olmasına bağlıdır. Bilimsel idarî ve malî özerklik, birbirinden ay
rılmaz bir bütün olarak görülmelidir, düşünülmelidir. 

Şu, akıllardan silinmemeüdir : tdarî özerklik, bir amaç değil, bir araçtır. Asıl amaç, bi
limsel özgürlüktür, özerklik, kuşkusuz, sorumsuzca var olan bir bağımsızlık değildir. Üniver
siteler, kendi aralarında ve diğer kamu kuruluşları ile eşgüdüm içinde, çalışmalı, kamu kay
naklarını en iyi şekilde değerlendirmelidirler. Üniversitelerimizin gelişmesi ve büyümesi, plan 
doğrultusunda, ülke gereksinimleriyle uyum içinde olmalıdır. 

Akademik çalışmalara dışarıdan yapılan müdahaleler, hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemez. 
Üniversitelerimizin akademik çalışmaları, dışarıdan yönlendirilemez. Bilimi üretenler, üretime 
katılanlar, baskılardan arınmış olmalıdır. Üzülerek söylemek gerekir ki, üniversitelerimiz, YÖK'-
ün uygulamasıyla, bilimsel araştırma ve bilime katkıda bulunma işlevini tamamen yitirmiştir; 
bu tasarı ile daha da yitirecektir. Yine, bu tasarı ile, üniversitelerimize yeni bir darbe daha gele
cektir. 

Vakıf Üniversitelerinin kurulmasıyla, siyasî otorite, vakıf üniversitelerini yönlendirme ve 
etkileme konusunda büyük bir ekonomik güce sahip olacaktır. Bu yöntemle, iktidara yakın 
görüşlerin ve kadroların üniversiteleşmtsi özendirilecektir. Bunu kabullenmek, buna oy kul
lanmak, üniversitelerimiz için bir faciadır. 
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Tasarının bu madde ile ilgili başka bir özelliği ise, özel statülü üniversite kavramıdır. Ba
kanlar Kurulu kararıyla belirlenecek olan özel statülü üniversiteye, Cumhurbaşkanı, rektörü 
ve üniversite dışından 8 kişilik bir üst yönetim kurulunu atayacaktır. Bu yöntem, aynı şekilde 
•biraz evvel de arz ettiğim gibi- üniversite özerkliğine aykırıdır. Hele hele üst yönetimin Cum
hurbaşkanınca seçilmesi, yükseköğretim düzeyinin tek adama bağlanması, eğitimden başka bir 
şey anlamak anlamına gelmiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üniversitelerimiz geriye götürülmek isteniyor; üniver
sitelerimiz karanlığa boğulmak isteniyor. Üniversitelerimiz bilimsel çalışmadan kopanlmak is
teniyor, üniversitelerimiz çağdaşlık yansında yaya bırakılmak isteniyor, üniversitelerimiz kişiye 
bağlı duruma getirilmek isteniyor, üniversitelerimiz sermayeye bağlı duruma getirilmek isteni
yor. Üniversitelerimizin bilimsel özerkliği yok edildiği gibi, çalışma ortamı da ortadan kaldırılıyor. 

öğrenirken bilinçlenmenin, bilinçlendikçe yenileşmenin bilinçli savunucusu olan tüm Türk 
gençliği, özgür düşünen, ülkesini düşünen hiçbir kimse, üniversitelerimizin bu duruma gelme
sini kabullenemez, içine sindirimez. 

Üniversitelerimizi evrensel niteliğe kavuşturmak için, özerk, demokratik üniversite mode
lini -altını çizerek, parantez içine alarak söylüyorum- yeniden düşünmemiz, yeniden gözden 
geçirmemiz gerekiyor. Bu maddeye olumsuz oy vereceğiz. Çünkü, bu madde oluşturulurken, 
yazılırken, kaleme alınırken, diğer maddelerde olduğu gibi, 29 üniversitemizin, 211 fakültemi
zin, 187 yüksekokulumuzun değerli öğretim üyelerinin hiçbirinin görüşü alınmamıştır. Sosyal
demokrat Halkçı Parti Grubu olarak, bu maddeye olumsuz oy vereceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada asıl tartışılması gereken, burada asıl konuşul
ması gereken şu olmalıydı: Takriben bundan üç ay evvel bu Yüce Mecliste Millî Eğitim Bakan
lığı bütçesi görüşülürken, Sosyaldemokrat Halkçı Partili Grup sözcüleri, burada, üniversite so
runlarını dile getirmişler ve üniversitelerde yaşanan sıkıntıları anlatmışlardı. Ne yazık ki, o sı
kıntılarla ilgili olarak alınan yeni bir tedbir yok, alınan yeni bir karar yok. Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin değerli sözcüleri burada söylemişlerdi; bilim adamları yurt dışına çıkarken, 
birtakım engellerle karşılaşıyor... Sayın Bakan, bu konuda bir yasa teklifi getirmiş^olsaydınız!.. 

Yine burada, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Grup yöneticileri söylemişlerdi; yurt dışın
dan getirdiğiniz öğretim üyelerine; yurt dışındaki bilim yuvalarından değil, bilim yuvaların
dan uzak yerlerden getirilmiş öğretim üyelerine, Türk bilim adamlarından daha yüksek maaş 
ödüyorsunuz. Türk bilim adamlarının da aynı statüye getirilmesi için uğraş verilmesi gereği 
dile getirilmişti; o tasan burada gündeme getirilmeliydi. 

Yine aynı şekilde, burada konuşacağımız başka çok önemli şeyler var : Sayın Bakana sor
dum, yanıt alamadım, buradan tekrar soruyorum; Yüce Mecliste siz değerli milletvekillerinin 
huzurunda tekrar soruyorum : Yozgat tli Bahadın Kasabası, Bahadın Lisesindeki öğretmenle
rin Atatürk için söyledikleri lafları burada üzülerek söylüyorum. "Atatürk bir ayyaştı. İnsan
lara para dağıtarak Menemen'de Kubilay't öldürttü. Nedir, bu lisenin önüne durmadan Ata
türk büstü yaptırıyorsunuz? Bu Atatürk büstünü yaptıracağınıza, camilere halı alın, camilere 
avize alın" diye görüş bildiren lisedeki öğretmenlerle ilgili ne işlem yapıldı? Atatürk düşmanı 
o öğretmenlere ne işlem yapıldı? Bu ülkede, üniversitede, yarını emanet edeceğimiz gençlerimi-* 

«ze, pırıl pırıl gençlerimize bilimi vermek için, özerk olarak üniversitede yetişebilmeleri için, ça
lışma yapması gereken o kurumların altını çizerek, yok ederek, o kurumları toplumdan 
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kopararak, gençlerimizi o üniversitelere yabancılaştıracak yasalar getireceğinize bu Atatürk düş
manlarına da hesap sorun Sayın Bakan; hesap sorun bunlara... 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz bu tasarının tümüne karşıyız. Bu tasarıda çağdaş
lık yok, bu tasarıda insan hakları yok, bu tasarıda bilim adamları yok. Bu tasarı, toplumu 
geriye götürecek bir tasarıdır. Bu taşarı, gençlerimizi üniversiteden koparacak bir tasarıdır. Bu 
tasarı, Üniversitelerle toplum arasında sürtüşmeler, sıkıntılar, hastalıklar çıkaracak bir tasarı
dır. Bu tasarıya olumsuz oy veriyoruz. • 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sayın Tez. 
Buyursunlar Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz 

4 üncü madde, bu tasarıya Komisyonda ilave edilmiş olup, bu tarz uygulamalar Anayasaya 
da tçtüzüğe de aykırıdır. Çünkü, İçtüzüğün 36 ncı maddesi diyor ki, "komisyonlar, 90 inci 
maddedeki özel durum dışında kanun teklif edemezler." Bakın, Anayasa Mahkemesi kararını 
buldum. Anayasa Mahkemesi, verdiği bir kararda .diyor ki, "Eğer bir komisyon, kendisine ge
len bir hükümet tasarısına, kendisi başka bir kanun maddesini ilave ederse, o , içtüzük değişik
liği hükmündedir ve Anayasaya aykırıdır." Göreceksiniz, biz bu tasarıyı kanunlaştıktan sonra, 
Anayasa Mahkemesine götürdüğümüzde, evvela şekil yönünden ve bu yönden iptal edecek; ama, 
ne olacak? Anayasa Mahkemesi hükmü geriye yürümediğinden, bazı imtiyazlı kişiler, özellikle 
Sayın Doğramacı arkadıştmız, bu kanunla, kendi vakıf üniversitesini kazanacak, ötekiler kay
bedecek. Bütün mesel bu... Bu kadar uğraşınızın ve direnişinizin temelinde ve hedefinde bu 
var; bunu bilmeniz lazım. 

Sayın milletvekilleri, herhalde, hepimizin okuması, yazması var. Şimdi, şu kanun madde
sini beraber inceleyilim : Diyor ki, "Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarına, en az 
iki fakülteden oluşması, fen ve edebiyat alanlarıyla ilgili eğitim programlarının bulunması ve 
eğitim-öğretim ve araştırma düzeyinin en az o ilde, o ilde yoksa en yakın ildeki devlet üniversi
tesindeki eğitim-öğretim ve araştırma düzeyinde olduğunun tespiti halinde..." Bunu kim tespit 
edecek? Yani, özel bir vakfın kurduğu üniversitenin, eğitim-öğretim düzeyinin o civardaki bir 
devlet üniversitesinin eğitim ve öğretim düzeyiyle aynı olduğunu kim tespit edecek? Söylesinler 
bize!.. 

M. KEMAL KARHAN (tzmir) — YÖK tespit edecek. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Yok efendim, değil. Kim tespit edecekse söylesinler. 
Madde metnine devam ediyorum : "...tespiti halinde, kanunla üniversite adı verilebilir. 

Vakıflarca kurulmuş bir yükseköğretim kurumunun yukarıda sayılan niteliklere sahip olup ol
madığını belirten esaslar Millî Eğitim Bakanlığının ve Devlet Planlama Teşkilatının uygun gö
rüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir." 

Maddenin birinci cümseii "Kanunla üniversite adı verilebilir" diyor, ikinci cümlesi de "Yük
seköğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir" diyor. Bu bir çelişki değil mi 
arkadaşlar? Yarın bunlar bir dava konusu yapıldığı zaman, "Sen buna üniversite ismi 

' veremezsin" dedikleri zaman, nasıl yorumlayacaksınız? Lütfen... Bakın, hepimizin okuması 
yazması var... Okuma yazması olan insanların bunu yorumlaması lazım. Yani, vakıf tarafın
dan kurulacak bir yükseköğretim kurumuna kim üniversite ismini veriyor onu bir söylesinler. 
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Kanunla mı verilecek, yoksa Yükseköğretim Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı ile Devlet Planlma 
Teşkilatının görüşünü alarak, bir yönetmelikle mi verecek, bunu bir açıklayın bakalım... Kar
şımızda ne hükümet var, ne komisyon var... Bunlar da tutanaklarda kalıyor. O zaman ne ola
cak? Bunlar, yarın mesele olduğu zaman kim çözecek?.. 

Değerli milletvekilleri, yine bu konuda verilmiş Anayasa Mahkemesi kararı var. Biliyorsu
nuz, Anayasa Mahkemesi, verdiği bir kararda diyor ki, "özel kişiler üniversite kuramaz..." Ana
yasanın 130 uncu maddesi, "bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla 
kurulur. 

Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmak şartı ile vakıflar 
tarafından, Devletin gözetim've denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir" diyor. 
"üani, vakıflar, ancak yüksekokul kurabilirler; Üniversite kuramazlar. Okuma yazması olan ho
calara soruyorum, profesörlere soruyorum; okumanız yazmanız varsa, bu Anayasa hükmünü 
nasıl yorumluyorsamz lütfen söyleyin. Eğer okuma yazmanız yoksa, o zaman, profesörlük dip
lomasını nasıl aldınız onu da izah edin. 

Sayın milletvekilleri, Anayasada temel ilke olarak diyor ki, Vakıflar kazanç amacını güt
meyecek. Peki, getirdiğiniz bu kanun tasarısında kazanç amacı gütmemeyi nasıl bir kurula bağ
ladınız? Yasanın hangi maddesinde "Vakıfların kuracakları yükseköğretim kurumları kazanç 
amacı gütmezler" hükmü veya kazanç amacını engelleyen hangi madde var, lütfen söyleyin. 

Arkadaşlar, devletin temel nizamlarından birisi olan üniversite ile ilgili bir yasal düzenle
me getiriyorsunuz. Ondan sonra komisyon kendi kendine, bu yasa tasarısına Hükümetçe teklif 
edilmeyen birtakım ilaveleri yapıyor; ama, bu ilavelerin ne anlama geldiği de kimse tarafından 
bilinmiyor. Arkadaşlar, gerçekten, böyle, ucu sonu belli olmayan, mantıkî bir çözüm içinde 
yorumlaması belli olmayan metinlerle üniversite kurmaya giderseniz, orada bir karmaşa olur. 
Orada bir üniversite olmaz, orada bir anlam da olmaz. Anayasa getirmiş ve diyor ki, "Üniver
site kanunla kurulur. Yükseköğretim kurumu devlet tarafından kurulur; ancak vakıflar tara
fından da kurulur ve kazanç amacı gütmez" diyor. Maddede ise, kazanç amacım önleyen bir 
hüküm yok. Arkasından gelecek maddelerde, de bilakis, birtakım imtiyazlı kişilerin kuracak
ları vakıflar tarafından kurulacak üniversitelere büyük kazanç sağlama imkânları getirilmiş
tir; devletin arazilerinin, kamu tüzelkişi arazilerinin bunlara verilmesi sağlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, devletin malyıı veya kamu tüzelkişilerinin malını, üç beş tane imti
yazlı adamın kuracağı vakıflara biz nasıl verebiliriz? Bu yetkiyi siz nasıl kendinizde görü
yorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen toparlayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam, toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Çünkü, birçoklarını söylediniz; meramınızı da zannediyorum ifade ettiniz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben mükerrer bir şey konuşmadım Sayın Başkan. Al zabıt
ları oku... Ben mükerrer bir şey söylemiyorum. 

Maddede' 'uygun görüş** deniyor. Arkadaşlar, oradaki "uygun görüş'• olumlu görüş mü? 
Peki, Devlet Planlama Teşkilatı bir görüş bildirirse, Millî Eğitim Bakanlığı ayrı bir görüş bildi
rirse, bu takdirde, Yükseköğretim Kurulu ne yapacaktır?. Bunlar, uygulamada çözümlenmesi 
gereken temel noktalardır. Böyle, iki satırlık kanun tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine 
getiriyorsunuz; bir de burada önergeler veriliyor (korsan önergeler) ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kanun yapıyor gibi bir görüntü veriliyor. 
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Sayın milletvekilleri, bence, getirilen kanun tasarısı her yönüyle sakat, Anayasaya aykırı 
ve devletin malını mülkünü birtakım özel vakıflara vermek için yapılmış tezgâhur. Bu tezgâh, 
elbette ki birtakım yüce kurullardan dönecektir; ama, dönerken de, yanında birtakım özel im
tiyazlı vakıflara devlet malları gidecektir. 

Bunu belirtmek için söz aldım. 
Saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. Yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısını arayınız. 
BAŞKAN — 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

4 üncü madde kabul edilmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Oylamaya itiraz ediyoruz. (SHP sıralarından bir grup mil

letvekili ayağa kalktı) 
içtüzüğe göre, oylama sonucuna 5 milletvekili ayağa kalkarak itiraz ederse, oylama yeni

den yapılır. 
BAŞKAN — Oylamayı tekrarlıyorum : Kabul edenler... 
Lütfen oturun efendim... Lütfen oturun efendim... Lütfen oturun efendim... 
Benden daha mı doğrusun sen?! -
KAMER GENÇ (Tunceli) — Vallahi... 
BAŞKAN — Evet... Arkasını hemen getiriver... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yok, getirmiyorum. 
BAŞKAN —.Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
5 inci*maddeyi okutuyorum : 
MADDE S. — 2S47 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 3 üncü maddesine aşağıdaki 

fıkra eklenmiştir. 
"Yükseköğretim Genel Kurulunca belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunun, yeni 

bir üniversitenin kurulmasını veya kurulmuş bir yükseköğretim kuruluna üniversite adının ve
rilmesini gerektirmesi halinde tekemmül ettirilen teklif dosyası gereği için Millî Eğitim Bakan
lığına sunulur." 

BAŞKAN — S inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — SHP Grubu adına, Sayın Akyol konuşacaklar 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 
SHP GRUBU ADINA TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Sayın Başkanım, saygıdeğer millet

vekilleri; görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 5 inci maddesi üzerinde SHP Grubu adına 
görüşlerimizi bildirmek için huzurlarınızda bulunuyorum ve konuşmama, hepinizi saygılarım
la selamlayarak başlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, daha önce görüşmekte olduğumuz ve bundan sonra görüşeceğimiz 
maddelerin bütününe kısaca değinmeden, S inci maddeyi anlamanın zor olduğu kanısında
yım. Tasarının tümünde yapılan bu değişiklik, üç temel değişim getiriyor : Birincisi, biraz ev
vel kabul buyurduğunz, yüksek teknoloji enstitüleri; ikincisi, vakıf kurumlarından, yani va
kıfların kurmuş olduğu yükseköğretim kurumlarından üniversiteye dönüşmek nasıl mümkün
dür, onun esaslarını getiren değişiklik maddeleri; üçüncüsü de, özel statülü üniversiteler. 
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İkinci ve şu anda müzakere ettiğimiz çok önemli değişikliklerden bir tanesi, vakıf yükse
köğretim kurumlarından üniverseteye dönüş yollan. Bu madde onlardan biridir; ama, sadece 
bu maddeyi ele aldığınız zaman, bunu anlamak çok zor. 

Sayın milletvekilleri, bakınız bu olay nasıl gelişiyor : Bir kere, Anayasanın ilgili madde
sinde, "vakıflar kftr amacı gütmeden yükseköğretim kurumları kurabilirler" kesin hükmü yer 
alıyor. Buna rağmen, kuruluşundan itibaren "üniversite" adım almış bir kurumumuz, Türki
ye'de önemli bir gelişme sağlıyor ve belli bir yere geliyor. Ancak, bu kurum, başından beri, 
bir vakıf yükseköğretim kurumu olarak kurulmuştur. Şimdi ise, bu kuruma bir isim vermek 
mecburiyeti vardır; çünkü, büyük bir olasılıkla, ilk diplomalarını vermek durumunda ve ko-

. numundadır. Çok da iyi gelişmiş, çok da önemli bir yere gelmiş bir kurumumuz var; ama, 
yükseköğretim kurumu yerine, üniversite olarak diploma dağıtmak zorunda ve konumunda
dır. Bunu yapabilmenin yolu da, Anayasanın bu açık hükmünde değişiklik yapmadan, 2S47 
sayılı Yükseköğretim Kanununda bir dizi değişikliklere sığınarak, bu değişikliği yapmaktır S 
inci madde, bunlardan biridir ve sırasıyla bu değişiklikleri şöylece özetlemek istiyorum : 

Getirilen bu kanun tasarısı ile, ilk önce, Bakanlar Kurulu kararı ite vakıf yüksekokulları
na -altını çiziyorum, Bakanlar kurulu kararı ile- Hazine ve kamuya ait arazi ve tesisler tahsis 
edilmesi teklifi getirilmekte ve hükme bağlanmaktadır. 

ikinci nokta, yine vakıflar yüksek okullarına... 
M. KEMAL KARHAN (tzmir) — Vakıflar yükseköğretim kurumlarına... 
TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Yine bu kanunla, vakıflar, yükseköğretim kurumlarına 

vakıf yüksek okulları kurar. 
Ayrıca, bu kanunla, tüm malî kolaylıklar, vergi muafiyetleri, bağışların vergiden düşürül

mesi, Kurumlar Vergisi muafiyeti gibi hükümler konmaktadır. \ani, üniversitelerin yararlandı
ğı hükümler getirilmektedir. Nereye? Vakıflar yüksek okullarına. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, bu kanun tasarısında bir başka teklif daha vardır. Vakıf
ların kurduğu, adı "vakıf" olan kurumun adının içerisinde, kavramının zımnen çok açık ve 
net bulunduğu bu kuruluşlara, kendi öngördükleri bütçenin yüzde 45'ini geçmemek koşuluyla 
da devlet bütçesinden yardım sağlanmaktadır. 

Bu noktaya geldikten sonra, biraz evvel 4 üncü maddede geçen -oylandığı şekliyle- bir va
kıf yükseköğretim kurumunun kurulma esasları nelerden oluşursa, bunlar, maddede "Vakıf-
larca kurulacak yükseköğretim kurumlarına, en az iki fakülteden oluşması, fen ve edebiyat 
alanlarıyla ilgili eğitim programlarının bulunması" şeklinde kurulabilirliği kanun tasarısının 
4 üncü maddesinde tadat ve zikredilmiştir. Bu sistematiği dikkatle izlemeden, sonucun nasıl 
geleceğini anlamak son derece güç olduğu için, izinlerinize ağınarak -bazıları tekrar da olsa-
tekrar değinmek zorundayım. 

Biraz evvelki maddenin sonunda da, "Vakıflarca kurulmuş bir yükseköğretim kurumu
nun yukarıda sayılan niteliklere sahip olup olmadığını belirten esaslar Millî Eğitim Bakanlığı
nın ve Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşü alınarak, Yükseköğretim Kurulunca çıkarı
lacak bir yönetmelikle belirlenir" deniliyor, inanılmaz bir zincir silsilesi içerisinde, vakıfların 
kurduğu yükseköğretim kurumlarından, bir vakıf yüksek okulundan, bir üniversiteye dönüşü 
izliyorsunuz... Şimdi görüşmekte olduğumuz, üzerinde söz aldığım 5 inci madde, bu maddeler 
içerisinde son derece ilginç : Sayın Başkanım, öncelikle özür dilerim; izninizle, Komisyo-
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numuza hatırlatmak istiyorum : Maddede ",. bir yükseköğretim kuruluna üniversite adının 
verilmesini.." şeklinde geçiyor. Bu, "kurumuna" şeklinde olacak herhalde. \azım hatası var. 
Buna dikkat çekmek istiyorum. Düşünün, nasıl gelmiş; bir kurula bile doğrudan bir üniversite 
«dini verebilecek nitelikte bir kanun tasarısı görüşülüyor burada. 

Maddede, "Yükseköğretim Genel Kurulunca belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonu
cunun, yeni bir üniversitenin kurulmasını veya kurulmuş bir yükseköğretim kuruluna üniversi
te adının verilmesini gerektirmesi halinde tekemmül ettirilen teklif dosyası gereği için Millî Eğitim 
Bakanlığına sunulur" hükmü yer almaktadır. Yalnız başına bu hüküm üzerinde konuşmak için 
söz alınır ve başından sonuna kadar şu zincirleme değişikliklerin amacı gözden kaçırılırsa, -o 
kadar hazin ve talihsiz ki, bütün bunlar zabıtta olacak- altında yatan amacı bilmediğiniz tak
dirde, insanların anlaması da zor. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; bütün bunlara rağmen bu kanun tasarısının yasala
şacağını, benim gibi, tüm muhalefetteki arkadaşlarım da biliyor ama, bir gün ibretle, geleceğe 
ışık tutması için ve zabıtlarda geçmesi gerekli bir müzakere diye, kendimizi, bütün bunları tek
rar tekrar söylemek zorunda ve mecburiyetinde hissediyoruz. Yoksa, biliyorum, yine "evet" 
diyeceksiniz; yarısı dışarıda, yarısı içeride oylarla bu maddeler geçecektir; ama, şunu bir kez 
daha bilgilerinize arz etmekte yarar görüyorum : Son derece önemli ve ciddî bir sorumluluğu
muz var. Türk üniversiteleri, gerçekten, böylesi bir muameleyi, hak etmediler, öylesi laubali 
biçimde ve öylesi kurumların içerisinde, birbirinin içine giren ve adeta -tasavvur buyurunuz-
bir teklif dosyasıyla, Millî Eğitim Bakanlığı ya da bir yönetmelikle esasları belirlenmek sure
tiyle, yeni üniversite açabilmenin sorumluluğu, hepimizin, Yüce Meclisin her üyesinin omuzla
rında kalacaktır. 

Onun için, bu maddeyi tek başına ne kabul etmek bir anlam taşır, ne reddetmek bir an
lam taşır. S nci maddeyi, vakıf üniversitelerinin kurulması için gerekli tüm değişikliklerin bir 
arada irdelenmesiyle ancak değerlendirmek mümkündür. Çünkü, Anayasada bir açık hüküm 
vardır ve Anayasa der ki. "vakıflarca yükseköğretim kurumları, vakıf yüksekokulları kurula
bilir." Anayasadaki bu hükümden sonra kurutan bir vakıf yükseköğretim kurumu, Anayasaca 

.reddedildiği için, ona yeniden Üniversite statüsü verilme ve yeniden bir isim aranma çabasıdır. 
Bu, tasarının en sonunda 20 nci ek maddeyle getirilen hükümdür Bilkente yeniden isim vermek... 

Sayın Bakanım, eğer arzu etselerdi, son derece kolay, daha sağlıklı, çok daha güvenceli 
bir yolu vardı bu işin; Bilkentle ilgili bir kanun çıkarılırdı ve mevcudiyetiyle gerçekten Türk 
üniversiteleri arasında bir değer taşıyan ve önemli bir katkı yapan Bilkent, kanunla, pekala 
üniversite haline dönüşür ve bir üniversite kurulurdu. Sanıyorum, tarihte emsali görülmemiş 
bir biçimde, bunca hukuk atlatmacası ile, Anayasayı aşarak çeşitli maddeler de getire getire 
bir vakıf yüksekokulundan bir üniversite kurulması, herhalde, cumhuriyet tarihinin ilk değişik 
örneklerinden biri olacak. 

Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, Yüce Kurula saygılarımı sunuyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) ' 

TEVFlK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Madde üzerinde grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertüzün. 

DYP GRUBU ADINA TEVFlK ERTÜZÜN (Zonguldak) - Sayın Başkan, değerli üye
ler; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
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Dört Ek Madde Eklenmesi ve Bir Ek Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasa
rısının 5 inci maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce 
Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Bu madde, "yeni bir üniversitenin kurulmasını veya kurulmuş bir yükseköğretim kuru
muna üniversite adının verilmesini gerektirmesi halinde tekemmül ettirilen teklif dosyası gere
ği için Millî Eğitim Bakanlığına sunulur" diyor. "Veya" ile birbirine bağlanmış iki farklı ku
rum var; Anayasamıza göre bunların bir arada mütalaa edilmesi mümkün değil. Bir tanesi, 
yeni bir üniversitenin kurulması; o tamam. "Yeni bir üniversitenin Anayasa ve mevcut ilgili 
mevzuata göre kurulması halinde, tekemmül ettirilen dosyanın Millî Eğitim Bakanlığına şevki" 
ile, bu cümleye "veya" ile bağlanan "Kurulmuş bir yükseköğretim kurumuna üniversite adı
nın verilmesi halinde tekemmül ettirilen dosyanın Millî Eğitim Bakanlığına sunulması" çok 
farklı şeyler. 

Değerli üyeler, Anayasamızın 130 uncu maddesi fevkalade açıktır. Bu madde hükmüne 
göre, kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler,* devlet tarafından ve kanun
la kurulur. Şimdi karşı karşıya olduğumuz olay -daha sonra bir başka maddeyle tekrar gele
cek, burada soyut bir biçimde geliyor, birkaç madde sonra karşımıza somut bir şekilde gelecek-
önceden kurulmuş bir yükseköğretim kurumuna, kanunla, ünversite adının verilmesidir. Bir 
yükseköğretim kurumuna kanunla üniversite adını vermeye, Anayasa çerçevesinde, yetkimiz 
yoktur. Zira, biraz önce ifade ettiğim gibi, ancak Parlamentonun yetkisi, kanunla üniversite 
kurmaya dönüktür, münhasırdır. 

Bir süre önce, Türkiyat Araştırma Merkezini kurmak için bir kanun çıkardık. Yani, bir 
araştırma merkezi, bir enstitü dahi kanunla kuruluyor; ama, bir yükseköğretim kurumu ka
nunla kurulmuyor, kanunla kurutmamasına rağmen, kanunla kendisine isim veriliyor... 

Değerli üyeler, Parlamentonun görevi, isim babalığı yapmak değil. Parlamentonun böyle 
bir görevi olamaz. O itibarla, bu maddeyi son derece sakat ve sakıncalı buluyorum. Bu mad
dedeki "veya"dan sonrasının mutlaka çıkarılması lazım, böyle bir düzenlemeye mutlaka ihti
yaç vardır. 

Bu madde bu şekliyle kabul edildiği takdirde, Türk üniversite sistemi, Türk akademik ha
yatı çok ciddî yara alacaktır ve bilimsel hayat üzerinde telafisi imkânsız kayıplar, karmaşalar, 
kargaşalar ortaya çıkacaktır. Böyle, sipariş bir düzenleme, kanun tekniğine de, Parlamentonun 
saygınlığına da, millet idaresinin üstünlüğü prensibine de uygun değildir ve olamaz. Ben kim
seyi suçlamak istemiyorum, kimse hakkında olumsuz ifadeler kullanmak istemiyorum ve gö
revim olmadığını da biliyorum; ama, böyle bir yolu açamayız. Bu Parlamento bu yolu açtığı 
takdirde, fevkalade vahim gelişmeler olur. Zaten, Türk üniversite hayatı ciddî sıkıntılar altın
dadır. Bakınız 1981'den bu yana bu yaptığımız değişiklik, 19 uncu değişiklik ve bu arada 200'ün 
üzerinde de yönetmelik değişikliği olmuş. YÖK Kanununun sistematiği, tutarlılığı, bütünlüğü 
kalmamış. Artık, YÖK Kanunu perişan olmuş. Üniversitenin idarî ve bilimsel özerkliği kalma
mış; yok... Bunu Sayın Doğramacı da -burada konuşma yetkilerinin olmadığını biliyorum; ama, 
Komisyonda ifade ettikleri için söylüyorum- söylüyor. Üniversitelerimizin idarî özerkliği yok
tur, idarî özerkliği olan tek kurum YÖK'tür. YÖK, bu meselenin (üniversite meselesinin) altın
dan kalkamamıştır. Aradan geçen bunca zamana rağmen, üniversitelerde henüz kadro mesele
si çözülememiştir. Üniversitelerimizin kadroları boş; alakasız insanlar, alakasız öğretim 
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üyeleri, kendi konularının dışında ders yapıyorlar; farklı mesleklerden olan insanlar, farklı mes
lekten insan yetiştiren fakültelerin dekanlıklarını yapıyorlar... 

O itibarla, bu maddenin son derece sakat olduğuna inanıyorum. Bu kanun tasarısı, üni
versitelerimizden görüş almayı düşünmeden, böyle bir gereği hissetmeden önümüze getirilmiş
tir. Sayın Bakan, bir süreden beri YÖK Kanununda değişiklik düşünüyor ve bu konuyla ilgili 
olarak üniversitelerimize "görüşlerinizi bildirin" diye yazılar yazıyor. Üniversitelerimizin bir 
kısmı bildirdi, bir kısmı bildirmedi... Bildirmeyenler hakkında çeşitli rivayetler dolaşıyor; ama, 
en azından sordu; fakat, bu değişiklik hakkında hiçbir şey sorulmamıştır. Düşününüz ki, üni
versitelerimizden bilgi dahi alınmamıştır. 

Bu üniverseteler, toplumumuzun elitlerini, aydınlarını; toplumu motive eden, ileriye gö
türen, sürükleyen insanları yetiştiren, içinde barındıran kurumlarımızdır. Bunlardan görüş al
ma lüzumu dahi hissedilmemiştir, bu paket önlerine konmuştur, "Evet, biz üniversitelerde böyle 
bir değişiklik düşünüyoruz" denmiştir. Artık, üniversiteler sadece YÖK tarafından atanan de
kanlarla ve rektörlerle idare edilmeyecek, onun yanında -biraz sonra konuşacağız, eğer bugün 
konuşabilirsek- özel statlülü mütevelli heyeti sistemine gidilecektir. Bu, üniversitenin önüne kon
muştur; ama, üniversiteye, öğretim üyelerine, "Sen mütevelli heyet sistemini istiyor musun? 
Mütevelli üyelerinin ve rektörün Cumhurbaşkanı tarafından atanmasını istiyor musun?" diye 
sorulmamıştır değerli üyeler. Evet, Çankaya Köşkünde, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın YÖK Baş
kam, Sayın Bakan ve Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı bir araya gelmişler, bunu hazır
lamışlardır. 1990 Türkiyesinin üniversitesi bunu kabullenmez. Siz bu kanunu belki buradan 
çıkaracaksınız; ama, üniversite bunu kabullenmeyecektir. Bu tasarı kanunlaşırsa, üniversite
lerde fevkalade büyük yönetim sıkıntıları olacaktır. Zaten, üniversiteler perişan olmuş; öğre
tim üyeleri, sadece, işte, iyi-kötü dersine giriyor, onun dışında, üniversite ile ilgisini kesmiş, 
üniversitede araştırma yapılmıyor, üniversitede yayım yapılmıyor... Siz, istediğiniz kadar 
"yapılıyor" deyin; hayır, yapılmıyor. Tabiî, "yapılmıyor" derken, 1980 öncesine göre kıyaslı
yorum; 1980 öncesine göre daha kötü durumdadır. 

Bu tasarı kanunlaştı diyelim -kanunlaşacağı muhakkak- üniversitelerimizin bugün geldiği 
nokta bunu taşıyacak durumda değildir; Türk üniversitesi, hem bu metotla idare edilmeye la
yık değildir, hem de bu tepeden inmeci metotları çoktan aşmıştır. Çok genel bir laftır ve çok 
da sıkça söylenir, yasal düzenlemelerle her şey hallolsaydı, modellerle her şey hallolsaydı, masa 
başında oturur -şimdi simülasyon teknikleri de var, onları kullanarak- en iyi modeli yapardık 
ve kurumların üzerine koyardık; ama, böyle olmuyor. Dolayısıyla, Türk üniversite sisteminin 
bunu absorbe edeceğini hiç sanmıyorum. Bu boşlukta kalacak bir kanundur. 

Diğer maddeler üzerinde de görüşlerimizi arz etmeye devam edeceğiz. 
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — ANAP Grubu adına Sayın Karhan; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA M. KEMAL KARHAN (tzmir) — Sayın Başkan/sayın millet
vekilleri; burada müzakere edilmekte olan maddenin önceki şekli şöyledir : "Yükseköğretim 
Kurulu, belgeler üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, kurulacak yükseköğretim ku
rumu hakkında kararını verir ve bu kararını bilgi için Millî Eğitim Bakanına sunar." Bu hük
mü, bu tasarı, şu şekle getirmiş : "Yükseköğretim Genel Kurulunca belgeler üzerinde yapıla
cak inceleme sonucunun, yeni bir üniversitenin kurulmasını veya kurulmuş bir yükseköğretim 
kurumuna üniversite adının verilmesini gerektirmesi halinde tekemmül ettirilen teklif dosyası 
gereği için Millî Eğitim Bakanına sunulur." 
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Bir kere, üniversitenin kanunla kurulacağı hakkında hepimizde kesin bir kanaat var. Ana
yasa, Mahkemesinin son karan, esasen üniversitenin kanunla kurulacağını tescil etmiş bulunu
yor. Bundan evvel, üniversite kanunla kurulmuyordu. "Bilkent nasıl kuruldu?" diye soracak 
olursanız, Bilkent, Yükseköğretim Kurulu kararıyla kuruldu; fakat, son Anayasa Mahkemesi 
kararında, "Üniversite kanunla kurulur" denmiştir. Yine Anayasa Mahkemesi, "üniversite ka
nunla kurulurken, kamu tüzelkişiliği de verilebilir" diyor. Şimdi, buna karşı çıkanlar var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Üniversite değil, yüksekokul hocam. 

M. KEMAL KARHAN (Devamla) — Bir dakika efendim... Üniversite değil... Şimdi size 
onu da okuyayım : Anayasa, "vakıflarca kazanç getirmemek gayesiyle yükseköğretim kurum
lan kurulabilir" diyor. Yükseköğretim kurumu, yüksekokul demek değildir. Burada bir sayın 
arkadaşımız, "yüksekokul, yüksekokul" diye tekrar etti. Ben şimdi size, yükseköğretim ku
rumlarının tanımlanmasını, 2547 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinden okuyorum : 

"Yükseköğretim kurumlan : Üniversiteler, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konser-
vatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir." Yani "yükseköğ
retim kurumu" kapsamlı bir deyim; bunun içinde üniversite de var. 

Binaenaleyh, buna göre, vakıflar, yükseköğretim kurumlan kurabilir, üniversite kuramazlar 
demek değildir. Yükseköğretim kurumunun tanımlanması içinde üniversite de var. Yükseköğ
retim kurumu, yüksekokul demek değil; evvela bunu anlamamız tazım. Bu nedenle, üniversite, 
yükseköğretim kurumları içindedir. Son Anayasa Mahkemesi kararı da, vakıflann, yükseköğ
retim kurumları içinde üniversite kurabileceğini tescil etmiştir. Daha fazladan, bu üniversitele
rin kamu tüzelkişiliğine sahip olmalarını'da tescil etmiştir. Anayasa Mahkemesi üyelerinden 
4 tanesi "kamu tüzelkişiliğine sahip olamazlar, bunlar tüzelkişiliğe sahip olurlar", 1 tanesi, 
"istediği gibi kurabilir, hiçbir engelleme bulunmadığı gibi bu konuda kanuna da lüzum yoktur" 
demiştir ve 2 tanesi de "vakıflar hiçbir zaman üniversite kuramaz" diye muhalefet şerhi ver
miştir. Şimdi, burada "okuma-yazma biliyoruz, bilmiyoruz" diye birtakım laflar ediliyor; ama, 
bunlann da. Anayasa Mahkemesi kararları okunduğu zaman anlaşılması kabil. 

Değerli arkadaşlanm, bütün bunlan bırakıp, madde üzerinde konuşurken, daha başka ta
raflara gidiyoruz. Bundan evvd kabul buyurmuş olduğunuz madde, üniversite kuruluşunun 
ciddiyetini ortaya koyuyor. \ani, "bir üniversite kurmak için iki tane fakülte olacak; bunlar 
arasında fen ve edebiyat fakültelerinin, araştırma enstitülerinin olması lazım" diyor ve bunlan 
ayrıntılı olarak belirtiyor. Böyle bir ciddiyetin takdir edilmesi lazım. Bunu "sapıtma" olarak 
ele almanıza bir türlü akıl ermiyor. 

Önemli bir noktayı daha burada vurgulamak istiyorum : Sayın Millî Eğitim Bakanı, üni
versitelerden mütalaa sordu ve bu mütalaalar, üniversitelerden, senato kararları şeklinde geldi. 
Ama, üzülerek söyleyeyim ki, bu mütalaalarda, ben, sadra şifa bir şey göremedim. Bunlar, üni
versite öğretim üyeleri tarafından üniversitelerin yönetilmesini vurguluyorlar; gene bunlar, üni
versitelerin, öğretim üyeleri tarafından seçilen organlar vasıtasıyla yönetilmesini ileri sürüyorlar. 

Kanunun genel müzakereleri sırasında gene bir noktaya daha dokunmuştum. Kıta Avru
pa» üniversitelerinde, yöneticiler seçilir; ama, idarî ve malî yetkileri yoktur. Esasen, bizim üni
versitelerimizde de kimi seçerseniz seçin, muktedir bir maliye bakanı, muktedir bir millî eğitim 

«bakanı, muhasebe müdürleri kanalıyla bu üniversiteleri istedikleri gibi yönetebilir; onu bilin. 
Muhtariyet demek, bütçe muhtariyeti demektir, malî muhtariyet demektir. Siz bütçenizi ya-
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parken onun önüne giderseniz, sarf ederken o adamın önüne giderseniz, nakit akışı bakımın
dan ondan ricada bulunursanız, böyle muhtariyet söz konusu olmaz ve bunun da anlamı olmaz. 

Bu arkadaşlarımız, senato kararı olarak geliştirmiş oldukları üniversite yönetim modelle
ri ile bundan otuzkırk sene evvelki üniversite modellerini tekrarlıyorlar. Benimsedikleri siste
min dahi bugünkü görüntüsü farklıdır. Benimsedikleri sistemin bugünkü görüntüsü, üniversi
te yöneticilerini, öğretim üyelerine değil, öğrencilere, idarecilere ve öğretim yardımcılarına da 
seçtirmektir. Bugün, Avrupa üniversitelerinde öyle heyetler kuruyorlar ki, öğretim üyesi sayısı 
kadar öğrenci var, öğretim üyesi sayısı kadar öğretim yardımcısı var, öğretim üyesi sayısı kadar 
yönetici var, idareci var. Halbuki, geçen gün gazetede okudum, tstanbul Üniversitesi Cer
rahpaşa Tip Fakültesinde, fakülte sekreterini kurula sokmamaya çalışıyorlar. Hangi mütalaayı 
alacaksınız?.. Çağdaş düşünce bu değil arkadaşlar. 

Maddenin kabulünü arz eder, saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karhan. 
Sayın Yılmaz; buyursunlar efendim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Neresinden başlamak gerekir bilmiyorum... Sayın Karhan'ı ve bu Yüce Meclisin üyelerini 

seçen öğretim üyelerinden, üniversitelerini yönetmek üzere kendi yöneticilerini seçme hakkını 
nasıl esirgeriz? Nasıl bunun yanlış olduğunu ifade edebiliriz? Nasıl ifade edebiliriz, nasıl bunu 
içimize sindirebiliriz? 

Değerli arkadaşlar, YÖK, Bilkent Üniversitesinde, öğrencileri yönetime katıyor; ama, ne
yin karşılığında katıyor? Yıllardır bu ülkeye hizmet eden devlet üniversitelerindeki yönetimin 
geriye götürülmesi, devlet üniversitelerindeki eğitimin geriye götürülmesi pahasına Bilkenti öne 
çıkarmaya çalışıyor. Bilkentte öğrencilerin yönetime katılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bil
kent yükseköğretim kurumunda, üstüne basarak söylüyorum, Bilkent yükseköğretim kurumunda 
üniversite öğrencilerimizin yönetime katılmasını memnuniyetle karşılıyoruz; ama, bunu, dev
let üniversitelerinden, devlet üniversitelerinde okuyan öğrencilerimizden esirgemeyi de şiddetle 
kınıyoruz. Bu, kasıtlı olarak yapılmıştır, bu, bilerek yapılmıştır; suç işlenmiştir. Dokuz yıldır 
YÖK'ün üniversitelerimizde yaptığı tahribatm hesabını nasıl verecekler? Nasıl vereceksiniz de
ğerli arkadaşlar? 

Sevgili arkadaşlar, Sayın Hocam, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlardaki nisaptan 
bahsetti; bir üye şöyle dedi, üç üye şöyle dedi, beş üye şöyle dedi... Değerli Hocam, değerli 
milletvekili arkadaşlarım, nihâyetinde, Anayasa Mahkemesi bir karar verdi ve verdiği karar, 
hepimizi; beni de, Sosyaldemokrat Halkçı Partiyi de, iktidardaki ANAP'ı da bağlayıcı bir ka
rardır. Anayasa Mahkemesinin kararının açıklığına rağmen, bu kararın etrafından dolanarak, 
kapı aralıklarından girerek, arka kapıyı zorlayarak yeni yaptırımlar getirmek, üniversite eğiti
mimizi yeni zorluklarla karşı karşıya bırakmak, kimseye fayda getirmez. Abesle iştigal etmek 
faydalı bîr davranış değildir. 

Değerli arkadaşlarım, YÖK'le birlikte üniversite özerkliği yok edildi. Gerçekten, kendi
mizi zorlayarak anlatmaya çalışıyoruz; gerçekten, anlatmakta zorluk çekiyoruz, galiba iyi an
latamıyoruz. Değerli arkadaşlarım, lütfen, bizim iyi anlatamamamızı hoş karşılayın ve bizi an
lamaya çalışın. 
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Değerli arkadaşlar, getirilen sistem, üniversitelerimizi, lise eğitiminin de tamamen gerisi
ne götürmek isteyen bir sistemdir. Sistemi özüyle görmek lazım, sistemi özüyle yakalamak la
zım. Şu, arka arkaya sunulan iki maddenin, bir maddede bile ifade edilmesi mümkün. "Yani, 
yazılış şeklini bırakın, Türkçesine varıncaya kadar her şeyi bozuk. Üstelik de, Millî Eğitim Ba
kanlığımızın, üstelik de yükseköğretim kurumlarımızın karşımıza getirdiği böyle bir tasarıyı, 
hiç getirmemelerini dilemekten başka yapacak bir şey yok değerli arkadaşlar. 

Kısacası, YÖK, üniversitelerimizi geriye götürmüştür, dokuz yıldır üniversitelerimizi tah
rip etmiştir. Daha fazla tahribatına izin vermemek için, bu maddeyi de, bu yasayı da kabul 
etmemenizi diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, hep, bir şey yapılıyor; geçen gün anlatmaya çalıştım, çok kısa olarak 
tekrarlayacağım : Türkiye'de, başka alanlarda olduğu gibi, bu alanda da fiilî durum yaratıl
mak isteniyor. Değerli arkadaşlarım, dikkatinizi çekiyorum, fiilî durum yaratılmak isteniyor. 
Şimdi bu kanun çıkarılacak; adım gibi biliyorum ki, bu kanun, Anayasa Mahkemesinde iptal 
edilecek; çünkü, Anayasaya aykırılığı daha önce tescil edilmiş bir kanun. Ama, ne olacak bili
yor musunuz? Bu arada, bir veya birkaç vakıf, yeni bir uygulamayla, yeni bir girişimle, yükse
köğrenim kurumu kuracaklar ve "fiilî durum yaratıldı" diye, Anayasa Mahkemesi iptal etse 
de, kurdukları kuruma, değişik isimlerle üniversite adını kullandırtacaklar. Şu anda Bilkent 
Yükseköğretim Kurulunun da korsan bir şekilde kullandığı üniversite adını, başkaları da kul
lanacak. Cümleyi dikkatle söylüyorum, Anayasa Mahkemesinin kararına göre, Bilkent, üni
versite adını kullanamaz, Bilkent Yükseköğretim Kuruludur... 

M. KEMAL KARHAN (tzmir) — Kurumdur, kurum... 
RIZA YILMAZ (Devamla) — Yükseköğretim kurumudur, üniversite değildir. Hocam, üni

versite midir? 
M. KEMAL KARHAN (tzmir) — Yani, üniversite de yükseköğretim kurumudur. 
RIZA YILMAZ (Devamla) — Peki Hocam... Size uygun değil bu üslup. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, toparlayınız lütfen. Bunları ifade ettiniz, meramınızı ifade et

tiniz zannediyorum. Toparlayınız lütfen. 
RIZA YILMAZ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, üniversite eğitim sistemimizi yeni bir oldubittiyle karşı karşıya bı

rakmamak için, bu maddeye de, bu yasaya da "hayır" oyu vermenizi diliyorum, hepinize say
gılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Genç; buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yasanın temel amacı, 

üniversite kapılarını halk çocuklarına kapatmaktır. Bakın nasıl oluyor?.. 
Vakıflar kanalıyla üniversiteler kurulacak, bu üniversitelerin masraflarının yüzde 45'i devlet 

tarafından karşılanacak, o vakıfların kurduğu üniversiteler, gidip, dışarıdaki en nitelikli, en 
kaliteli öğretim görevlilerini, devletin parasını da harcamak suretiyle, getirecekler, dolayısıyla, 
devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim diye bir şey kalmayacak; ayrıca, bu üniversetelerden 
mezun olanlara da peşinen iş bulunacak... Yani, artık, (A) vakıf üniversitesinden, (B) vakıf 
üniversitesinden mezun olan kişilere peşin iş bulunacak; ama, devletin üniversitesinden mezun 
olan kişilere de belirli iş sahaları kapatılacaktır. Bu kanun tasarısının getirilmesinden amaçla
nan birinci gaye bu. Burası çok önemlidir. Artık, fakir fukara çocuğu, köylü çocuğu, işçi çocu
ğu nbrmal bir üniversite eğitimi yapamayacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, kanun tasarısının getirilişinin ikinci bir amacı da şudur: Sayın özal, 
Malatya'da kendi adına özel bir tıp fakültesi kurmayı amaçlamış. Bu tıp fakültesine gerekli 
desteği sağlamak için bu kanun-tasarısı geliyor. Ayrıca, Sayın Doğramacı'nın kurduğu yükse
kokula, bu kanunla üniversite ismi verilmek isteniyor. Olayın bütün boyutları budur. Bunu ka
bul ediyorsanız, mesele yok. Elbette ki, o, sizin vicdanınıza kalmış bir konu. Ama, bu ülke 
insanlarını, bu devletin temel kurumlaruu ki, devletin en temel kurumu olan üniversiteleri, eğitim 
kurumlarını böyle bir iki vakfa imtiyaz tanımak için, temelinden sarsacak, sistemi bozacak, 
memleketin geleceğini tehlikeye atacak, memleket gençliğini eğitim ve öğretimden yoksun bı
rakacak böyle bir tasarrufu iki kişi için yapmak, acaba doğru mudur yanlış mıdır? Bunu bura
ya getirip tartışmak, sizce, bu memlekete ve millete saygının bir ifadesi midir? 

Ben dedim, biraz önce de Sayın Ertüzün söyledi; bu kanun tasarısını, Çankaya'da Sayın 
özal ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı öteki özal bir araya gelmiş, hazırlamışlar. Mesele 
budur. 

Eğer, Türkiye'de, memleket gençlerinin üniversite eğitiminden mahrum edilmesini kabul 
ediyorsanız, eğer devletin üniversitelerinde eğitim ve öğretim faaliyetinin durmasını kabul edi
yorsanız, eğer belirli birtakım kişilerin devletin malına mülküne el koymak suretiyle zengin 
olmalarını istiyorsanız, işte bu üniversiteleri kabul edersiniz. 

Bunu vurgulamak için söz aldım. 
Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Sayın Bakan, kanun tasarısında, "bir yükseköğretim kuruluna" denmiş, biz maddeyi okur

ken "kurumuna" diye okuduk, bunu düzelttik. Bunu ifade ediyorum efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısına dikkat eder misiniz? 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur; ara versek de karar yetersayısının bulunacağı ümidinde bulun

madığımız için, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 28 Mart 1991 
Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 1630 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —: Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Körfez krizi nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya 
gönderilen Sağlık görevlilerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Halil Ştvgtn'tn yaztlt cevabı (7/1923) 

. • . . Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygıla

rımla arz ederim. 
Tevfik Koçak 

Ankara 
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1. . Körfez bunalımı nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine gönderilen sağlık 
görevlilerinin sayısı ne kadardır? 

2. Gönderilen doktor, hemşire ve diğer sağlık görevlileri ne kadar süre için gönderilmiş
lerdir? 

3. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine gönderilen sağlık görevlilerinin seçiminde hangi 
özellikler gözönünde bulundurulmuştur? 

4. tktidar partisine yakın olan ya da kendilerini iktidar partiye yakın gösterenler yerine 
başka görevlilerin gönderildiği doğru mudur? Gitmek istemeyenlere baskı ve tehdit yapıldığı 
iddialarına değin görüşünüz nedir? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/449 27.3.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28.2.1991 gün ve Kan. ve Kar. Dai. Bşk. 7-1923-7024-31350 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili levfik Koçak'ın körfez krizi nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu-

ya gönderilen sağlık personeline ilişkin yazılı soru önergesine cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Ankara Milletvekili levfik Koçak'ın körfez krizi nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu-
ya gönderilen sağlık görevlilerine ilişkin yazılı soru önergesine cevabımız. 

29.9.1981 tarih ve 8/3693 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ek "Başbakanlık Sivil Olağa
nüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama Direktifi" ile Başbakanlığın 4.1.1991 tarih ve 12-00023 
sayılı emirleri çerçevesinde, körfez krizi nedeniyle, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kapsamına 
giren illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde (toplam 21 il) 3456 personel geçici olarak 
görevlendirilmiştir. Bu görevlendirmede, mezkûr 21 ilde mevcut sağlık kuruluşlarının kadro açık
larının, diğer bölgelerde standart kadro kıstaslarına göre fazla olarak elemanlarca hizmetin 
aksamaması da esas alınmak suretiyle tamamlatılması cihetine gidilmiştir. Bu görevlendirme
ler, mezkûr bölgelerdeki halkımız, oradaki görevliler ve ülkemize sığınanlar için gerekebilecek 
sağlık hizmeti desteğini sağlamak amacına yöneliktir. Gönderildikleri tarihte görev süresi be
lirlenmemiş o(an personelin 11-12-13 Mart 1991 tarihlerinde aslî görev yerlerine dönmeleri için 
Valiliklere talimat verilmiştir. 

Geçici görevlendirmelerde iktidar partisine yakın olup olmayanlar arasında bir ayırım ya
pılıp yapılmadığı sorulmaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunulmasında hizmetin uygulanmasında 
ve sağlık personelinde politik tutum ve davranışlar sözkonusu değildir ve olamaz. 

Geçici göreve gitmek istemeyenlere baskı ve tehdit yapıldığı iddiasına gelince; geçici ola
rak görevlendirilen tüm personelin hepsi görev bilinci içerisinde şevkle hizmete koşmuştur. Ancak; 
kabul edilebilir mazeretleri olanların (hastalık izni, hamilelik gibi) yerlerine başka personel gö
revlendirilmesi yapılmıştır. 
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2. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'tn, ülkemiz ile Irak yönetimi arasındaki ekonomik ve 
siyasal sorunlarm çözümü amacıyla ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Dışişleri Bakamndan sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakan Ukili Mehmet Yazar'tn yazdı cevabı (7/1949) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı Kurtcebe Alptemocin tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasını dilerim. Saygılarımla. 
tstemihan Talay 

, tçel 
1. Türkiye ile Irak yönetimi arasında şu anda çeşitli ekonomik ve siyasal sorunların çö

zümüne ilişkin doğrudan müzakereler yürütülmekte midir? tki ülkenin bu aşamada üst düzey
de görüşülmesini planladığı bir ya da birkaç paketten oluşan ortak sorunlar belirlenmiş midir? 
Eğer böyle bir oluşum yoksa Türkiye'nin bu konuda hızlı bir inisiyatif kullanarak bazı girişim
lerde bulunması düşünülmekte midir? 

2. Ambargonun başladığı tarihten bugüne kadar geçen surede Türkiye'nin petrol boru 
hattından ve ikili ticaret ilişkilerinden kaynaklanan maddî kayıplarının ayrı ayrı miktarı ne ka
dar olmuştur? 

3. Türkiye bu kayıpları nedeniyle Irak'tan tazminat talebinde bulunacak mıdır? 
4. Petrol boru hattının çalıştırılması ile ilgili olarak Irak'la ilişkiler sürdürülmekte midir? 

5. Körfez savaşı sırasında boru hattı ve dolum tesisleri bombardımandan herhangi bir 
zarar görmüş müdür? Bu tesislerin hemen devreye sokulması mümkün müdür? Boru hattımn 
çalıştırılması için bir tarih belirlenmiş midir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/1032-148 25.3.1991 

Konu : tstemihan Talay'in soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7 Mart 1991 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1949-7087/31636 sayılı yazılan. 
tçel Milletvekili Sayın tstemihan lalay'ın yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle Bakan

lığımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Yazar 
Millî Savunma Bakanı, 

Dışişleri Bakan V. 

Sayın tstemihan Talay'ın Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 
1. Körfez savaşının sona ermesini takiben, komşumuz Irak ile münasebetlerimizin kriz 

öncesindeki normal seyrine dönmesine imkân verecek şartların biran önce teessüs etmesini te
menni ediyoruz. Bu suretle, Türkiye-Irak ilişkilerinin/sağlıklı bir diyalog ve işbirliği ortamına 
yeniden kavuşması mümkün olabilecektir. 
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Bu aşamada, komşu Irak halkının yaralarının sarılması ve ızdırabının tahfifi için Hükü
metimizce insanî yardımda bulunulması planlanmaktadır. 

Irak'taki şartların elvermesine, özellikle Büyükelçilik personelinin Bağdat'a intikali için 
güvenlikli ulaşım imkânlarının sağlanmasına bağlı olarak, Bağdat Büyükelçiliğimizin faaliye
tine yeniden başlaması da öngörülmektedir. 

2. Türkiye-Irak Petrol Boru Hattından petrol taşınması ve Yumurtalık'ta verilen liman 
hizmetleri karşılığında Türkiye'nin sağladığı yıllık gelir 290 milyon dolar civarındadır. Boru 
hattından petrol akışı 7 Ağustos 1990 tarihinde durdurulduğu cihetle, son 8 aylık dönemde 
190 milyon dolar civarında bir kaybın sözkonusu olduğu söylenebilir. Tabiatıyla, boru hattın
dan geçen petrolün ve dolayısıyla bundan sağlanan gelirin miktarı yıldan yıla değişebilmektedir. 

Irak'a 1989 yılı ihracatımız 445 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, 1990 yılı Ocak-Temmuz 
dönemi ihracatı da 214 milyon doları bulmuştur. 1990 yılı toplam ihracatının 1989 yılı seviye
sinde olacağı varsayımı halinde, bu yıla ait kaybın 231 milyon dolar, yine aynı varsayım'çerçe
vesinde 1991 yılının ilk 3 ayındaki kaybın 111 milyon dolar olduğu söylenebilir. Bu durumda 
ve anılan varsayım çerçevesinde son 8 aylık döneme ilişkin ihracat kaybı 342 milyon dolarciva-
rındadır. 

3. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 29 Ekim 1990 da kabul ettiği 674 sayılı ka
rarda, Irak'ın Kuveyt'i işgalinin sonucu Kuveyt ve üçüncü ülkelerin ve bunların vatandaşları
nın ve kuruluşlarının uğradıkları kayıp, hasar veya zarardan dolayı Irak'ın sorumlu olduğu 
belirtilmiştir. Güvenlik Konseyinin 2 Mart 1991 tarihli ve 686 sayılı kararında, Irak'ın, Kuveyt'e, 
üçüncü ülkelere ve bu ülkelerin vatandaşları ile kuruluşlarına uğradıkları kayıp, zarar ve ha
sarlardan dolayı uluslararası hukuk uyannca tazminat ödemeyi ilke olarak kabul etmesi iste
nilmiştir. Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakam Tarık Aziz'in BMGK Başkanı ve BM 
Genel Sekreterine muhatap 3 Mart 1991 tarihli yazısında ise, Irak Hükümetinin 686 sayılı ka
rarda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul ettiği bildirilmiştir. Yukandaki karar
lar ile uluslararası hukuk çerçevesinde diğer ilgili ülkeler gibi Türkiye de Irak'tan tazminat ta
lebinde bulunma hakkına ilke açısından sahiptir. 

4. BM Güvenlik Konseyinin Irak'a karşı aldığı zorunlu ekonomik yaptırım kararlan ha
len geçerli olduğundan, petrol boru hattının çalıştırılması mümkün değildir. 

5. Petrol boru hattının Irak topraklarında bulunan bölümünün durumu hakkında ilk 
elden sağlanmış kesin bilgiler henüz mevcut değildir. Uluslararası kaynaklardan sağlanan bazı 
bilgilere göre, boru hattında herhangi bir zarar bulunmamaktadır. Irak'taki dolum ve pompa
lama tesislerinde meydana gelen hasarın sınırlı olduğu ve boru hattının çalışmasına engel teş
kil etmeyeceği de sağlanan bilgiler arasındadır. Boru hattının ülkemizdeki bölümü ise hemen 
devreye sokulmaya hazırdır. Boru hattının faaliyete geçirilmesi Irak'a BMGK kararlan çerçe
vesinde uygulanan ekonomik yaptırımlar kalktıktan sonra gündeme gelebilecek bir konudur. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

99 UNCU BİRLEŞİM 

27 . 3 . 1991 Çarşamba 

Saat : 14.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

/ s 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'ye 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihleri : 18.1.1991, 7.2.1991) 

2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Saydı 
Kanunlarla, Değişik 3194 Sayılı tmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

X 3. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tarihi : 25.1.1991) » 

X 4. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka-



nun Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

5. — 8.1.1985 Tarihli ve 3143 Sayüı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dr.-.ir Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1 /768) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi: 12.2.1991) 

6. — Türk Ceza Kanununun. Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314ve315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'mn 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

7. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi: 28.11.1990) 

8. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 9. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı .Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991) 

X 10. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

11. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 
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12. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 13. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının-2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 14. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

15. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

16. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

17. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal-
' dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye

lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

18. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

19. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

20. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 



22. — îstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi ; 
29.5.1990) 

23. — îstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

24. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S, Sayısı : 438) (Dağıtma târihi : 
29.5.1990) 

25. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

26. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 27. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 29. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 449) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

30. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

31. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Saydı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 
üffl& • 

32. — İzmir Milletvekili Erdal inönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarımn ladesi Hakkında 
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Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

33. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı: 468) (Dağıtma tarihi: 24.10.1990) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

37. — istanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (2/39) (S. Sayısı: 469) (Dağıtma tarihi: 31.10.1990) 

38.— İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 39. — Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu-
luduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi: 5.11.1990) 

40. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi • 8.11.1990) 

X 41. —. Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 
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X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı ' 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın înfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 46. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasalısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 47. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 48. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı: :500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 49. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 50. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28,12.1990) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

52. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 
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53. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 

X 54. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında 
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay 
Milletvekili Öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşme
lerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Ola
rak Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 2/307) ' 
(S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

55. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

56. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 

57. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

58. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 
ilçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

59. — îstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kim
lik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) 

60. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik- Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

61. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/764) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi: 28.2.1991) 

62. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe-Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 
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63. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

X 64. — Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/778) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

65. — Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma 
tarihi : 5.3.1991) 

66. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

67. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri . Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 

68. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı :. 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

69. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları (1/784) (S, Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 20.3.1991) 

X 70. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Düşürülen Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye - Suriye Protokolü
nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/779) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 21.3.1991) 

71. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri-
komisyonları raporları (1/648) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 72. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasındaki ve Ötesindeki Hava Servisleri İçin An
laşmanın, Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 



— 9 — 

tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/679) (S. Sayısı: 539) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 73. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/597) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

,X 74. — 12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da İmzalanan Uluslararası Hava Taşı
malarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiştiren 
Guatemala City Protokolü, 3 Sayılı Montreal Ek Protokolü ve 4 Sayılı Montreal Pro
tokollerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/740) (S. Sayısı: 541) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 75. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
İki Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/699) (S. Sayısı: 543) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 76. — Şikago'da 7 Aralık 1944 Tarihinde Âkit ve İmza Edilmiş Olan Milletler
arası Sivil Havacılık Anlaşmasına 83 (BIS) Maddesinin Eklenmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi: 25.3.1991) 

X 77. — Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/755) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

78. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaş
larına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




