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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün, borsada meydana gelen olaylar ve sermaye piya
sasına ilişkin, gündem dışı bir konuşma yaptı. 

31 Mart 1991'de yapılacak seçimler nedeniyle gözlemci statüsüyle Arnavutluk'a gidecek 
TBMM Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, 3392 Sayılı Kanunun 65 inci Maddesine Bağlı 65 
Sayılı Listeden 2 Köy Adının Çıkarılmasına Dair Kanun Teklifini; 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın (6/1092) ve, 
Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın (6/1146); 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; tçişleri Komisyonun

da bulunan teklif ile soruların geri verildiği bildirildi. 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanu
na Üç Ek Madde Eklenmesine ve Bir Ek Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısının (1/591) (S. Sayısı: 507 ve 507'ye 1 inci Ek) görüşmelerine devam edildi; 5 inci mad
desi için yapılan oylamada karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

28 Mart 1991 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.30'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdıdhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çanakkale Bursa 

Mümin Kahraman Mustafa Ertuğrvl Ünlü 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
28.3.1991 Perşembe 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Dazkırı İlçesinde tapu kadastro çalış
maları yapıldığı halde tapuları verilmeyen arazilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1151) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.3.1991) 

2. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, ülkemizde özel eğitim ve öğretime muhtaç bu
lunan çocuklara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 27.3.1991) 

Yazılt Soru Önergeleri 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyündeki ba
zı vatandaşlara ait olup DSİ Genel Müdürlüğünce kamulaştırılan arazilerin kamulaştırma be
dellerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1994) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1991) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Ardahan İlçesine bağlı Kocaköy Köyü
nün su sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1995) (Başkanlığa geliş tarihi: 
27.3.1991) 

3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Dazkırı İlçesi Çiftlik Köyü arazisine 
ve Emirdağı ve Dazkırı ilçelerine bağlı bazı köylerin içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1996) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.3.1991) 

4. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, ceza ve ıslahevlerindeki işyurtlarına ilişkin Adalet 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1997) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.3.1991) 

Meclis Soruşturma Önergesi 

1, — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 47 arkadaşının, kamu kurumlarına ait yabancı 
menşeli taşıtları ekonomik ömürlerini doldurmadan toplatarak sattırdığı ve.bu eyleminin 237 
numaralı Taşıt Kanununun 16 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Maliye ve Gümrük Bakanı Ad
nan Kahveci hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/4) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.3.1991) 

Meclis Araştırması 

1. —- Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 19 arkadaşının, Bulgaristan'dan ülkemize göç-
eden soydaşlarımızın sorunlarını ve bu sorunlarının çözümü için bugüne kadar yapılan çalış
maları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.3.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Baskanvekili Abdulhalim Araş 

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

— — — # . . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelerine başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
l. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'm, Körfez savası nedeniyle yurda dönen isçilerin sorunlart 

üe Kuveyt'e isçi gönderileceği söylentilerine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır; sırasıyla söz vereceğim. 
Kars Milletvekili Sayın Mahmut Almak, Kuveyt'e gönderileceği söylenen işçiler konusun

da gündem dışı söz istemişlerdir. 
Buyurunuz efendim. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, bir 

süre önce, Ortadoğu'da, Körfez bölgesinde bir pazar kavgası başlatılmıştı. Bu pazar kavgasın
da taraflar, emperyalist Bush ve müttefikleri ile, faşist Saddam ve El Sabah ailesiydi. 

Bush ve müttefikleri, Ortadoğu'da, Körfez bölgesinde yerleşmek ve Ortadoğu'nun zengin 
petrol yataklarına el koymak istiyorlardı; Saddam ise Arap liderliğine soyunmuş, Kuveyt'in 
zengin petrol yataklarını sahiplenmek istiyordu; El Sabah ailesi de yıllardır devam et-tirdiği sö
mürü, vurgun ve talan düzenini sürdürmek istiyordu. 

Bu güçler, işte bu yüzden kapıştı; sonuçta, hepinizin bildiği gibi, bir savaş oldu. Bu savaş
ta binlerce insan öldürüldü ve bölge halkları büyük zararlar gördü. 

Bu Körfez savaşından Türkiye de büyük ölçüde etkilenmiştir, öncelikle Irak ve Kuveyt'te
ki müteahhitlik işleri durduğu için; bu ülkelerde bulunan işçilerimiz gerisingeri dönmek zo
runda kaldılar. Yine, her iki ülkeye ve özellikle Kuveyt'e yapılan ihracat kesildi; bunun sonu
cunda da üreticiler büyük bir ekonomik darboğazla karşı karşıya kaldılar. 

Karayolu taşımacılığı durdu. Karayolu taşımacılığı durunca, bölge esnafı iflas etme duru
munda kaldı. Tanker sahiplerinden tutun... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, ben burada hatibi mi dinleyeceğim, ayaktaki arkadaşları mı seyre
deceğim?! Çok rica ediyorum efendim; yapmayın. Ben utanıyorum bu sözleri söylemeye... (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

— 279 — 



T.B.M.M. B : 100 28 . 3 . 1991 O : 1 

MAHMUT ALINAK (Devamla) — Çayocağı işletmeciliği, bakkallık veya benzeri işleri 
yapan bütün esnaf büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Böylece', ülkemizde sayıları milyonla
rı aşan -diyebilirim ki 10 milyonu aşan- işsizler ordusuna yeni yeni işsizler eklendi. 

Bilindiği gibi, iktidar bugüne kadar işsizliği giderme konusunda hiçbir alternatif sunama
dı. Sunacak gibi de değil... Çünkü, bugüne kadar işsizliği ortadan kaldırmak üzere herhangi 
bir adım atılmadı; anlamaz da... Çünkü, yürütülen ekonomik politikalarla, şu anda yürürlük
te olan ekonomik politikalarla işsizliği sona erdirmenin ya da azaltmanın imkânı yok. Bu ko
şullarda, işsizlik, giderek artacaktır. 

Bu Körfez politikası nedeniyle, Körfezdeki gelişmelerden dolayı, işsizlik büyük ölçüde ar
tıp, halk yığınlarını bunaltırken, siyasal iktidar, söz konusu işsizliği ortadan kaldırıcı herhangi 
bir tedbire başvurmadı; ama Üç beş müteahhitlik firmasının zararlarını karşılamak üzere özel 
kararnameler çıkarıldı. Bu müteahhitlik firmalarının -ki, basında büyük ölçüde yankı buldu, 
kamuoyu da bu konuda bilgi sahibidir- zararları bizzat devlet tarafından karşılanırken, özel
likle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde işsizlikten bunalan, aç, sefil ve bu yüzden de 
göç etmek zorunda kalan insanların sorununa, şu ya da bu şekilde, herhangi bir yaklaşım gös
terilmedi. Baskılar yoğun, işkence yoğun, insan hakları ihlalleri yoğun, bir de buna işsizlik 
eklendi ve bölge, büyük ölçüde boşalmaya başladı; ama, Hükümet, bugüne kadarki, bölge hal
kına yönelik olan duyarsızlığını devam ettiregeldi. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu gelişmeler'olurken, basında, Kuveyt'e işçi gönderileceği 
ve bu arada, Türkiye'nin Kuveyt'in inşası ve imarıyla ilgili her türlü göreve hazır olduğu şek
linde birtakım haberler çıktı. 

Bu yüzden milyonlarca işsiz insanımız, büyük bir beklenti içine girmiş bulunmaktadır. 
Her gün telefonlar almaktayız; her gün bize, yazılı ya da sözlü başvurular olmaktadır, insan
lar, bir an önce bu sorunun açıklığa kavuşturulmasını istemektedirler. Bu işsiz insanlar, Ku
veyt'e giderek çalışmak istemektedirler. 

Bu nedenle, bu kürsüde Hükümetten soruyoruz : Kuveyt'in kapıları işsiz insanlarımıza 
açılacak mıdır; yani, Kuveyt'e işçi gönderilecek midir? Bu konuda bugüne kadar herhangi bir 
çalışma yapılmış mıdır, ya da yapılacak mıdır? Kuveyt'e işçi gönderilecekse, ne kadar gönderi
lecektir? 

Körfez Savaşından en çok Doğu Anadolu halkı etkilenmiştir; işsiziyle etkilenmiştir, esna
fıyla etkilenmiştir, çiftçisiyle etkilenmiştir; kısacası, bütün bir halk etkilenmiştir. Bu konuda, 
Hükümet, ne gibi ekonomik tedbirler almayı düşünmektedir? 

Bu ve benzeri konularda Hükümet, Kuveyt nezdinde herhangi bir girişimde bulunacak 
mıdır ve soruna herhangi bir çözüm getirecek midir? Yoksa, bütün sorunlarda olduğu gibi (in
san hakları ihlallerinden tutun da, açlığa kadar, sefalete kadar, enflasyona kadar, geçim darlı
ğına kadar bütün sorunlarda olduğu gibi) bu sorunlara da duyarsız kalarak, kamuoyunun bek
lentilerini boşa mı çıkaracaktır? Bunları öğrenmek istiyoruz. 

Hepinize teşekkür ediyorum; saygılar sunuyorum. (SHP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Almak. 

2. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Devlet Bakam Işın Çeîebi'nin doktora tezine ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Işın Çeîebi'nin cevabı 
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BAŞKAN — Sayın Halil Çulhaoğlu, Sayın Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin doktora teziyle 
ilgili gündem dışı söz istemişlerdir; söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Çulhaoğlu. 
HALİL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Sayın Devlet 

Bakanı Işın Çelebi'nin doktora teziyle ilgili, basında da yer alan iddialara ilişkin görüşlerimi 
bilgilerinize sunmak üzere söz aldım. Başta Sayın Başkan ve Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Bakan, geçen yılın sonlarına doğru, daha önce Gazi Üniversitesinde iki kez dene
yip, başarısız olduğu doktora sınavını, bu kez de -bakan iken- 9 Eylül Üniversitesinde yineledi 

v ve sınavını başarıyla vererek, "Türkiye'de 1980 Sonrası ihracata Yönelik Sanayileşme Mode
linde ihracata özgü Teşviklerin Sanayileşme Açısından Değerlendirilmesi" adlı teziyle Kasım 
1990'da "doktor" unvanını elde etti. 

Bakanlık görevinin ağırlığına, işlerinin yoğunluğuna, tez seminerlerine devam etmedeki 
zorluğa rağmen başarılı sınav veren Sayın Bakanı yürekten kutlamak gerektiğini düşünüyor
duk; ama, tezi incelediğimizde, tezin, Eximbank'ta görevli üç uzman tarafından hazırlanan 
ve Devlet Planlama Teşkilatının 24 Temmuz 1990 günü yayımlanan, "1980'den 1990*a Makro 
Ekonomik Politikalar, Türkiye Ekonomisindeki Gelişmelerin Analizi ve Bazı Değerlendirmeler" 
adlı rapor taslağının bir fotokopisi olduğunu gördük. 

Eximbank'ta görevli üç uzmana, 11.10.1989 tarihli bir emirle geçici bir görev verilmiş; ay
nen okuyorum : 

"Sayın Aziz Konukman 
Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi'nin Danışmanı Profesör Doktor Canan Balkın'ın yürüt

mekte olduğu proje çalışmalarında, iki aylık süreyle, özlük haklarınız Bankamızda saklı kal
mak kaydıyla, görevlendirilmeniz Genel Müdürlük makamınca uygun görülmüş bulunmaktadır." 

Filiz Özbek imzalı görev yetkisiyle, üç uzman arkadaşımız, Sayın Işın Çelebi'nin danış-
manıyla beraber çalışmaya başlamışlar. 

Eximbank'ta görevli üç uzman, 1980 Sonrası ihracata Yönelik Sanayileşme Modeli Hak-
kında Raporu, Başbakana sunulacağı zannıyla, Demir-Çelik Genel Müdürlüğü binasının do
kuzuncu katında hazırlamaya başladılar ve iki ay sonunda da çalışmalarını bitirdiler. 

Başbakana sunulacağı zannedilen raporlarının çok büyük bir bölümünü, Sayın Bakan, 
tezine, aynen, kelimesi kelimesine aktarmış. Ayrıca, uzmanlar, hazırladıkları raporlarda -bir 
tesadüf sonucu- çalıştıkları Demir-Çelik Genel Müdürlüğüne ait kâğıtları müsvedde olarak kul
lanmışlar. Kendi el yazılarıyla hazırladıkları raporlar mevcuttur. 

Sayın Çelebi'nin tezine, fotokopi derecesinde benzeyen raporlar daktilo edilirken, Sayın 
Bakana ilk nüshaları verilmiş; ama Sayın Bakan o kadar iyi kopya çekmiş veya fotokopi yap
mış ki, biraz sonra açıkça da anlatacağım bariz daktilo hatalarını da doktora tezine geçirmeyi 
ihmal etmemiş! Büyük bir ihtimalle de, tezi büyük bir dikkatle inceleyen sayın ekonomi profe
sörleri, karşılarındaki bakan olduğundan, bakanın hatırı için, bu yanlışlıklan görmezliğe gel
mişlerdir. 

Uzmanlarca hazırlanan, profesörlerce yanlışlıkları dikkate alınmayan raporla, Sayın Ba
kanın tezi arasındaki benzerliklere şöyle bir bakalım : 

Tezin giriş bölümünün önemli bir kısmı, çalışmanın "Yönetici özeti" bölümünden alın
mış. Alınan kısımlar kelimesi kelimesine aynı... 
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Tezin birinci bölümünün alt başlığı, "İhracata Yönelik Sanayileşme Modelinin Teorik 
Temelleri" şeklindedir. Uzmanlarca yapılan çalışmanın birinci bölüm başlığı ise, "Dışa Açık 
Sanayileşme Modelinin Teorik Temelleri" şeklindedir. Başlıklar farklı; ancak, içerik ve ifade
ler aynıdır. Bu bölüm aynen teze aktarılmıştır; aktarma yapılırken onüç paragraf ilave edilmiştir. 

Tezin birinci bölümünün 1 ve 2 numaralı başlığı, "İhracata özgü Teşviklerin Teorik Te
melleri ve Etkinliğinin Sağlanması" şeklindedir. Uzmanlarca yapılan çalışmanın birinci bölü
mündeki numarasız olan başlık ise şöyledir : "İhracatı Teşvik Politikalarının Teorik Temeli ve 
Etkinliğinin Sağlanması." 

Bu başlıktaki bölüm, tezin ilgili bölümüne aynen aktarılmıştır. Bu bölüm, çalışmanın ya
zarlarından Karaoğlanoğlu'nun, Potricialorende ile birlikte yaptığı -Türk Eximbank Genel Mü
dürlüğüne sunulmuştur- İngilizce makaleden özetlenerek kaleme alınmıştır. İlginçtir; tezde bu 
bölüm biraz daha ayrıntılı olarak ele alınmış, ayrıntılar ise, İngilizce makaleden aktarılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, daha sonra kullanmak üzere kendimde saklı olmasını istediğim bö
lümleri atlayarak, ilginç olacağını zannettiğim bir bölümü daha okumak istiyorum : 

Tezde tablo 2.2,'de ihracat kalemi yer almamaktadır. 
Sayın Bakan, basına yaptığı açıklamada, "Tez 1989 Kasımında bitmiştir. İlaveler yaptım, 

verilerini yeniledim" diyor; ancak, tabloda, 1990'a ilişkin tahminî değerler yer almamaktadır. 
Kasım 1990 da, tezin sunulduğu tarihtir. Verilerin güncelleştirilmesi imkânı olmasına rağmen, 
bu yapılmamıştır. Ancak, uzmanlar "1989 Kasımında yaptığımız çalışmada yer alan tablo açık
laması, yazımıyla birlikte aynen alınmıştır" demektedirler. 

İkinci bir örnek, "Tablo II ve III" de verilebilir. Tablodaki kısıtlayıcı ihracatçılar" dakti
lo hatası olarak yanlış yazılmış: bu, çalışmanın ilk taslağında da böyle... Doğrusu "kısıtlanan 
ihracatçılar" olacaktır. Aynı şekilde dip notta "M yapa" denilmiş ama "Mxf" olacak. Sayın 
Bakan bunu da aynen... 

BAŞKAN — Sayın Çulhaoğlu, bu kadar detaya girip de, Meclisi fazla meşgul etmeyelim, 
rica ediyorum. 

HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) — Mesela "EUP yayınlarından" bahsedilmiş; ama 
"IMF yayınları" olarak belirlenmesi gerekmektedir. Daktilo hataları da, aynen fotokopi dere
cesinde benzemektedir!.. 

Sayın profesörlere veya yetkili kurumlara, elimdeki belgeleri, uzmanların raporlarını ve 
DPT yayınını vermek isterim. Sayın Bakana ait kaç sayfa görebilecekler, merak içindeyim!.. 
Üç iktisat profesörünce veya yetkili kurullarca değil, sokaktan geçen bir sade vatandaşça şöyle 
bir bakılırsa, paragrafı paragrafına, hatta daktilo yazım hatalarına kadar aynı olduğu görüle
cektir. örneğin, Devlet Planlama Teşkilatının 24 Temmuz 1990'da yayınladığı, "1980'den 1990'a 
Makro Ekonomik Politikalar, Türkiye Ekonomisindeki Gelişmelerin Analizi ve Bazı 
Değerlendirmeler" adlı yayınla, Sayın Bakanın tezi karşılaştırıldığında da, 50 sayfa alıntının 
aynı cümlelerle yapıldığı görülecektir. O çalışmalardan çıkarttığım, Devlet Planlama Teşkilatı
nın yayınından çıkarttığım ekler de buradadır; bunları da, daha sonra kullanmak üzere kendi
me saklıyorum. 

Doktora tezinin alıntı olduğu iddialarıyla, Sayın Bakanın güvenilirliğini halk gözünde de, 
toplum gözünde de yitireceği açıktır. Her mevkide olduğu gibi, bakanlık mevkiinde de, doğru
luk, saygınlık, güvenilirlik çok önemli sıfatlardır. Bulunduğu mevki gereği, Türkiye'nin eko
nomik işlerinden, gidişinden sorumlu bir bakanın, doktora tezinde alıntı yaptığı iddiası üzücü 
ve düşündürücüdür. 
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Bulunduğu makamın olanaklarını kullanma iddiasını Sayın Bakanın kamuoyuna duyur
ması gerektiği düşüncesindeyim. Olanaklarını kullanmadığını, Sayın Bakanın, kamuoyuna du
yurması gerektiği düşüncesindeyim. Bu gerekçeyle bu gündem dışı konuşmayı yapmış bulunu
yorum. Ayrıca, hiç kimseyi hedef almadığımı; ama Türkiye'de özgün doktora yapısının kulla
nılması, korunması noktasında, elimizden geleni, akademik kariyer noktasında vereceğimizi 
ifade eder, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çulhaoğlu. 
Cevap vermek üzere Devlet Bakam Sayın Işın Çelebi, buyurun. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değer

li arkadaşımız bu konuya üç hafta veya dört haft önce sözlü soru önergesi haline getirmişti 
ve sonra basında yer almaları için, önemli bir gayret sarf etmişlerdi. 

Ben kendisine de özel bilgi verdim ve basında çıkan bu tartışmalar üzerine, anlamsız bir 
tartışma ve müzakereyi bitirmek için, üniversiteye başvurdum; bu düşünce ve eleştiriler karşı
sında, bu tezin incelenmesini rica ettim. Şimdi, bu konuşma ışığında da, yeniden, bu konuşma 
tutanaklarını göndereceğim ve bu konuşma tutanakları açısından da meseleyi incelemelerini 
rica edeceğim. 

Şimdi benim aklıma bir şey geliyor ; Bugün, bu kürsüde, Halil Çulhaoğlu kardeşimiz bu 
meseleyi gündeme getirirken, acaba bu akşam saat 11.00'de yayınlanacak açık oturumdan ba
zı arkadaşlarımız rahatsız oldular mı? Çünkü, 23.00'te yayınlanacak açık oturumu izlemenizi 
rica ediyorum. Bugün, Tansu Çiller, Sayın Grup Başkanvekili Onur Beyle ve değerli Genel Başkan 
Yardımcımız Metin Gürdere arkadaşımızla katıldığımız açık oturumu izlemenizi ve değerlen
dirmenizi rica ediyorum. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Ne alakası var onunla bunun? 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Bakan, bunun tezle ne alakası var? 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Bu nokdada, bu suçlamalar ışığında ko

nuyla ilgili bilgi vermek, Parlamentoya bilgi sunmak, görevim. Ben, Orta Doğu Teknik Üni
versitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldum ve master yaptım. Planlamada çalışırken, 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde ekonomi bölümünde imtihan kazanarak, yüksek lisans master eği
timi yapmaya başladım. Fark dersleri verdim ve 1976 yılında başladım; 1980 yılında da, pekiyi 
derece ile, Siyasal Bilgiler Fakültesinin Ekonomi Bölümünden mezun oldum. Pekiyi derece ile 
mezun olduğum için doktoraya hak kazandım ve kazandığım bu hak üzerine, doktora çalış
malarımı yürüttüm. Yönetmeliklere uygun olarak, herhangi bir doktora öğrencisinin yüküm
lülüklerini yerine getirerek, 1981 -1982 öğretim yılından sonra bu çalışmalarıma devam ettim. 

1987 yılında, milletvekili olduğumda, doktora çalışmalarımda yeterlik sınavına, "bakan" 
sıfatını taşımadan girdim; milletvekiliydim, "bakan" sıfatını taşımıyordum, yeterlik sınavına 
girdim, geçtim ve tez yazmaya hak kazandım. 1988 yılı idi ve "bakan" değildim. 

Çok önemli birtakım çalışmalar yaptık... Sonra bakan oldum; fakat, bana süremin dol
duğunu söylediler. 

Bu üç değerli arkadaşımızın Eximbank'ta problemleri vardı... Kendilerinin bizimle çalış
ması konusunda bir değerli dostumuz (Cemal Par) rica etti, biz de "arkadaşlarımızdan 
yararlanalım" dedik ve yaptığımız birçok çalışmayı kendilerine verdik. O sözünü ettiğiniz teo
rik bölüm, Dünya Bankasına yapılmış bir çalışmadan aynen tercüme edilmiştir; çalışmanın bazı 
bölümleri de değiştirilmiştir. 
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Kelime hataları konusunda, "daktilo hataları" dediğiniz konuda da şunu söylemek isti
yorum : Yapılan çalışma, kendime ait kompitürün disketine çekilmiştir, disketi bendedir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yani, aynen aldınız oradan?!. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Hayır efendim, aynen almadık, optiği
miz çalışmalardan... 

BAŞKAN — Efendim, aslında bunlar gündem dışı konuşma meselesi değil; fakat, arka
daşımız çok ısrar ettiler, onun için söz verdim. Bu nedenler konuyu fazla uzatmayalım. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — İzin verirseniz bilgi vereceğim efendim. 
Ben, bakan olarak yaptığım her işin hesabını hayatım boyunca vermeye hazırım. Ben bu 

işi bitirdiğimde, çocuklarıma, alın teriyle ve açık alınla bu işi bıraktığımı söylemek istiyorum. 
Burada, bu polemiklere neden olmayacağım. 

Üniversiteye müracaat ettim; üniversite inceliyor. Gerekirse, inceletmesi için YÖK'e de mür-
caat edeceğim. 

' Bu tez, 14-15 senelik çalışmamızın bir ürünüdür. Ben, dış ticareti 5 - 6 yıl fiilen yaptım; 
dış ticaret sermaye şirketlerinin malî ve hukukî işler komisyon başkanlığını yaptım, yönetim 
kurulunda bulundum. Fiilen imza attım, yaklaşık 500 milyon dolarlık kontrat var. 

Geldim, iş hayatında yaptığımı, pratikte yaptığımı ve bugün siyasî mevkide bakan olarak 
yaptığım işi sorgulayan bir tez yaptım. Tabiî ki, bu işi yaparken birtakım arkadaşlardan yarar
lanacağım, dataları toplatacağım. 

Kendine özgü bu tezimin savunmasını, üniversitede 100 kişinin önünde yaptım; en azın
dan 20 öğretim üyesi 60'a yakın öğrenci ve 20 de gazeteci vardı ve jüri de açıktı. Bir tezin yazıl
ması kadar, savunması da önemlidir. Ben, o tezin savunmasını, bu kadar insanın önünde ya
pıp, "doktor" unvanım aldım. 

"Beni bu imtihana sokmayın, bu tezi de size vermeyeyim. Bakanken şu işi yapmayayım, 
lafı edilecek" demiştim. Dediler ki, "Bakanken başlamadın ki sen bu işe, yıllar önce başlamış
sın." 

Şimdi, bir başka mesele var : Bu arkadaşların çalışmasından, planlamanın raporundan 
bahsedilmektedir. 

Planlamanın raporunu da yöneten benim, hazırlatan benim, hazırlayan benim. Arkadaş
lar bana, "yayınlamayalım" dediler, ben "yayınlayalım" dedim. 

Sayın Kumbaracıbaşı, onu, dün akşam televizyondaki açıkoturumda kullandı. Demek ki, 
yararlı bir çalışma yapmışız. Ben de kullandım o çalışmayı... 

Kendilerine çok saygı duyuyorum, bu meseleyi buraya getirdikleri için. Bu çalışmayı ya-
yınlamasaydım, hiçbir sorun yoktu; ama yayınladık. 

"Bu çalışmadan ne kadarlık bir bölüm almışız?" diye baktım; 200 sayfalık çalışmadan 
aldığımız, toplam 4-5 sayfa. 

Sizin eleştirileriniz karşısında, ben üniversiteye başvurdum ve şimdi bu görüşmelerin tuta
naklarını da göndereceğim. YÖK'e de müracaat edeceğim; bu anlamda değerlendirsinler. 

Ben, yaklaşık 15 - 16 yıldır iktisat eğitimi yapan bir bakan olarak, kendi yaptığım işi sor-
guladım. Doktor olmaktan dolayı benim hiçbir avantajım yok; ama, ben bu "doktor" sıfatını 

/ kullanacağım; çünkü, hak ederek aldım. 
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Üniversiteye müracaat ettim; bu tartışmalar üzerine YÖK'e de müracaat edeceğim; ama, 
üniversitenin ve YÖK'ün incelemelerinin sonucu olumlu olursa, bunu mahkemeler önünde de 
konuşacağımızı söylemek istiyorum. Ben bunun hesabını her yerde vermeye hazınm ve her yerde 
de bunun hesabını vereceğim. Eğer üniversite ve YÖK, inceleme sonunda beni haklı görürse, 
bu meseleyi idarî mahkemeye götüreceğimi de huzurunuzda ilan ediyorum arkadaşlar. (ANAP 
şuralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Gündeme geçiyoruz. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkanım, söz istemim, vardı; perşembe günü için söz 

istemiştim. 
BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz dün yoktunuz burada. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — tstemim perşembe günü içindi, dilekçemde "perşembe" diye 

yazıyor; bakabilirsiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Zatı âliniz dün için söz istediniz, yoktunuz burada efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Lütfen efendim, dilekçede yazılı. 
BAŞKAN — Efendim, gündeme geçtim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Olur mu Sayın Başkan, talebim perşembe günü içindi, 

"perşembe" diye açıkça yazdım. 
BAŞKAN — Efendim ben dün... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Çarşamba gününün dolu olduğunu söylediniz. 
BAŞKAN — Efendim gündeme geçtim bir kere. 
Meclis soruşturması önergesi vardır.., 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Lütfen efendim, çok önemli konu. 
BAŞKAN — Efendim, bana verdiğiniz dilekçede.,. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Perşembe efendim; dilekçeyi getirtin, eğer değilse!, özür dile-. 

yip buradan ayrılırım. 
BAŞKAN — Dün de ismi celilinizi söyledim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Eğer "perşembe" yazmıyorsa, ben özür diliyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bir kere gündeme geçtim. Geriye alabilir miyim bu sözümü? 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Evet, efendim, tashih edersiniz. 
BAŞKAN — önümüzdeki hafta veririz efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Güncelliği kalmıyor efendim, hayır. Tashih edersiniz, olur efen

dim. Dilekçem gayet açık. 
BAŞKAN — Efendim, anlıyorum da, tçtüzük gereği, "gündeme geçtim" dedikten sonra, 

bunun geriye dönüşü olabilir mi? 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Gayet tabii efendim; tashih edersiniz. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Maddî hata var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Topçu, müsaade buyurur muşunuz?.. 
Başka birisi olsa, ben de "Gündeme geçtim" desem, size tekrar dönüp söz verebilir mi

yim? Siz buna, tçtüzük bakımından, müsaade *eder misiniz? 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Siz, "Gündeme geçiyorum" derken, ben ayağa kalktım. Yap

mayın, rica ederim... 
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BAŞKAN — Efendim, gündeme geçtim. Benim bildiğim, çarşamba günüydü... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Dilekçemi getirtin, perşembe demiyorsa, özür diler, yerime 

otururum. 
BAŞKAN — Önümüzdeki hafta konuşun efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — önümüzdeki hafta güncelliği kalmıyor efendim. (DYP sırala

rından gürültüler, ANAP sıralarından "otur, otur" sesleri) Olur mu öyle şey efendim?.. 
BAŞKAN — Efendim, gündeme geçmemiş olsam, veririm; ama gündeme geçtikten sonra 

geriye dönüş İçtüzüğe göre olmaz. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim tashih edin, söz verin. (DYP sıralarından gürültü

ler) Tashih edin efendim. 
BAŞKAN — Soruşturma önergesini... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Lütfen Sayın Başkan, Sayın Başkan... (DYP ve ANAP sırala

rından gürültüler) Ama olur mu efendim?.. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Maddî hata var efendim, lütfen... 
BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, İçtüzüğü bilen bir arkadaşsınız. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Maddî hata var. Olur mu Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Efendim, bir kere, ben, size söz verme konusunda, "evet" dedim. Hatta siz

den evvel Cüneyt Canver, sizinle aynı konuda söz istedi. Cüneyt Canver *e söz verdim; "Cüneyt 
Canver konuşmak istemezse size söz veririm" diye de pusula gönderdim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Tamam... 
BAŞKAN —• Ben de dün sizin isminizi okudum. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim dilekçemi getirtin lütfen; eğer dilekçemde "perşembe" 

denmiyorsa, Özür dileyeceğim diyorum. Daha ne diyeyim!.. (DYP ve ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, velevki, öyle olsa, bende de bir maddî hata varsa, ben "gündeme 
geçtim" diyorum. Gündem dışı söz verme hakkı da tamamen Başkanın takdirine bağlı bir ko
nu. Israr etmeyiniz. 

Okuyunuz efendim. (DYP sıralarından gürültüler) 
Okuyunuz efendim. (DYP sıralarından, sıralara vurmalar) 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bana rsöz vereceğinizi söylediniz. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Hatadan dönmek fazilettir Sayın Başkan. Di

lekçeye bakın lütfen... (DYP sıralarından, siralara vurmalar) 
BAŞKAN — içtüzüğü bilen, tahtaya vurmaz... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — İçtüzüğü biliyoruz, tahtaya vurmuyoruz. 
BAŞKAN — Tahtaya vuran arkadaşlara söylüyorum. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Lütfen Sayın Başkan, dilekçeye bakın. 
BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, başka birisine ben bu hatayı yapsam, bana İçtüzük dersi 

verirsiniz. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Hatadan dönmek fazilettir. 
BAŞKAN — İçtüzükte geriye dönüş yok efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Dilekçemi getirin efendim. 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzükte geriye dönmek yok. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Dilekçeyi getirtin. 
BAŞKAN — Bu İçtüzükte geriye dönme yok, daha evvelki İçtüzükte vardı. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Var, niçin olmasın efendim?.. 
BAŞKAN — Yok efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Olur mu efendim, düzeltebilirsiniz. 
BAŞKAN — önergeyi okuyun efendim, okuyun... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Dilekçeyi getirtin efendim. 
BAŞKAN — Getirtelim efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bana söz vereceğinizi daha önceden beyan ettiniz; niçin dire

niyorsunuz? Getirtiniz dilekçemi... Çıkıp izah edeyim efendim... 
BAŞKAN -— Sayın Topçu, ısrar etmeyin efendim. Lütfen efendim... Oraya çıkamazsınız!.. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Okuyun efendim... 
Size söz veremiyorum. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Niçin veremiyorsunuz?.. Dilekçeyi getirtin lütfen. 
BAŞKAN — Takdir bana aittir efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Benim söz hakkım var. Getirin dilekçeyi, ondan sonra... (ANAP 

sıralarından gürültüler) 
Dilekçemi getirin. 
Bende çıkar, kürsüden konuşurum. (Sinop Milletvekili, Yaşar Topçu kürsüye çıktı) (ANAP 

sıralarından "Ooo" sesleri, gürültüler) 
BAŞKAN — Sizin bu yaptığınıza işgal derler. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — İşgal falan demezler. 
Dilekçemi getirtin. 
BAŞKAN — Sizin yaptığınıza işgal derler. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hiçbir şey demezler. 
BAŞKAN — Efendim, gereğini yaparım. Lütfen... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hayır efendim! Getirtin dilekçemi o zaman. 
BAŞKAN — Takdir baha aittir; size söz vermiyorum. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Söz vereceğinizi bana söylediniz. 
BAŞKAN — Ben de sözümü geri aldım. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Alamazsınız... 
BAŞKAN — Takdirimi kullanmıyorum sizin için; lütfen oturun. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Nasıl kullanmıyorsun?.. 
BAŞKAN — Kullanmıyorum efendim, güncel bulmuyorum. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bana söz verdiniz. 
BAŞKAN — Dün güncel idi, bugün değil. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Beyefendi, dilekçemi getirin. 
BAŞKAN — Kullanmıyorum efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — O zaman özür dileyin. 
BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — O zaman özür dileyin. Gerekçeli özür dileyin. 
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BAŞKAN — Efendim, çok çirkin ötüyorsunuz. 
YASAR TOPÇU (Sinop) — Niçin efendim? özür dileyin o zaman. 
BAŞKAN — Oturun efendim... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ben bu Meclisin şerefli bir üyesiyim; niçin yapıyorsunuz bunu? 
BAŞKAN — Oturun efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Niçin? Ne demek?.. Çocuk değilim ben; siz burada öğretmen 

değilsiniz. Herkesin burada hakları var Sayın Başkan. (ANAP sıralarından gürültüler) 
KAYA OPAN (Sivas).— Ayıp yahu, kürsüyü işgal edemezsiniz. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Dilekçeyi getirtip, özür dilesin. 
BAŞKAN — Sizin için çok söyleyeceğim söz olur da; fakat, biz şuraya kadar çıkan sözü 

geri almak mevkiindeyiz söyleyemeyiz. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ne söyleyeceksiniz?.. 
BAŞKAN — Ben, sizin mevkiinize düşemem. Siz, bir partinin Genel Başkan Yardımcısı

nız, "yarın iktidar olacağım" iddiasındasınız. Söz vermeden çıkıp, kürsüyü işgal ediyorsunuz. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ben burada kendi hakkımı koruyamazsam, vatandaşın hak
kını koruyamam... 

, BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Benim hakkım var buna. 
BAŞKAN — Ben, takdirimi sizin için kullanmıyorum. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Kullandınız zamanında, bana söz verdiniz. 
BAŞKAN — Kullanmıyorum efendim. Ben, geri alıyorum sözümü. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — O zaman özür dileyin. 
BAŞKAN — Lütfen... Çok hata etmişim efendim. Size söz verdiğime çok hata etmişim 

efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — özür dileyin o zaman. (Sinop Milletvekili Yaşar Topçu kürsü

den indi) 
BAŞKAN*— Otur... Özurün kabahatinden büyüktür. (DYP sıralarından gürültüler) 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bana "Otur" diyemezsin. 
KAYA OPAN (Sivas) — Ne bağırıyorsun!.. Kabadayılık mı yapıyorsun?.. Kabadayı mısın?.. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sen ne karışıyorsun?.. 
KAYA OPAN (Sivas) — İşgal edemezsin orayı. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ben, hakkımı arıyorum. 
BAŞKAN — Meclis soruşturması önergesi vardır; okutacağım. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 47 arkadaşının, kamu kurumlarına ait yabancı menşeli 
taşıtları ekonomik ömürlerini doldurmadan toplatarak sattırdığı ve bu eyleminin 237 numaralı Taşıt Ka
nununun 16 net maddesine uyduğu iddiasıyla Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci hakktnda Mec
lis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/4) 
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BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 47 arkadaşınca verilen soruşturma öner
gesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
237 sayılı Taşıt Kanununun "Taşıtların satılabilmeleri" başlığındaki 12 nci maddesinde 

"Bu kanunun konusuna giren taşıtların satılabilmeleri, ya tahsis edildiği hizmet konusunun 
artık kalmamış olmasına veya ekonomik ömrünü doldurmuş bulunmasına bağlıdır. 

Bu taşıtların ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları haliyle, ilgili dairesinin teklifi üze
rine Karayolları veya Devlet Su tşleri İdaresinden bir makine uzmanı, kurumun yetkili bir per
soneli ile trafik teşkilatından bir uzmandan teşekkül edecek komisyon tarafından verilecek ra
porla belirtilir. Bu raporlar kurumun bağlı olduğu bakanlıkların tasvibine sunulur. Bu taşıtlar 
yürürlükte bulunan hükümlere göre satılır. 

"Hizmet konusunun kalmaması halinde, taşıtlar gereği yapılmak üzere Devlet Malzeme 
Ofisine devredilir.** denilmekte ve aynı yasanın "Cezalar** başlıklı 16 nci maddesinde de "Bu 
kanunun şümulüne giren taşıtları... veya kullanılmaya elverişli olduğu halde ekonomik ömrü
nü doldurduğu bahanesiyle yenileyen veya yeniletenler veya bu hususlar için masraf tahakkuk 
evrakını hazırlayan veya tasdik veya bunlara ait ita emirlerini vize edenler hakkında, fiilin ma
hiyetine göre, bir seneye kadar hapis cezası verilir... 

Tekerrürü halinde verilecek hapis cezası iki aydan aşağı olamaz." belirtilmektedir. 
Yasanın bu açık hükümlerine rağmen Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılan 12 ve 14 

nolu 1990 Malî Yılı Bütçe Uygulama Talimatıyla çeşitli kamu idarelerinin elinde bulunan ve 
ekonomik ömürlerini doldurmayan yabancı menşeli binek ve station vagon cinsi araçların Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına teslimi istenmiş ve bu istem uyarınca çeşitli kamu kurumlarının 
elinde bulunan yabancı menşeli araçlar toplanarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca satılmış 
ve halen bir kısım satışlar da devam etmektedir. Bu yolla satılan taşıt sayısı binleri aşmaktadır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca girişilen .bu işlem ve uygulama, 237 sayılı Taşıt Kanunu
nun yukarıya alınan maddelerine açıkça aykırı olduğundan, yasa gereği, ilgililer hakkında bir 

' yıl hapis cezasının uygulanmasını gerektiren bir sonuç doğurmaktadır. 
Her ne kadar 1990 ve 1991 malî yılları Bütçe kanunlarının "Resmî taşıtlara ait hükümler" 

başlığındaki 12 nci maddesinin (b) bendinde "Başbakanlık, taşıt edinilmesi, kullanılması ve 
elden çıkarılması konularında her türlü düzenlemeleri yapmaya, tedbirleri almaya ve ilgili ku
ruluşları bu amaçla görevlendirmeye yetkilidir." hükümlerini içermekte ise de, bu hükümler 
Taşıt Kanununun 13 üncü maddesini yürürlükten kaldırmadıkları gibi 1990 ve 1991 malî yılları 
Bütçe Kanunlarına ilişkin 3595 ve 3690 sayılı kanunların "Uygulanmayacak kanun hükümleri" 
başlıklı 66 nci maddelerinde de 237 sayılı Taşıt Kanununun da uygulanmayacağına ilişkin bir 
hükme yer verilmediğinden, Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi yürürlükte bulunmaktadır. Baş
bakanlığa verilen yetki ise, Taşıt Kanununun yürürlükteki hükümleri çerçevesinde kullanılma
sı gerektiği inkâr edilemez. 

Diğer taraftan, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, bu yolla satılan yeni model yabancı menşeli 
araçlar yerine, yine yeni model yabancı araçlarda satın alındığı söylentileri de bulunmaktadır. 
Ayrıca, bu yolla satılan taşıtlar yerine, alınan taşıtlarda tasarrufa riayet edildiği ve devletin ko
runduğu da iddia edilemez. Satılan taşıtların devlet yararı korunarak hareket edildiği kanaa
tinde değiliz. 
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Bu itibarla, Maliye ve Gümrük Bakanlığının yaptığı bu uygulama, 237 sayılı Taşıt Kanu
nuna açıkça aykırı olduğundan ve böylece ekonomik ömürlerini doldurmayan taşıtların satıl
ması suretiyle girişilen işlem ve eylem 237 sayılı Yasanın 16 ncı maddesinde belirtildiği üzere 
açıkça suç oluşturduğundan, Mâliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci hakkında T.C. Anaya
sasının 100 üncü maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılmasını saygılarımızla 
dileriz. 18.3.1991 

Kamer Genç 
Tunceli 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Kenan Süzer 
Tokat 

Mehmet ibran Bayazıt 
İzmir 

Durmuş Fikri Sağlar 
tçel 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Veli Aksoy 
îzmir 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

Etem Cankurtaran 
tçel 

Türkân Akyol 
tzmir 

Abdullah Sedat Doğan 
Adana 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

M. Cevdet Selvi 
Eskişehir 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Mahmut Keçeli 
Adana 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

Kazım özev 
Tokat 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

trfan Gürpınar 
Kırklareli 

Beşer Baydar 
Ankara 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Yüksel Çengel 
istanbul 
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Ali Haydar Erdoğan Öner Miski. 
İstanbul Hatay 
Ali Uyar Hasan Zengin 

Hatay Manisa 
İbrahim Tez Mehmet Tahir Köse 

Ankara Amasya 
özer Gürbüz Güneş Gürseler 

Sinop Tekirdağ 
Kazım Ulusoy Mehmet Moğultay 

Amasya İstanbul 
Cemal Seymen Abdulkadir Ateş 

Nevşehir Gaziantep 

BAŞKAN — Anayasanın 100 üncü maddesine göre, en geç 1 ay içinde olmak üzere, Da
nışma Kurulunda görüşme günü tespit edilecektir. 

2. — Kocaeli Milletvekili Âlaettin Kurt ve 19 arkadaşının, Bulgaristan'dan ülkemize göç eden 
soydaşlarımızın sorunlarını ve bu sorunlarının çözümü için bugüne kadar yapılan çalışmaları tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

BAŞKAN — Meclis araştırma önergesi vardır okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği üzere, 1984 yılından itibaren, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza Bulgar ma
kamlarınca her türlü zorluk çıkarılmış ve giderek devam eden baskılar neticesinde de, 2 Hazi
ran 1989 tarihinden başlamak üzere Mayıs - 1990 tarihine kadar vizeli 34 098, vizesiz ise 311 
862 kişi olmak üzere, toplam 345 960 soydaşımız ülkemize giriş yapmıştır. 

O günlerde enteresan olaylar cereyan etmiştir. O günün Başbakanı Kapıkule'de bir gün 
"Jivkof istersen sen de gel" derken, ardından da 22 Ağustos 1989 günü, Bulgar uyrukluların 
vizesiz girişine izin veren uygulamayı durduruyordu. 

Ülkemizi idare eden o günkü Hükümete, Yüce Mecliste gensoru verilmiş olduğu hususu 
da bilinmektedir. Amacımız, esasen, o günün tartışmalarına geri dönmek değildir. 

Ülkemize gelen bu soydaşlarımızdan, yine, Mayıs 1990 tarihine kadar 133 272'sinin, eza-
cefa gördükleri Bulgaristan'a geriye döndükleri hususu da ayrı bir gerçektir. Bu konudan so
rumlu olan Hükümetimizin ifadesi ile "Zulüm ve esaretten kurtularak özgürlüğe ve Anavata
na kavuşmanın sevinciyle gelmişler" Acaba sonra ne olmuş ki, gelenlerin üçte birinden fazlası 
tekrar zulme ve esarete geriye dönmüştür. Mayıs 1990 sonu itibariyle bu miktar aile olarak, 
28 320'dir. Bu tarih itibariyle Türkiye'de kalanların sayısı 212 688'dir. 

Ülkemizde kalan ve artık, vatandaşımız diyeceğimiz bu insanlarla ilgili olarak Hükümet, 
her ne kadar da, sürekli, iskân meseleleriyle meslek vasıflarına uygun sürekli iş bulunması, 
sağlık ve eğitim sorunlarının çözülmesi, gıda ve kira yardımı yapılması gibi sorunları ile ilgi
lendiğini iddia etmekte ise de, herkes tarafından bilinmektedir ki, büyük oranda bu insanlar 
kaderlerine terk edilmiştir. Aşağıdaki sorular mutlaka açıklığa kavuşturulmalıdır. 
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1. Yurtta kalan ve Mayıs 1990 sonu itibariyle toplam miktarı yüzde 24,2'si olan 51 431 
öğrencinin okuma durumları nedir? 

2. tşçi, memur ve serbest meslek sahibi olan ve kalanların yüzde 51,3*üne isabet eden 
soydaşımızdan 67 292 kişinin işe girmiş olduğu belirtilmiştir. Bu kişilerin halen durumları ne
dir? Geri kalan, çalışmak için başvuruda bulunmuş 58 777 soydaşımızın durumu nedir? 

3. Bu insanların sağlık sorunları ne ölçüde çözülmüştür? Sağlık hizmeti satın alabilmekte 
midirler? 

4. Ne kadarına, ne miktar, kira yardımı yapılmıştır? Bu yardımlar ailelere hangi kriter
lere göre dağıtılmıştır? Parklı yardımların nedenleri nelerdir? Bu insanlann iskân sorunları ne 
durumdadır? Hâlâ kampta kalanlar var mıdır? tskân hususunda kime hangi kolaylıklar sağ
lanmıştır? Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 1989/10 sayılı genelgesi 
ile kurulan üst ve alt komisyonlar, kendilerine verilen görevlerle ilgili olarak neler yapmıştır? 

5. Zulme ve esarete geri dönenlerin, geri dönüşlerindeki gerçek sebepler nelerdir? 
6. Geri dönenlerin ne kadarı kendi isteği ile geri dönmüş, ne kadarı zorunlu olarak yurt 

dışı edilmiştir? Zorunlu yurt dışı edilmelerde keyfilikler var mıdır? 
7. Mayıs 1990 tarihinden sonra gelen ve dönen aile miktarları nedir? 
8. Soydaşlarımızın iskânı ile ilgili olarak Toplu Konut Ve Kamu Ortaklığı idaresine gö

rev verildiğinden, bu güne kadar ne yapılmıştır? Soydaşların yapılan ve yapılacak olan konut
ları satın alma imkânlar! var mıdır? 

9. Gelen soydaşlardan ne kadarı vatandaşlığa alınmıştır? 
10. Bugüne kadar yapılan masraflar ne kadardır? Ne kadarını iç ve dış yardımlar, ne ka

darını devlet katkısı oluşturmuştur? Yapılan çeşitli yardımların dağıtımında ne derece hakka
niyet vardır? 

Bütün bunları ve bu konularla ilgili diğer hususları araştırmak üzere, Anayasanın 98, Meclis 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması.açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Abdulkadir Cenkçiler 
Bursa 

Mehmet Tabir Şaşmaz 
Elazığ 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Hasan Namal 
Antalya 

Baki Durmaz 
Afyon 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 
Adil Aydın 

Antalya 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Mehmet Korkmaz 
•Kütahya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

İsmail Köse 
Erzurum 

Doğan Baran 
Niğde 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Akın Gönen 
İzmir 

Servet Hacıpaşaoğlu 
Kayseri 

Vefa Tanır 
Konya 
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BAŞKAN — önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Antalya Milletvekili ibrahim Demir'in (6/1110) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş

kin önergesi (4/296) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, "Sözlü Sorular" kısmının 668 inci sırasında yer alan (6/1110) esas numaralı 

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

ibrahim Pemir 
Antalya 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler" 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 Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507ye 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin 
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. 
Geçen birleşimde tasarının S inci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, madde

nin oylanmasında kalmıştık. (SHP sıralarından "Karar yetersayısı bulunamamıştı, otomatik-
man arayacaksınız herhalde" sesleri) 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Başkan, 10 dakika daha beklerseniz çoğunluğu sağlaya

caksınız efendim. 
BAŞKAN — Nasıl olsa ara vereceğiz; ara verinceye kadar beklersin. Biraz pratik olacaksın... 
Kabul etmeyenler... S inci madde kabul edilmiştir. 
VEFA TANIR (Konya) — Kâtibin saydığı 94 kişi bantlarda... 
BAŞKAN — 6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir : 
"Ek Madde 7. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları, bu Kanunun 56 ncı mad

desinde yeralan malî kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade ederler ve 
bunlar emlak vergisinden muaf tutulurlar." 

(1) 507 ve 507'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazt 21.3.1991 Tarihli 97 nci Bineğim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN •— Siz sıraların üzerine durmadınız herhalde. Orada oturduğunuz yerden zor 
sayıyorsunuz. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, arkadaş size demedi. 

BAŞKAN — Kim diyorsa, ona söylüyorum. 
6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. ' 
Grup adına Sayın Akyol; şahsı adına Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Akyol. 
SHP GRUBU ADINA TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Sayın Başkanım, saygıdeğer millet

vekilleri; 2547 Sayılı Yasanın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Yasaya Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 6 ncı maddesiyle değiştirilen Ek 7 nci maddesi üze
rinde Grubum ve şahsım adına konuşmak üzere söz aldım. Sözlerime saygılarımı sunarak baş
lamak isterim. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının 
lehine, bu teklifle, bir dizi değişmeler yapılmaktadır. 

Çok iyi bilindiği gibi, Anayasanın 130, uncu maddesi, vakıf yükseköğretim kurumları ku
rulmasına izin vermekte; ancak, vakıflarca üniversite kurulamayacağını hükme bağlamakta
dır. Üniversiteler sadece yasayla kurulur. Bu sözünü ettiğimiz ve tekrarlamak istediğim deği
şiklikler, Anayasanın bu temel hükmünü aşarak, kenarından, kıyısından dolanarak, bu kanunda 
değişiklikler yapmak suretiyle, bir vakıf üniversitesine zemin hazırlamanın yollarını arıyor. Bun
lardan bir tanesi de 7 nci madde. 

7 nci madde, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesini değiştiriyor. 56 ncı maddede mevcut 
olan malî kolaylıklar, muafiyetler ve istisnalar, üniversiteler için düzenlenmiştir. Bütün bunlar, 
bu maddedeki bu kolaylıklar, Emlak Vergisi muafiyeti de dahil vakıflarca kurulacak yükse
köğretim kurumları için de getiriliyor. 

Dün de söz etmiştim, tekrarlamakta yarar görüyorum. Tekrarlamakta yarar gördüğüm bir 
konuyu, bir daha belirttiğim için Sayın Başkanım sizden özür diliyorum, ama bunu tekrar ede
ceğim ve bunu her konuşmamızda tekrarlayacağız. Muhalefetin bütün iyi niyetli uyarılarına 
rağmen, bu yasa değişiklikleri kabul edilecektir, bunun bilinci içerisindeyiz. Bu uyarılarımızın 
zapta geçmesi ve Anayasa Mahkemesine başvurduğumuzda da bu zabıtların değerlendirilme
sine olanak sağlanması için tekrarladığımı da, açıkça huzurlarınızda itiraf etmek ve söylemek 
ihtiyacındayım. Çünkü, bu getirilen tasarıda yer alan değişik maddelerle, bir kanunda madde
leri değiştirerek, Anayasanın "olamaz" diyen açık'hükmünü aşarak, •"olur" hale getirmek müm
kün değildir. Bu madde de, bunlardan bir tanesidir. 

Yalnız, şu unutuluyor : Üniversiteler kanunla kurulur ve kanunla üniversite olan kurum
ların tüm denetimi de bir başka biçimde yapılır. Genel yönetimi, malî denetimi, belli hükümle
re tabidir; ama vakıf üniversitelerinin, Anayasanın 130 uncu maddesinde belirtildiği üzere, hem 
idarî, hem malî denetimi, bütünüyle farklıdır. Vakıf üniversitesi olarak bu yönetimden hem 
kaçacaksınız, hem de Anayasanın belli bir hükmüne karşın, 2547 sayılı Yasanın belli hükümler 
rini zincirleme değişikliklerle değiştirip, yine o yasayı tadil eden yeni bir yasa önerisi ile değiş
tireceksiniz ve hem vakıf -bir başka deyimle- yarı vakıf, hem devlet üniversitesi imkânlarına 
sahip bir başka kurum kuracaksınız!.. 
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Bunun teklifinin bile getirilmesinin ve Yüce Kurulda günlerdir tartışmaya açılmasının, cidden 
bir talihsizlik olduğu inancını vurgulamak istiyorum. Bundan sonraki maddeler, bunu tamam
layacak nitelikte, zincirleme hep böyle devam edecektir. 

Bu tasarı için, dilerseniz, iki tipten birini kabul edelim : Ya devlet üniversitesi olarak, dev
let üniversitelerinin kuruluş niteliği ve biçimine uygun yasa ile getirilsin -bütün bu değişiklikle
rin bir tek neden için yapıldığı inancımı da söylemek istiyorum; Bilkent Vakıf Yükseköğretim 
Kurumunun üniversiteye dönüştürülmesi için yapılmaktadır. Bu kurumu üniversite yapmak için, 
elbirliği ile ve en kısa zamanda getirilen bir kanun tasarısını muhalefet olarak yürekten destek
leyeceğimizi de vurgulamak istiyorum- ve tam yasal bir biçimde üniversiteye dönüşsün -layık 
olduğu için de, ayrıca gönül rahatlığı ile bunu destekleriz- ya da tam bir vakıf yükseköğretim 
kurumu niteliğinde, ilerideki benzerlerine de olumsuz bir örnek teşkil edecek olan bu madde
lerin dışına çıksın. Ya kanunla kurulur, devlet üniversitesi olur; devletten bütün ihtiyacını alır 
ya da vakıf üniversitesi olarak kalır; devletten yardım almaz. Vakıfların üniversitesi mademki 
malî ve idarî özerklik taşır, o halde onların uyması gerekli kurallar farklıdır. 

Bu ikisini birbirine karıştırmayalım diyorum ve sözlerimi burada bitiriyorum. 
Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım, Yüce Kurula saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — DYP Grubu adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde).— Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

saygıdeğer üyeleri; görüşülmekte olan, Yükseköğretim Kanunu ile ilgili kanun tasarısı üzerin-
^ de Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesile ile Yüce Meclisi saygıyla 

selamlarım. 
Sayın Başkan, yaklaşık son onbeş gündür Türkiye'nin, daha doğrusu Meclisin gündemini 

meşgul eden; adını bir türlü net olarak telaffuz edemediğimiz; fakat görünüşte -aslı tamamen 
bu olan- bir imtiyaz üniversitesini vakıf üniversitesini hangi isim altında getireceğimiz konusu
nu tartışıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; her hükümetin kendisine göre iddialı bir programı olur. Bu 
programda -ki, dünyadaki bütün devletlerin, rejimleri, idarî sistemleri ne olursa olsun- el at
makta mükellef oldukları iki konu vardır : Birisi sağlık, diğeri eğitimdir. 

1980 yılına-gelene kadar Türkiye, hakikaten üniversite sıkıntısı çekiyprdu, üniversitelerin 
sıkıntısını çekiyordu. Nitekim, 1980 yılından sonra Türkiye'de, gerek eğitim programları çerçe
vesinde, gerek yöresel isteklere göre ve gerekse Türkiye'nin çağdaşlaşma ihtiyacına göre, üni
versite adedimiz 10'dan 15'e, 20*ye, nihayet 29'a çıktı. Bu 29 üniversitenin temel amacı, orta
öğretimden sonra yükseköğretim imkânını elde eden gençlerimize en iyi imkânı vererek, hem 
sosyal alanda kalkınmayı temin etmek ve hem de üniversitelerden beklediğimiz, beklenmesi 
gereken fonksiyonları yerine getirmekti. Şimdi bakıyoruz 1980*den 1990 yılına gelmişiz, görü
yoruz ki, devlet ve hükümet, kendi üniversitelerinden ümidi kesmiş durumda; sadece üç beşi 
hariç, kendi üniversitelerinden ümidi kesmiş. Burada okuyan fakir fukara çocukları, Anadolu 
çocukları, sadece iki yıl, üç yıl, beş yıl oyalanmak kaydı şartıyla, buradan aldıkları diploma
nın da hiçbir yerde geçerli olmadığını bile bile, gidip geliyorlar ve her yıl bütçe görüşmeleri 
zamanında, gerek Millî Eğitim Bakanı, gerek Bakanlık yetkilileri ve gerekse YÖK yetkilileri, 
Devlet Planlama Teşkilatının kapısını çalıyor, ihtiyaçlarını bildiriyorlar. 
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BAŞKAN — Sayın öztürk, bir dakikanızı rica edeceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Genel Kurulu ziyaret eden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Yüksek Sovyetinden Yuri 

Vlademiroviç Golü Başkanlığındaki Parlamento Heyetine Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denilmesi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin resmî davetlisi olarak 
ülkemizde bulunan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Yüksek "Sovyetinden Sayın Yuri Vla
demiroviç Golit Başkanlığındaki Parlamento heyeti, şu anda Meclisimizi onurlandırmışlardır. 
Kendilerine, Yüce Heyetiniz adına "hoş geldiniz" diyorum. (Alkışlar) 

Teşekkür ederim. 

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

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'ye 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyu- . 
run Sayın öztürk. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; bütçe görüşmeleri zama
nında, gerek Sayın Millî Eğitim Bakanı ve gerekse sayın YÖK yetkilileri devletin kapısını çalı
yor, "Bizim 29 üniversitemizin intiyaçları şunlardır" diyor ve bunu bütçeden koparabilmek 
veya bütçeden daha fazla pay almasını sağlamak, için, gerek bakanlık yetkilileri ve gerekse Yük
seköğretim Kurulu yetkilileri, Devlet Planlama Teşkilatı ve Yüksek Planlama Kurulu ile; keli
menin tam anlamı Ue cebetleşiyor ve ne koparabilirlerse, "bütçeden en iyi payı aldık" diyorlar. 
Nitekim, gerek Sayın Cumhurbaşkanı, gerek Sayın Başbakan, gerek Sayın Millî Eğitim Bakanı 
ve gerekse ANAP'ın sayın yetkililerinin 1991 yılında ağızlarına aldıkları en büyük ve en önem
li laf, "1991 yılı bütçesi bir eğitim bütçesidir" idi. 

Şimdi, bu 1991 yılı eğitim bütçesi, nasıl bir bütçedir, bakalım... 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Bu madde ile ne alakası var? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, o maddeye geleceğim şimdi, lütfen anlayış 

gösterin. 
1991 yılı bütçesine bakıyoruz; eğitimdeki bütçe sadece carî bütçe, yani maaş bütçesi!.. Üni

versitelerimizin ya asansörüne para verilmiş, motoruna verilmemiş ya sınıfına para verilme
miş, mutfağına para verilmemiş veya laboratu varının bir aletine para verilmiş, diğer aletine 
para verilmemişken, yani üniversitelerimizin her türlü cari giderleri bir ucundan kısılarak, tam 
manasıyla oyalama bütçesi haline getirilmişken; devleti, vakıf üniversitelerine bol keseden her 
şeyi vermeye amade bir vaziyete getiren bu kanun tasarısı huzurlarımıza getiriliyor... 

"El insaf" diyorum tek kelimeyle. Kendi 29 üniversitene millî bütçenden para veremez-. 
ken, hatta çoğu yüksekokulda öğretim elemanı ihtiyacını karşılayamazken ve bunları lise öğ
retmenleriyle karşılarken, hatta çoğu profesörlerimiz, rektörlerimiz boyunları bükük olarak, 
kimisUVan'a, kimisi Trabzon'a, kimisi Antalya'ya, kimisi Malatya'ya, kimisi Edirne'ye gider
ken, bir şey koparamamanın acısı içerisindeyken; benim bonkör devletim, bütçe gelirlerinin 
temelini oluşturan veya önemli bir kısmını oluşturan emlak gelirlerini almak istemiyor. Ne ya
pıyor?.. "Efendim, ben bunu vakıf üniversitesine vereceğim" diyor, "ben bunu almıyorum" 
diyor. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; biz, çağın teknolojik gelişmelerine, hatta dünyanın ihtiyaçla
rına ve gidişatına karşı değiliz. Vakıf üniversitesi mi kuruyorsun; -buradan kurmak isteyenlere 
de sesleniyorum- mübarek, paran varsa, elemanın varsa, öğretim üyen varsa, buna benzer di
ğer imkanların varsa, niye benim devletimi zorluyorsun? Emlaki benden, binası benden, öğre
tim üyesi benden, vergi muafiyeti benden olacak ve öbür tarafta benim üniversitelerim bir se
neyi, bir sezonu nasıl getireceğim diye kıvranırken, rektörlerim kıvranırken, şimdi vakıf Üni
versitelerine her şeyi veriyoruz... Kimin malını kime veriyoruz? Madem bu imkânların yok, 
niye vakıf üniversiteleri kurmaya çalışıyorsunuz? 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Meclisin vazifesi, Türkiye'de ikilik yaratmak değil, birlik ya
ratmaktır. Elbette kabiliyetli çocuklarımızın, imkftnlan olmayan gençlerimizin en iyi şekilde 
yetişmesini biz isteriz. Bunun için "hür üniversite*' diyoruz, "her türlü imkana sahip üniversite" 
diyoruz; ancak, ben kendi üniversitelerimden kısarken, vakıf üniversitelerine bağışta bulunu
yorum!.. Peki, ben soruyorum : Türkiye'de 2 bine yakın vakıf meydana getirdiniz; aklına dü
şen vakıf kurdu ve bunlara vergi muafiyeti tamdık, şunu tanıdık, bunu tamdık; bu tanınan 
vergi muafiyetlerinden ve diğer muafiyetlerden doğan bütçe açığım kimden karşılayacağız? So
ruyorum : Siftah yapamayan esnaftan mı karşılayacağız, mazot parasına çalışan şoförden mi 
karşılayacağız, asgarî ücretten vergi alan bir devletin bütçesinden mi karşılayacağız?!. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; günah içerisinde bir kanun tasarısı görüşüyoruz. Madem, va
kıf üniversitesi kurmak isteyenlerin imkânı yok, benim devletimin imkânını vermeye de hiç kim
senin hakkı yok. İmkânları varsa, buyursunlar kursunlar; biz ona hiçbir şey demiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, toparlayınız efendim. Tekrara mahal vermeyin, bunları ifade 
ettiniz, lütfen toparlayınız efendim. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Bu tür üniversitelere tanınan kolaylıktan dolayı meydana gelecek bütçe açıklarını, vergi 

kayıplarım ve diğer gelir zararlarını Hazineye yüklemeye hiç kimsenin hakkı olmadığını belirt
mek istiyorum, özellikle, üniversite gibi, ilim adamlarının yoğun olduğu bir yerde, ilim adam
larının, -gözüaçık demiyorum ama- kendileri için her türlü kolaylık sağlanan bir konuda, bu 
kolaylıktan doğacak zararın fakir fukaraya ödetilmesi gibi hususlara göz yummayacağına inan
mak ister, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım Sayın Başkan. 

BAŞKAN— ANAP Grubu adına buyurun Sayın Karhan. 
ANAP GRUBU ADINA M. KEMAL KARHAN (izmir) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; müzakere konusu olan 7 nci madde, vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları
na vergi muafiyeti tanıyor. 

İlk konuşan arkadaşımız, "Vakıflarca yükseköğretim kurumu kurulur, üniversite olamaz" 
dedi. ' • - ' • . 

Dün bu hususları açıklamışım. Yükseköğretim kurumu, bütün bu yükseköğretim kurum
larının toplam tek adıdır. Yoksa, bîr insan, "ben yükseköğretim kurumu kuracağım" derse, 
ona sorulacak sual şudur : "Ne kuracaksın? Üniversite mi kuracaksın, fakülte mi kuracaksın, 
enstitü mü kuracaksın, meslek yüksekokulu mu kuracaksın?" 

Son defa, Anayasa Mahkemesinin kararı üzerindeki önemli noktalara değinerek durmak 
istiyorum ve bunun bir daha söz konusu olmamasını da temenni ediyorum. 
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SHP, Anayasa Mahkemesine, bundan evvel çıkmış olan bir kanunun 3 üncü maddesini 
iptal etmek için başvurmuş; iptal gerekçesini üç hususa dayatmıştır. Bunlardan bir tanesi, Ana
yasanın 130 uncu maddesi; orada kısaca şöyle deniyor : "Kamu tüzelkişiliğini haiz üniversite
ler devlet tarafından kanunla kurulur." Buna dayanarak, "özel üniversite, vakıf üniversetisi 
olmaz" diyor. 

ikinci dayandığı husus : Anayasanın 123 üncü maddesinde kamu tüzelkişiliği tanımlan
mış. Sosyaldemokrat Halkçı Parti, başvurusunda diyor ki: "Devlet genel idaresi içinde, vakıf 
üniversitesinin yeri yoktur. Binaenaleyh, devlet genel yönetiminin içinde vakıf üniversitesinin 
yeri olmayınca, vakıf üniversitesine kamu tüzelkişiliği verilemez!! 

Üçüncü dayandığı nokta, Anayasanın egemenlikle ilgili 6 ncı maddesi:' 'özel üniversite
nin kurulması, vakıf üniversitesinin kurulması, 6 ncı maddede tanımlanan egemenlik ilkesine 
aykırıdır." 

Anayasa Mahkemesi Sosyaldemokrat Halkçı Partinin 130 uncu maddedeki itirazını yerin
de bulmuş ve demiş ki: "Üniversite, ancak kanunla kurulur. Yükseköğretim Kurulu kararıyla 
vakıf üniversitesi kurulamaz." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama özel kişi de üniversite kuramaz. 

M. KEMAL KARHAN (Devamla) — Bir dakika efendim, okuyorum. 
İkinci nokta : Anayasa Mahkemesinin, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin 123 üncü madde- ' 

ye dayanarak yaptığı itiraza, kararında verdiği cevap şu : "Yasa ile kurulma zorunluluğunun 
doğal sonucu olan kamu tüzelkişiliği niteliği, üniversitelerin yapısına uygun bir özelliktir. Dev
let ya da vakıflar tarafından kurulması, bu konuda bir ayırım gerektirmemektedir." Yani vak
fın, kamu tüzelkişiliğini haiz bir üniversite kuracağını, Anayasa Mahkemesi bu karar gerekçe
sinde tescil ediyor. "Bu nedenle, vakıflarca, üniversite adıyla kurulacak yükseköğretim kurum
larının kamu tüzelkişiliği niteliğini taşımaları, Anayasanın 130 uncu maddesinin gereği bulun
makla, bu kuruluşların genel yönetim yapısı içinde yer almadığı ileri sürülerek, Anayasanın 
123.üncü maddesine aykırı olduğu savı yerinde görülmemiştir" diyor. Bu gayet açık. Anayasa 
Mahkemesi kararının altını çizdim, tevdi ederim, tetkik buyurursunuz. 

Anayasa Mahkemesi, SHP'nin üçüncü dayanağı olan egemenlik ilkesine de aykırı bir hu
sus görmüyor. 

Şimdi arkadaşlar, buradan çıkan sonuç şu : Vakıflarca kurulacak üniversiteler, kanunla 
kurulmak zorundadır. Esasen, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına konuşan arkadaşı
mız da, "Bilkent'i, getirin buradan çıkaralım" demekle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
nun da kanaatinin bu olduğunu burada açıkça ifade ediyor. Tabiî biz, Bilkent'e istisnaî bir mu
amele yapmak istemiyoruz. Devletin vakıf üniversitelerinin nizamını kurmak için, bunu genel 
olarak getirdik. 

Sayın milletvekilleri, diğer hususa gelince : Vergi muafiyeti, bugün çeşitli alanlara uygu
lanmakta olan bir teşvik unsurudur. Çeşitli alanlara uygulanan vergi muafiyetinin, eğitim ku
ruluşlarına uygulanmamasının bir anlamı olmaması gerek. Siz 49 sene için, turizmi teşvik için 
arazi tahsisediyorsunuz, turistik kuruluşlara, ihracatta vergi muafiyeti uyguluyorsunuz... Pe
ki, bu üniversetelerde okuyacak çocuklar, bizim çocuklarımız değil mi? Bu vakıf üniversitele
ri, bu millete adam yetiştirmeyecek mi? Bunların teşvike hiç mi hakkı yok? Hiç mi teşvik ya
pılmayacak bunlara? 
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Son olara, yükseköğretim kurumlarının üniversitelerden ayrı olarak düşünülmesi jkonusu-
nu tekrar etmeye lüzum görmüyorum. Hangi yükseköğretim kurumu olursa olsun, yükseköğ
retim kurumları, yükseköğretime hizmet eden kurumlardır. Bu kurumlara giren öğrenciler, bu 
memlekete hizmet edecek öğrencilerdir. Nitekim, geçmiş dönemde alabildiğine spekülasyonu 
yapılan özel yüksekokullardan yetişmiş öğrenciler, bugün memleketin her alanında, Yüce Mec
lisinizin de dahil olduğu her yerde hizmet etmektedirler. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Genç. 
Başka söz isteyen arkadaşımız var mı efendim? 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Ben istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, yazdım efendim. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Ertüzün'den sonra, 3 üncü olarak kaydederiz, sıra gelirse söz veririz 

efendim. 2 milletvekili konuşabilir, ondan evvel eğer Sayın Bakan söz alırsa, size söz hakkı düşer. 
Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli)— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben, bu Mecliste konu
şan profesör milletvekilleri arkadaşlarıma bir şey teklif ediyorum : Bir üniversite heyetini çağı
ralım, onun karşısında, "kamu tüzelkişiliği nedir?" konusunu bi& tartışalım. Eğer, Sayın Ho
camızın burada dediği gibi, alelade bir şahsın kurduğu bir vakıf kamu tüzelkişiliği ise, ben mil
letvekilliğinden istifa ederim; ama eğer alelade bir kişinin kurduğu vakıf kamu tüzelkişiliği de
ğilse, o zaman, o Sayın Profesörün profesörlükten istifa etmesini istiyorum. 

Arkadaşlar, her şeyin kaynağı var... Bakın, Anayasanın,-^'İdare, İdarenin Esasları, İdare
nin Bütünlüğü ve Kamu Tüzelkişiliği" başlıklı 123 üncü maddesi ne diyor : "İdare, kuruluş 
ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir" dedikten sonra, son fıkrasında da "Kamu 
tüzelkişiliği -yani idare içinde kamu tüzelkişiliği- ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği 
yetkiye dayanılarak kurulur" diyor. Yani, Ahmet'in, Mehmet'in-kurduğu vakfa, siz, kamu tü
zelkişiliği vasfını veremezsiniz. Bunu profesör olarak söylerseniz, ben, sizin yetiştirdiğiniz öğ
rencilerden de şüphe ederim... Çünkü, öğrencilere bir şey vermemiş olursunuz. Benim anlama
dığım bir şeyi, nasıl burada söylüyorsunuz? 

Arkadaşlar, kamu tüzelkişiliğinin ne olduğunu bu profesörlere iyi anlatmamız lazım. An
lamıyorlarsa, lütfen, çıkıp burada kendilerini afişe etmesinler. Bu, birinci konu sayın milletve
killeri. 

İkinci konu : Bakın, vakıflara gümrük muafiyeti tanıyoruz, vergi muafiyeti tanıyoruz; bunlar 
çok önemli şeyler. Şimdi, Anayasada eşitlik ilkesi var. Kamu mükellefiyetleri önünde eşitlik 
ilkesi, hukukun genel bir ilkesidir, idarenin genel bir ilkesidir. En ilkel toplumlarda bile, kendi
lerine göre ulusal düzeyde geçerli birtakım ilkeler vardır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, bu maddeyle ne getiriliyor? Size basit bir olay anlatayım : Va
kıf kurulacak, gidecekler, yurt dışından en güzel, lüks Mercedes'leri getirecekler; vakıf, Güm
rük Vergisini vermeyecek, muafiyetten yararlanacak... Oh, çok güzel. 

Sayın milletvekilleri, bakın, bu getirilen kanun, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan im
tiyazlı bir kanundur. Bu, devlet hayatını tahrip eden, devlete kazık atan bir kanundur. 
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Geçmişte, biliyorsunuz, Turizmi Tevsik Kanunu uyarınca, bir takım turizm işletmelerine 
büyük muafiyetler tanındı. Ne oldu?.. Gittiler, yurt dışından en güzel mutfak eşyalarını getir
diler ve elaltından sattılar. Şimdi vakıflar ne yapacaklar?.. Size verdiğim örnekte olduğu gibi, 
gidecekler, lüks arabaları gümrüksüz getirecekler; kendisi, ailesi, sülalesi kullanacak ve bir sü
re sonra da satacak. 

Sayın milletvekilleri, bizim görevimiz, burada gördüğümüz şeyleri size söylemek; kabul 
edip etmemek size ait. Bakın, bu maddeyle getirilen kolaylıkları size söyleyeyim. Yükseköğre
tim Kanununun 56 ncı maddesindeki istisnalar şunlar : 

1. Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefler tarafından yükseköğretim kurumlarına mak
buz karşılığında yapılacak nakdî bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine 
göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir, 

2. Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluşlar 
ve birimler tarafından eğitim - öğretim ve araştırma amacıyla ithal edilen makine, alet, cihaz, 
ecza, malzeme ve yayınlar, yurt içinde bulunmamak veya üretimi yapılmamak kaydıyla veya 
bağış yoluyla gelen aynı cins malzemeler, Gümrük Vergisi ve buna bağlı vergi, resim ve harçtan 
muaftır. 

Bu madde hakkında,daha fazla konuşmak istemiyorum; ama bunların yaptıkları harca
malar, 10S0 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine tabi değil. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bir kurumda çifte standart uygulamanız mümkün değil. Bir 
yandan, vatandaşın sırtından aldığınız vergileri birtakım imtiyazlı kişilerin kurduğu vakıflara, 
yüzde 40 - 43 nispetinde onarım masraflarına katlanmak suretiyle vereceksiniz; bir yandan devlete 
Gelir ve Kurumlar Vergisi olarak vergi vermesi gereken kişiler, bu vakıflara birtakım bağışlar 
yapmak suretiyle, Gelir ve Kurumlar Vergisinden, muaf olacak; öte taraftan da bunlar özel 
bir kişi olarak icraatta bulunurken, kamu tüzelkişiliği sıfatına sahip olacak!.. Bu, bizim tabiri
mizle, tamamen tavşan gibi bir yaratık; bıyıkları kediden, kulakları eşekten, ön ayaklan kö
pekten, arka ayakları kediden oluşmuş bir yaratık. İşte, sizin getirdiğiniz kanun da, böyle aca
yip yapılı bir kanun. Canlıları tarif ediyorsunuz bize. Böyle canlılar yaratarak, burada sağlıklı 
bir sonuç alamazsınız. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten, ben bu kanunun getirilmesinde hedeflenen amacı, gerçek 
yönleriyle vurgulamaktan bir milletvekili olarak utanıyorum. Devleti parselleyen bu kadar im
tiyaz, kişilere verilir mi veya bir-iki adama birtakım büyük imtiyazlar vermek suretiyle, devle
tin temel nizamı yıkılır mı?.. Bu konuda önerge verdim. Hiç olmazsa oraya koymak istediğim 
istisna maddesiyle, eğer bu muafiyetleri tanırsanız ve taşıtları bu kapsam içine almazsanız iyi 

» olur. Bunun sonucunu almak mümkün değil. Çünkü, siz vakıfları nasıl kontrol edeceksiniz?.. 
Vakıf, getirdiği lüks arabaları, kendi adamlarına sattığı zaman nasıl kontrol edeceksiniz?.. 

Aynı zamanda, bu kanun eşitlik ilkesine de aykırı. 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayınız efendim. Zaten önergeleriniz de var; zannediyo
rum o zaman da konuşacaksınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) —• Bağlıyorum Sayın Başkan, önergeler üzerinde de konuşa
cağım zaten. 

Gerçekten, bu imtiyaz silsilesine artık bir "dur" demeniz lazım sayın milletvekilleri. De
mezseniz, bunun vicdanî sorumluluğu size aittir., 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ertüzün, buyurun. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli üyeler; görüşülmekte olan ka

nun tasarısının 6 no maddesi üzerinde şahsım adına görüşlerimi ifade etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Sözlerimin başında Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Efendim, önce, vakıf üniversiteleri üzerinde birakç söz söylemek istiyorum. Vakıf üniver
siteleri, Türkiye şartlarında düşünülmek gerekir. Zaten, kuracağımız her kurumu Türkiye şart
larında düşünmeniz lazımdır. Evet, bugün Amerika Birleşik Devletlerinde vakıf üniversiteleri
ne geniş çapta rastlıyoruz; ama üniversitenin iki önemli kaynağı var. Bir üniversite kurmak için 
iki önemli kaynağa ihtiyaç vardır; bunlardan bir tanesi insan kaynağı, diğeride malî kaynaktır. 

Şimdi, düşününüz ki, Türkiye'de devlete ait bulunan üniversiteler henüz kadrolarını dol
duramamış ve kadrolarında yüzde 40'lar civarında yetersizlikler varken, kuracağımız vakıf üni
versitesi -siz bir tane değil, isterseniz on tane kurunuz- öğretim üyesi kaynağını nereden temin 
edecek? Bu Meclis, bu soruyu sorup, cevabını istemelidir. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Yeni üniversite kurarken nereden buluyorsan, ora
dan bulacaksın. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Nereden buluyoruz yeni üniversite kurarken? Ne yapı
yoruz? Büyük üniversitelerimizden oraya aktarıyoruz. Bu, bir organik gelişmedir, burada me
kanik levyeleri zorlayamazsınız. Zaten üniversite, tabiî gelişmesini sağlarsa, kendisi üniversite
yi doğurur. Bakınız, hukuk fakültesi, 1936 yılında iktisat fakültesini doğurmuştur, iktisat fa
kültesinin bir başka fakülteyi -işletme fakültesini- doğurması için 1969 yılına kadar beklemek 
gerekti. Aradan 33 sene geçmişUr. Sonra, hukuk fakültesi, iktisat fakültesini doğurduktan 40 
yıl sonra, ancak istanbul Siyasal Bilgiler Fakültesini doğurabilmiştir. Zorla doğum olmaz. Bu
rada bir bakıma döllenme metodu kullanıyoruz. Bu, üniversitelerde olmaz. 

Bilkent'e gelince : Bilkent nasıl doğdu? Aslında, Bilkent'i Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
doğurmuştur. Tabiî, ki, şüphesiz. Sayın Doğramacı'nın, vakıfların, BUkent'in doğmasında paylan 
vardır, buna katılıyorum; ama insan kaynağını büyük Ölçüde Orta Doğu Teknik Üniversitesin
den temin etmiştir. Yani, belki Bilkent kurulmasaydı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, yaptığı 
gelişmeyle, elde ettiği gelişmeyle bir başka üniversiteyi doğuracaktı. 

O itibarla, vakıf üniversitelerini konuşurken şimdi konuya dönüyorum : Bu vakıf üniver
sitelerinin kaynağını nereden bulacağız? Bugünden yarına öğretim üyesi yetişmeyeceğine göre, 
şüphesiz ki bu kaynak devlet üniversiteleri olacaktır. Devlet üniversiteleri bugün kendi ihtiyaç
larını karşılayacak durumda değil. YÖK üyelerine sormak isterim : Ayda 250 saat ders veren 
öğretim üyesi var... 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreniz dolmak üzere, konuya geçin efendim, malî kaynak 
konusuna geçin efendim. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Peki efendim, bitiriyorum. 
Demek ki, bugün devlet üniversitelerinin insangücü imkanları yeterli değildir. O itibarla, 

vakıf üniversitelerini bir kere böyle düşünmek lazım. 
İkincisi, kaynak meselesi, sonraki maddede önümüze gelecek. 
Vakıf, malum, ismi üzerinde, o tespit edilen amaç için belli bir kaynağın bulunması ve 

o kaynağın vakfedilmesi halinde ortaya çıkar. Böyle bir şey yok. Daha sonraki maddede göre
ceğiz, devletten yüzde 45 oranında malî kolaylıklar isteyecek. Onu orada konuşmak istiyorum; 
önergemiz de vardır. 
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Burada getirilen şudur : Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarına, aynen üniver
sitelerin tâbi olduğu malî kolaylıkların, muafiyet ve istisnaların tanınması isteniyor. 

Türkiye'nin bugünkü şartlarında vakıf üniversitesine karşıyız; ama buradan geçecekse ve 
kurulacaksa, en azından buraya şu kaydı eklemek gerekir : Millî Eğitim Bakanlığının teklifi 
üzerine ve Maliye Bakanlığının da uygun görmesi kaydıyla vakıfların kuracağı yükseköğretim 
kurumları, diğer üniversitelerin istifade ettiği malî kolaylıklardan, muafiyet ve istisnalardan 
istifade etmelidirler; ama mutlaka ve mutlaka, Millî Eğitim Bakanlığının teklifi, Maliye Ba
kanlığının da uygun mütalaası alınarak. Yoksa, biz görevimizi yapmamış oluruz. Bu Parlamen
tonun temel görevi, bu ülkenin kaynaklarını en iyi biçimde kullanmak ve kullandırmaktır. Bun
dan taviz vermemiz mümkün değildir. 

Yüce Heyetinizi tekrar saygıyla selamlıyorum.. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Ilıman, üç parti grubu ve İçtüzük gereğince de iki milletvekili arkada
şımız konuştu. Şayet Komisyon veya Hükümet konuşmuş olsaydı, zatı âlinize söz sırası gelebi
lecekti. Onun için, size başka bir maddede söz verelim. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, »yalnız ben daha önce söz istemiştim. 

BAŞKAN — Efendim, ben kaydetmiyorum, buradaki Sayın kâtip üyeler ve Kanunlar Mü
dürlüğü takip ediyor. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Dikkat etsinler o zaman. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün sizin arkanızda oturduğu için, onun sizden evvel veyahut da 
sonra parmak kaldırdığını tabiatıyla siz göremezsiniz. 

Madde üzerinde önergeler vardır, geliş sırasına göre okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 507'ye 1 inci Ek sayılı yasa tasarısının 6 ncı maddesinin tasarı metnin
den çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

r 

Kamer Genç Mahmut Keçeli 
Tunceli Adana 

öner Miski Erol Göngür 
Hatay İzmir 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Sayın Başkanlığa 

Görülüşmekte olan 507'ye 1 inci Ek sayılı yasa tasarısının 6 ncı maddesine aşağıdaki cüm
lenin eklenmesini saygılarımızla dileriz. 
Fıkra : 

"Taşıtlar hariç" 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

"Ek Madde 7. — Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
uygun görüşleri alınmak kaydıyla vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları, bu Kanu
nun 56 ncı maddesinde yer alan malî kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen 
istifade ederler ve bunlar emlak vergisinden muaf tutulurlar." 

Tevfik Ertüzün Mahmut öztürk 
Zonguldak Niğde 

trfan Demiralp Doğan Baran 
Samsun Niğde 

Vefa Tanır 
Konya 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre işleme koyuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 507'ye 1 inci Ek sayılı yasa tasarısının 6 net maddesinin tasarı metnin
den çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Katılmıyoruz efendim. 

MİLLÎ EĞÎTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (istanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önergemizle, Hükümet 
tasarısında olmamasına rağmen, Komisyonca resen ilave edilen bu maddenin tasarı metninden 
çıkarılmasını istiyoruz. . , 

Biraz önce yaptığım konuşmalarda da belirttiğim üzere, bir defa, özel' kişiler tarafından 
kurulan vakıflar, kamu tüzelkişisi değildir. Kamu tüzelkişisi tarafından kurulan vakıflar, ka
mu tüzelkişiliği vasfım haizdir. Bu itibarla, kamu tüzelkişiliği vasfına sahip olmayan özel 
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vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarına -ki Mecliste üniversite kurmalan da 
kabul edildi- çok haksız birtakım malî kolaylıklar getirilmektedir. 

Bir yandan Sayın ûzal ve çevresi, 1 milyar dolar almak için Amerika'da kapı kapı dilenir
ken, bi yandan da, devletin malını mülkünü, özel imtiyazlı vakıflara vermek olur mu beyler?.. 

Bugün bu maddeyi kabul'ettiğiniz takdirde, devlete vergi vermek istemeyen birçok zengin 
kişiler, kendisine yakın vakıflara malını mülkünü bağışlarlar ve Veraset Vergisini vermezler. 

İkincisi ise, biraz önce de söylediğim gibi, Turizm Teşvik Kanunundaki muafiyetten yarar
lanarak -bunun örneği de çok görüldü- birçok kişi/çok lüks maddeleri gümrüksüz olarak yurt 

, dışından getirdi, piyasaya sürdü ve sattı; bunların kontrolü de yapılamadı. Bunun en büyük 
tehlikesi de, binek otomobillerin yurt dışından getirilip, satılmasındaki, suiistimallerdir. 

Şimdi, bu madde ile, vakıflar, vakıf mütevelli heyetleri ve birtakım kişiler, gidip yurt dı
şından en iyi arabaları getirecekler, öğretim ve eğitim faaliyetleri için de çeşitli cihazlar getire
cekler, Gümrük Vergisi muafiyetinden yararlanacaklar ve getirip satacaklar. 

Kim bunları kontrol edecektir? Kontrol edecek bir mekanizma var mı? Yok. O halde, ne 
olacaktır? İthalat yoluyla, Gümrük Vergisi verilmek suretiyle normal yolla ithal edilmesi gere
ken birçok madde ve malzeme, bu yolla, vakıflar kanalıyla Türkiye'ye getirilecek, Gümrük Vergisi 
verilmeyecek ve bunlar çeşitli kişiler tarafından satılacak, haksız kazançlar sağlanacaktır. Eğer... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Satılırken gümrük almıyorlar mı? 

KAMER GENÇ (Devamla)— Almıyorlar. Vakıfların getirdiğini kendisi kullanır, mülki
yeti üzerinde kalır. A 

İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — Kullanırsa, bir şey yok... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Niye kullansın? Kendisi kullansın... Niye ailesine kullan
dırsın, kardeşine kullandırsın?.; 

Sizinle konuşmuyorum ki ben, Meclise konuşuyorum. 
Siz bunların hepsine müsamaha ile bakıyorsunuz. x 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Seni bir tek ben dinliyorum, seni kimse dinlemiyor! 

KAMER GENÇ (Devamla) — O bakımdan, bu gibi konularda vicdanen rahatsızım. Bu
radaki vakıflara bu muafiyeti tanımayalım. 

Sayın milletvekilleri, önergemiz budur. İsterseniz, Türkiye'nin hepsini vakıflara devrede
lim; zaten vakıflar, Türkiye'yi iyi yönetiyor!.. Bunlardan en büyüğü, en güzeli de, Türk Kadı
nını Güçlendirme Vakfıdır ve her gün televizyonda izliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyetinin bü
tün mallarını, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfını verelim, Sayın özal'ın ailesine verelim, ol
sun bitsin bu iş!.. Daha fazla niye çalışıyoruz?!, 

Saygılar sunarım. ' 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısı arayın efendim. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... önergeyi kabul etmeyenler.,. önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

"EK MADDE 7. — Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
uygun görüşleri alınmak kaydıyla, vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlan, bu Kanu
nun 56 ncı maddesinde yer alan malî kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen 
istifade ederler ve bunlar Emlâk Vergisinden muaf tutulurlar." 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

ve arkadaşlan 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
MtLLÎ EĞITÎM BAKANI AVNt AKYOL (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Söz istedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz istediniz mi? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Parmak kaldırıyorum efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Geçti ama. Oylamaya geçtiniz efendim. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon iştirak etmiyor... 
PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Efendim, oylamaya geçtiniz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Parmak kaldırıyorum, bakmıyorsunuz efendim. 
BAŞKAN — önergede imzanız varsa, söz veriyorum efendim; buyurun. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; görü
şülmekte olan tasarının 7 nci maddesi üzerinde bir önerge verdik. Bu tasan belli... Bu Mecli
sin, 18 inci dönemin, yüzünün kızaracağı tek ve en önemli kanunlardan birisi olacakür! 

Üniversite açıyorsanız, 29 tane üniversitemin aracı, gereci, malzemesi, ödeneği yok; hatta, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin öğrencilerinin gidip geldiği otobüsün parasını bile kesiyor
sunuz. Devlet -vergi almadan, muafiyet içerisinde- otobüs parası olarak kesilen bu paraları, 
bir vakıf üniversitesine imtiyaz halinde veriyor. 

Hangi vicdan, hangi eğitim, hangi profesör, hangi milletvekili, hangi siyasî buna el kaldı
racak?.. Toprak altında vebali var, vebali!... (DYP sıralarından alkışlar) size verilen görev bu, 
başka göreviniz yok... 

Gelin, Van'ın 100'üncü Yıl Üniversitesinde okuyan öğrencilerin sırasına bakın, sırasına!.. 
Ondan sonra bu çocuklara, "PKK'cı, anarşist" diyoruz, asker gönderiyoruz ve çocukların yi
yeceğini kestik. Şimdi, benim devletimin... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, biraz sakin konuşun efendim. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Hayır efendim, ben sakin konuşamam. Biz de üni
versite hayatından geldik. Siz, kimin parasını kime bağlıyorsunuz? Ayrıca, devleti tamamen 
saf dışı bıraktınız. 

Sayın Doğramacı gülüyor; elbet güler. Sayın Doğramacı, Meclisi çiğnemiştir, işi köşkte 
halletmiştir ve bu Meclis, bu formaliteyi yerine getiriyor. 

Çiğnenen bir Meclisin üyesi olmaktan utanıyorum, utanıyorum!.. 
' Sayın Başkan, madem muafiyet tanıyorsunuz, gelin, bu muafiyeti Millî Eğitim Bakanlığı 

teklif etsin, Maliye Bakanlığı uygun gürsün; hiç olmazsa, devleti aradan çıkarmayalım. Niye 
devleti aradan çıkarıyorsunuz? Eğer Millî Eğitim Bakanlığı, uygun görüyorsa, Maliye Bakan
lığına teklif etsin, Maliye Bakanlığı da uygun görüyorsa, zaten çıkardığınız malum kanun her 
şeyi yerine getirecek. Hiç olmazsa, gelin Millî Eğitim Bakanını ve Maliye Bakanını devreden 
çıkarmayalım. Yarın biz, Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Mecliste, Millî Eğitim Bakanının ya
kasına yapışacağız. Bin tane okulum açılmazken; yani okulun yükseği, alçağı olur mu? Bence 
en büyük okul, ilkokuldur. Sen onlara para bulamazken, öğretmen bulamazken, çatısını ona-
ramazken, sırasını veremezken, Millî Eğitim Bakanım, bol keseden, bonkörlükle, vakfa, Sayın 
Doğramacıya burada para veriyor, peşkeş çekiyor. Hiç olmazsa -biz bugünkü Bakanı bir ke
nara bıraktık- devletin kontrolünü sağlamak için, Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı
nın devrede olması lazım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; ben bu Meclise bir kanun teklifi vereceğim... 
BAŞKAN — Toparlayınız efendim. Sayın öztürk, bu 10 dakika değil, S dakika. Süreniz 

doldu. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ben bu Meclise bir kanun teklifi vereceğim; o verece
ğim kanun teklifi de şu : Hakkftriü Koçero'ya şeref madalyası verilmesi kanunu. Hiç olmazsa, 
Koçero, soygun yapacaksa, tüfeğini alıyor, soyuyordu; ölmeyi de, öldürmeyi de göze alıyordu. 
Kendi üniversitelerim kıvranırken, "vakıf" adı altında -18 inci madde üzerinde konüşacağım-
yüzde yüz bedavaya gelen bir üniversitede bir - iki kişiyi memnun edeceğim diye, devletin hazi
nesini veremem. Çünkü, benim köylerimde, benim bölgemde, hatta Erzincan'daki yükseko
kulda bile gençlere dört ay yurt bulunamadı... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, meramınızı da ifade ettiniz; lütfen toparlayın efendim. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Sayın Başkan, çok önemli bir konuda konuşuyoruz... 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim; lütfen... 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Başkan, gocunuyor musunuz? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, hiç olmazsa, devlet yağmasını bir nebze 
kontrol altına almak için, Millî Eğitim Bakanı istese de istemese de, Maliye Bakanı istese de 
istemese de, bunları araya sokalım ve bunların süzgecinden geçirerek, ne verecekseniz öyle ve
rin diyorum ve Yüce Heyeti saygı ile selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Namal, ben, hiçbir milletvekilinin konuşmasından gocunmam. Onun 
için, konuşmanızı iyi bilin, ona göre konuşun. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Bir saniye geçmedi ki, "sözünüzü kesiyorum" diye mü
dahale ediyorsunuz. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Onun saniyesini sen hesaplayamazsın, kudretin de 
yetmez zaten. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Senin saatin başka saat mi? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Ne demek o efendim? 

BAŞKAN — Sayın Grup Başkanvekili; ama, üyenizin de Başkanlığa karşı ağır sözler söy
lemesine engel olun. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Boyuna laf atıyorsunuz, biraz sakin olun 
efendim. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sen kavga mı istiyorsun? Kava istiyorsan, seni düelloya 
davet ediyorum. 

BAŞKAN — Sen kavga yapmasını dahi bilemezsin ki... (DYP sıralarından gülüşmeler) 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer Önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 507'ye 1 inci Ek sayılı yasa tasarısının 6 ncı maddesine aşağıdaki cüm

lenin eklenmesini saygılarımızla dileriz. 
Fıkra ; 
"Taşıtlar hariç." 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye iştirak ediyor musunuz efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI AVNİAKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, galiba bir yanlış 

anlama var. Tereddüt, zamanında, 1 inci maddenin başında "tüzelkişilik" kelimesinin önünde 
"kamu" kelimesinin olmamasından kaynaklanıyordu. Hassasiyeti anlıyorum. Bu "kamu" ke
limesini, Yüce Meclis, verilen önerge doğrultusunda kabul etti. Böylece, denetimsizlik gibi bir 
husus artık söz konusu olamaz. Kamu tüzekkişUiğine sahiptir ve Yüce Parlamentoda hesap 
verilecektir. Bunun yolları vardır ve bu maddeyle burada getirilen hüküm de şudur: Diğer üni
versitelere verilen muafiyet, aynen bunlara da verilmektedir. 

Bu sebeple önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Genç. ^ 

KAMER GENÇ (Tunceli) -T- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; daha önce de yaptığım 
açıklamada olayı izah ettim. Şimdi, bu kanun tasarısı bir imtiyazlar silsilesini getiriyor; bu im
tiyazlar da Türkiye'de iki üç aileye veriliyor. Birincisi: özal, Malatya'da tıp fakültesini kura
cak -bunun başlangıcı bu- ikincisi de, Bilkent Üniversitesi... 
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Bu iki üniversite için, kanun, birtakım makyaj malzemeleriyle makyajlanıyor. Şimdi, bu 
kanunla getirilen muafiyetler o kadar büyük ki... Mesela "taşıtlar hariç" diyoruz... Yarın bir 
vakıf, tuttu, iki ayrı yerde üniversite veya fakülte kurdu diyelim. Yurt dışından özel uçak geti
rir ve o özel uçağı, hem kendi hocalarını oradan öbür tarafa taşımak için kullanır, hem de yurt 
içi taşımacılıkta kullanır. Bunu nasıl engelleyebilirsiniz? Yani, sizin aklınızın, muhayyilenizin 
küçük olduğunu biliyorum da, hakikaten anlamıyorsunuz. 

Bu ne demektir? Yani, yurt dışından yapılan ithalat vergiden muaf oluyor; peki, bunlara 
neden bu kadar muafiyet sağlıyorsunuz? 

Sayın Bakan diyor ki, "kamu tüzelkişiliği" ibaresini kullandık ve denetime tabi... 
Sayın Bakan, ilerideki maddelerde göreceğiz; bu, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu

nuna tâbi değil, 2886 sayılı Kanuna tâbi değil, Sayıştay denetimine tâbi değil ve getirilen şey; 
bir sene önceki hesap hülasaları, bir sene sonra Genel Kurula sunulacak... Yani, istim sonra
dan gelsin!.. 

Anayasa Mahkemesinin, fonların denetimiyle ilgili olarak verdiği bir iptal kararı vardır. 
Aynen bu maddeye benzer bir fon denetim şeklini getirmişti; orada, "harcamaların ön aşama
sında yapılan denetim, denetimdir" diyor. Yoksa, harcama yapıldıktan sonra yapılan denetim, 
denetim değildir. 

Sayın milletvekilleri, burada yapılan, bir hakkın suiistimalidir, Anayasanın temel hüküm
lerinin ihlalidir. Kanun önünde eşitlik ilkesi var. Anayasanın, vergi ile ilgili hükmü var; "Her
kes kendi maddî gücüne göre kamu mesraflarına katlanmak zorundadır" diyor; ama, öte ta
rafta, vatandaşın, fakirin fukaranın, memurun, işçinin, asgarî ücretinden aldığınız vergileri, 
getiriyorsunuz, birkaç tane imtiyazlı aileye veriyorsunuz. Bu tasarrufta hak, adalet, hukuk, vicdan 
diye bir şey var mı? Yok. Biraz önce konuşan sayın arkadaşımızın dediği gibi, bu tamamen 
eşkıyanın yaptığından daha eşkıyaca, devletin malını tarumar etmektir. Bşkiya, hiç olmazsa 
"eşkıyalık" adı altında çıkıyor, devletin malını tarumar ediyor; ama, birtakım insanlar, başka 
kisve altında, eskiyadan daha kötüsünü yapıyorlar. Bu olmaz ki... Bu devlet, bizim devletimiz. 
Bir yandan gidiyoruz, Amerika'da, Avrupa'da bütün haysiyetimizi ayaklar altına alarak, kapı 
kapı dolaşıp dileniyoruz; öbür taraftan, devletin trilyona varan alacaklarından vazgeçiyoruz!.. 
Buna, çifte standart derler; buna, kendini bilmezlik derler. Onun için, isterseniz kabul edin, 
isterseniz etmeyin. 

Biz inanıyoruz ki, bu maddelerin komisyonda tasarı metnine ilave edilmesindeki amaç 
şudur : Komisyon Başkanı, kendi ağabeyinden talimatı almıştır, orada bunları ilave etmiştir. 
Ben bunu, tasarının tümü üzerinde konuşurken de söyledim. Ondan sonra ne olacaktır?.. Ana
yasa Mahkemesi de "içtüzüğün 36 ncı maddesine göre, sen, komisyon olarak kanun yapama
yacağın için, oraya yeni ilave ettiğin maddelerden dolayı içtüzük değişikliği anlamına geldiği 
için" diyerek, bunu iptal edecektir. Burada sizler, Ramazanda böyle aç aç oturacaksınız, biz 
de oturacağız, birbirimizi istediğimiz kadar burada bekleteceğiz. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ediyorum. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Önergem, özellikle gümrük vergilerindeki suiistimalleri bü

yük nispette önleyecek bir önergedir. Lüks arabaların "vakıf" adı altında, gümrüksüz olarak 
Türkiye'ye getirilerek, vakıf yönetim kurulu üyeleri tarafından kullanılmasını engelleyen bir 
önergedir; ama, siz "Ne olur? Birtakım imtiyazlı kişiler gitsin, yurt dışından 'vakıf adı altın
da lüks arabalar getirsinler, beş kuruş vergi de vermesinler. Bunlar zaten imtiyazlı kişiler; 
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bunlar Tanrı'nın yeryüzündeki gölgeleridir. Bizim bunlara karşı gelmemiz söz konusu değildir" 
derseniz, ben de ona bir şey diyemem. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısını arayın Sayın Başkan. 
BAŞKAN —Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Günahı senin boynuna Sayın Başkan, vallahi günahı senin 

boynuna. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki dört ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 18. — Vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarına eğitim 
- öğretim ve araştırma tesisleri, öğretim üyesi lojmanları, öğrenci yurtları, sosyal ve kültürel 
tesisler kurmak üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla, Hazine veya muvafakatten alınmak suretiy
le, kamu tüzelkişilerine ait arazi ve tesisler tahsis edilebilir. 

Vakıflarca kurulmuş yükseköğretim kurumlarından eğitim - öğretim ve araştırma faali
yetlerini en az iki eğtiim - öğretim yılı sürdürmüş olanlara, talepleri halinde, o yükseköğretim 
kurumunun eğitim. - öğretim, araştırma, kütüphane ve yatırım masrafları ile diğer cari harca
ma kalemleri için Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığının görüş 
ve önerisi ile Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esaslara göre, kendi bütçesinde öngörülen mik
tarın Vo 45'ini geçmemek kaydıyla her yıl Devlet yardımı yapılır. Bakanlar Kurulunca esaslar 
tespit edilirken yardımın yapılacağı yükseköğretim kurumunun araştırma çalışmalarının dü
zeyleri dikkate alınır. Devlet yardımı, ilgili yükseköğretim kurumunun müracaatı üzerine Millî 
Eğitim Bakanlığının görüş ve önerisi ile Bütçe Kanununda her yıl bu maksatla aynlan ödenek
ten iki eşit taksit halinde Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılır. 

bardım alan yükseköğretim kurumu her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yılın gelir 
ve giderlerini Maliye ve Gümrük ve Millî Eğitim bakanlıktan ile Yükseköğretim Kuruluna gön
dermek zorundadır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
SHP Grubu adına Sayın Erçetin, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Komisyondan geçen tasarı, kamu kaynaklarını, kamu arazilerini ve tesislerini, özel 
vakıf yükseköğretim kurumlanmn emrine sunmakta ve her yıl kendilerince hazırlanacak bütçe 
öngörülerinin yüzde 45'ine varan ölçüde, onlara parasal destek sağlamaktadır. 

Devlet, kendi olanaklarını, kendi üniversitelerine rakip olması söz konusu olan özel vakıf 
yükseköğretim kurumlarına aktarırken, maddî olanaklarının yetersizliğinden hareketle, kendi 
üniversitelerinin en alt düzeydeki gereksinimlerini bile karşılayacak ödenekleri vermekte çok 
sıkı davranacaktır. Bir yanda, eli kolu bağlı, olanakları ve bütçesi yetersiz olduğundan eğitim 
öğretim araçlarını bile karşılayamaz durumda olan devlet üniversiteleri, bunalım içinde, sıkın
tı ve yoklukla yaşarken, bunlardan esirgenen kamu kaynaklan ve parasal fonlar, özel vakıf yük
seköğretim kurumlarına sunulmaktadır. 
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' 'Özel vakıf yükseköğretim kurumlarına, 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, öğ- . 
renci başına belirtilen cari hizmet ödeneklerinden devletçe karşılanacak kısmının devlet yardı
mı biçiminde verileceği" hükmü varlığını korurken, bu kez, anılan vakıf yükseköğretim ku
rumlarına, kendileri tarafından hazırlanacak bütçe ödeneklerinin yüzde 45'inin devletçe akta
rılması olanağı verilmektedir ve bu da büyük bir yükseköğretim kurumları kurma furyasının 
ve yağmasının ortaya çıkmasına sebep olacaktır. 

özel vakıf yükseköğretim kurumları, şişirilmiş harcama kalemlerinin yüzde 45'lik kısmı
nın devletçe karşılanacağından güç alarak, yetişmelerine hiç de katkıda bulunmadıkları devlet 
üniversitelerindeki öğretim üyelerini yüksek ücret önerileriyle kendi kurumlarına çekecekler 
ve böylece de devlet üniversitelerini hem nicelik, hem de nitelik açısından güçsüzleştirecekler-
dir. Günümüzde de devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, maddî yetmezlik
ten ötürü, geçim kaygısı ile bilimsel çalışmalarından uzaklaşırken, devlet üniversitelerinden esir
genen kaynaklar buraya aktarılacak; özel vakıf üniversiteleri, daha yüksek ücret ödeyerek, devlet 
üniversitelerindeki öğretim elemanlarının, sayıca ve nitelikçe erimesine neden olacaktır. 

özel vakıf yükseköğretim kurumları, kaynağı devletçe sağlanacağından, devletin kendisi
ne ait üniversitelerinden esirgediği görkemli eğitim, öğretim ve araştırma tesisleri, öğretim üye
leri villaları, öğrenci yurtları, sosyal ve kültürel tesisler kuracaklardır ve öteki harcamalarını 
sınırsız bir düzeyde tutabileceklerdir. 

Kamu kaynaklarının bu biçimde özel vakıf üniversitelerinin yükseköğretim kurumlarına 
sunulması sonucu olarak, bugün.bile yetersiz malî olanaklarla sıkıntı içinde bulunan devlet 
üniversitelerinin malî olanakları daha da kısıtlanacak, daha kötü ve zor durumlara düşecektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN •— Teşekkür ederiz. 
DYP adına Sayın Ertüzün, buyurun. 
DYP GRUBU ADINA TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Bu madde, zannediyorum ki, görüştüğümüz kanun tasarısının en hayatî maddesidir. Bu 
madde ile, vakıf üniversitelerine, kamu tüzelkişilerine ait arazi ve tesislerin tahsis edilebilmesi 
sağlanmaktadır. Bir kere, bu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bana göre bu kadarlık kısmı 
yeterli değildir. Tahsis edilecektir. Burada amaçları da -arazi tahsis edilecektir- ortaya konmuş
tur; ama, Türkiye'de amaçların dışında işler yapmak mümkün olduğu için, ayrıca bir kayıt 
getirmeye ihtiyaç vardır, burada o kayıt da şu olmalıdır : "Bu araziler hiçbir şekilde başka bir 
kuruma ve kişiye devredilemez ve satılamaz." 

Değerli milletvekilleri, zira, bilindiği gibi, üniversiteler genellikle şehirlerin içinde ya da 
şehirlere çok yakın bölgelerde kurulmaktadır, özellikle şehirleşmenin çok hızlı bir biçimde ya
şandığı ülkemizde, şehirlerdeki araziler çok kısa zamanda çok büyük primler, rantlar sağla
maktadır. O itibarla, bu üniversitelere yapılan arazi tahsisleri, bir müddet sonra belki bu arazi
lerin bir bölümü, birtakım inşaat yapmak maksadıyla (ev yapmak, apartman yapmak maksa
dıyla) alışveriş merkezleri yapmak maksadıyla veya başka bir maksatla satılabilir, devredilebi
lir; bunun önüne geçilemez ve "Bu, bizim ihtiyacımızın üstündedir" de denilebilir. O zaman 
vakıf idaresi de "Biz kendi ihtiyacımız için bu kadarını kullanıyoruz, geri kalan zaten bize la
zım değil. O halde, vakfa da gelir olsun diye şu kadarlık kısmim veriyoruz" diyebilir. 
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O itibarla, bu konuda hazırladığımız bir önerge vardır. Yani, vakıf üniversitesi olduktan 
sonra tahsis edilebilir tabiî; ama "bu araziler hiçbir biçimde başka şahıslara ve kurumlara dev
redilemez ve satılamaz" hükmünü buraya ilave etmek gerekir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; şimdi, bu maddenin getirdiği bir başka önemli nokta, vakıf 
üniversitelerinin doğrudan doğruya kendilerinin belirlediği bütçelerinin yüzde 45'ine kadar olan 
kısmın, devlet tarafından ödenecek olmasıdır. 

Şimdi, bakınız, mevcut 2547 sayılı Kanunumuzun Ek 3 üncü maddesinin (a) fıkrası, "Ku
rulacak yükseköğretim kurumunun bina, araç, gereç ve diğer maddî yapıları ve malzemeleri
nin hazır bulunduğu veya bunların sağlanması için yeteri kadar bir meblağın tahsis edildiğini 
gösterir belge" diyor. 

Yani, bir vakıf üniversitesi kurmak için, önce, bunları sağlayacak bir kaynağın bulunması 
lazım. 

Bu kaynak ortada yoktur; iki tane bina ile işe başlanacaktır. Türkiye bu örneği de, 1970'li 
yıllarda, çok acı bir biçimde yaşamıştır; büyük şehirlerde, mahalle aralarında kiralanan apart
manlarda yüksekokullar kurulmuştur. Bu tecrübeyi yaşamamıza rağmen, yine bunu tekrarla
mak üzere bu yasal değişiklikleri yapmak zorunda bırakılmaktadır Parlamentomuz. 

İki tane bina satın alınacak veya kiralanacaktır; ondan sonra her yıl, kendileri tarafından 
yapılan bütçelerin yüzde 45'inin verilmesi suretiyle, üniversite tekemmül ettirilecektir. Böyle 
bir şey düşünülemez değerli arkadaşlarım. 

Devlet, kendi bütçesinden vereceği paranın, gerçek talep olup olmadığını da bilmek duru
munda değildir. Diyelim ki, bugün, falanca vakıf üniversitesinin gerçek ihtiyacı 100 milyar li
radır; ama, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca "İhtiyacım 200 milyar lira" dediği zaman, Mali
ye ve Gümrük Bakanlığı bu 200 milyar lira üzerinden yüzdeyi ödeyecektir. 

Böyle şey olmaz!.. Devlet, bütçesinden yapacağı harcamaları mutlaka kendisi belirlemek, 
kendi memurları eliyle, kendi mekanizmaları içinde belirlemek durumundadır. Olur mu böyle 
şey? O zaman bu ne olur? Hibe olur. Devlet hibe verir mi? Sonra, devlet bunun hesabını da 
sormayacak!.. ' 

Bu maddede, "O harcama yılından sonraki yılın nisan ayında, vakıf üniversitesi, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına bilgi verecektir" deniyor. Sadece bilgi verecek; yani, devlet, ayırdığı 
kaynağın nerelerde sarf olunduğunu, bu sarfın mahalline yapılıp yapılmadığını, kendi meka
nizmalarıyla, Sayıştayıyla ve Meclis denetimiyle denetleyemeyecek. Böyle şey olmaz; yani, Ana
yasa Mahkemesi bunu çok rahatlıkla bozacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, toparlayın lütfen. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. • ' . 

Ayrıca, bu Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır. Üstelik, burada -biraz önce de ifade 
ettiğim gibi- devlet, her türlü harcamaya katılmak durumunda bırakılıyor. "Sadece, vakıf üni
versitelerinin öğretim üyelerinin maaşları; yahut, kütüphane ihtiyaçları, vesaire" denmiyor, "her 
türlü harcama" deniyor; yani, bunun içinde yatırım harcamaları da var. Bir vakıf üniversitesi 
kurulacak, bunun yatırım harcamalarına devlet katılacak!.. Devlet, niye başkasının sahip ol
duğu üniversiteye katılsın ki?! Kendisi üniversite kurar... 

Değerli arkadaşlarım, niye bu hassasiyeti gösteriyoruz? Bu hassasiyeti gösteriyoruz; çün
kü, şirket kurmuyoruz, bir süre sonra rahatlıkla kapatabileceğimiz bir kurum kurmuyoruz. 
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Üniversiteler, süreklilik arz eden kurumlardır. Üniversitelerde, "Aç - kapa" olmaz. Aslında, 
"Aç - kapa" yi da getiriyor bu madde. Bu da yanlış; yani, "Bakacağız; eğer iki sene içinde 
bunu sağlayamazsa kapatacağız" deniyor, tki sene içinde aldığınız talebeler ne olacak, kapat
tığınız zaman? Olmaz... Onun için, yaptığımız işi, çok ciddî temellere oturtmak zorundayız. 

Sayın Başkan, izin verirseniz bir noktayı daha arz etmek istiyorum. Bir de, "araştırma" 
konusundan bahsedilerek, "yüzde 45'e kadar varan oran, üniversitelerin araşUrmalarına göre 
belirlenecektir" deniyor. Eğer bu araştırmalar, YÖK usulü; yani, 2x4x3 usulüyle belirlenecek 
olursa, o zamam YÖK'ün şemsiyesi altında kurulan üniversitelere hiç kimse geçemez. Çünkü, 
bildiğiniz gibi, eğer bir makale, 2 kişi tarafından yazılır, 3 dile çevrilir ve 4 dergide de yayımla-

, nırsa, burada, 2x4x3 formülü gereğince 1 araştırma, 24 araştırma olarak gösterilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bizi burada fazla yoruyorlar. Kendileri "Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü" adının verilmesine hazırdırlar; yani Bilkente "üniversite" ismi verilmesi, eğer Ana
yasa Mahkemesi tarafından reddedilecek olursa, bunun adı "Yüksek Teknoloji Enstitüsü" ola
caktır; o ismi koymaya da hazırdırlar. 

Son cümlemi söylüyorum. Şimdi geldiğimiz nokta şudur : Türkiye, yüksek eğitime aşağı 
yukarı 150 yıl kadar önce, Mektebi Âli ile başlamıştır. "Mektebi Âli" ismi sonradan Dar-ül 
Fünun olmuştur. Dar-ül Fünun, 1933 reformuyla üniversite haline gelmiş ve evrensel standart
lar kazanmıştır. , 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, bu konudaki görüşlerinizi daha evvel ifade ettiniz. Bu ba
kımdan, sözünüzü toparlamanızı rica ederim. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla)— Biliyorum. 
Şimdi, üniversiteden, yeniden yüksekokul noktasına gelmiş bulunuyoruz; bulunduğumuz 

nokta budur. 
Yüce Heyete saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kamer Genç, • . 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hayırlı olacağına siz de inanıyorsunuz. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Mümkün değil. Göreceksiniz, Türk üniversite haya
tı büyük bir darbe yiyecektir. 

BAŞKAN -,- Lütfen Sayın Aşkın... 
Sayın Ertüzün, herkese cevap vermek mecburiyetinde misiniz? Sözünüz bitti... 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Bittikten sonra söyledi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, yerinize oturun. 
Sayın Aşkın, oturduğunuz yerde, bazen bir türlü oturamıyorsunuz. Hatip kürsüden ini

yor, ondan sonra lafa tutuyorsunuz. 
Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletin kesesinden imti
yazlar dağıtmaya devam ediyoruz. Çok ağa bir Meclisiz, devletin malını "al şu senin olsun, 
bu senin olsun" yolunda dağıtma faaliyetlerimiz devam ediyor. 

Olay nedir? Demin de söyledim; iki tane vakıf var ve bunlara istedikleri yerlerde Hazine 
arazileri devredilecek. Bilmiyorum, Malatya'da bu vakıf üniversitesinin kurulacağı yerin 
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Hazine arazisi kaç dönümdür. Çünkü, bakarsınız, bütün Malatya'nın Hazine arazilerini de is
terler; Sayın Doğramacı da herhalde Ankara'daki bütün Hazine arazilerini ister! Bu arazileri 
vereceğiz... Bunlarla da yetinmeyecekler... Ne yapacaklar? "Deniz kıyısındaki en güzel koyları 
bize verin; burada eğitim tesisleri kuracağız" diyecekler; yani, eğer bu maddeyi okursanız, an
lamı budur. Türkiye'nin en güzel koylarını bu vakıflar alacaklar, oralarda en lüks tesisleri ya
pacaklar. En lüks tesisleri yapınca da, bunun masrafının yüzde 45'ini, bu maddeye göre dev
letten alacaklar. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Merak etmeyin Sayın Genç, deniz kıyılarında yer bırak
madılar. > 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ne güzel şey değil mi? \ani, devlet bize de bunun yansını 
verse de, biz de güzel bir hayat yaşasak; yani biz de vatandaşız, herhalde Rusya'dan gelme
dik!.. Bari hiç olmazsa, Sayın Doğramacı ile, Sayın özal'ın kuracakları vakıflara bu kadar 
güzel imtiyazlar veriyorsanız, biraz da bize verin. Bizim kafamız kel mi kardeşim?! Verin biraz 
da bize yahu !.. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten, hakikaten kendimizi çok gülünç bir duruma düşürüyoruz. 
Peki, bu madde uygulandığı zaman ne olacak? Bu iki vakıf üniversitesi piyasadaki en ka

liteli hocaları toplayacaklar. Devlet S milyon lira maaş verirse, bu vakıflar 50 milyon lira vere
cekler. Çünkü, bu 30 milyonun yüzde 45-50'sini 25 milyonunu nasıl olsa devletten alacak ve 
belki de perde arkasından, "Yahu, sen devletten 5 milyon alıyordun; ben sana 25 milyon vere
yim; ama senin ücretini de 50 milyon üzerinden göstereyim" şeklinde anlaşacak. Arkadaşlar, 
bunlar olacak; yani maddenin anlamı bu. 

' Ondan sonra, devletin üniversitelerinde bir yandan eğitim - öğretimin kalitesi kalmaya
cak, bir yandan da, devletin malı çarçur edilecek, birtakım imtiyazlı kişilerin emrine verilecek. 

Peki, bu maddeyi getiren kişilere, özellikle komisyona ve Hükümete soruyorum : Vicdan-
lan biraz sızlamıyor mu bu insanların? "Devletin malı denizdir, yemeyen domuzdur" misaline 
mi bir nazire yapmak istiyorlar acaba?! Onu da anlamak istiyorum sayın milletvekilleri. 

Arkadaşlar bu kadar imtiyazı neden öngörüyorlar, ben bunu anlamıyorum! Yani, insan
lar bir vicdan taşır, bir sorumluluk taşır... Parmağım kaldırarak her şeyi halletme gücüne sahip 
olan insanların, parmağını kontrol eden, öncelikle onlann vicdanî sorumluluğudur. Parmağı
nı isabetle kaldırmayı kontrol eden, onların insan sevgisidir, onların toplum sevgisidir, onların 
ülkeye, insana ve Tanrıya olan sevgisi ve korkusudur! Yoksa, insanlar, yaşadıkları cemiyette, 
bu saydığım duyguları bir tarafa atarsa, o zaman o insanlar hayvandan farksız olur. Hayvan 
gibi, önünüze bırakırsanız her tarafa gider; ama insanları hayvandan ayıran bir mantık var, 
bîr sorumluluk var, bir akıl var. Bunları biz bir tarafa iterek, devlet gücünü istediğimiz gibi 
kullanırız, yönlendiririz diye devleti hurdahaş hale getiremeyiz sayın milletvekilleri. Eğer bunu 
yaparsak, o zaman devletin yönetimini verelim iki tane vakfa, onlar istedikleri gibi devlet ma
lını kullansınlar; ondan da kalırsa devlete gelsin! 

BAŞKAN — Sayın Genç, önergeniz var, biraz da orada devam edersiniz... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam Sayın Başkan. 
Onun için, sayın milletvekilleri, buraya getirilenlerde kontrol sistemi de yok üstelik. Kont

rol sistemi olsa, hadi neyse diyeceğiz. Bakınız Ek 19 uncu maddede, bunların harcamaları 2490 
sayılı Kanuna tabi değil -sonra 2886 oldu- Sayıştaya tabi değil; ihaleleri istedikleri adamlara 
yapacaklar. Ben, böyle bir devlet yönetimini Uganda'da bile görmedim! Uganda'nın 
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şişko başkam vardı, tdi Amin; o bile, halkına, bizim yöneticilerin baktığından daha farklı ba
kıyordu; en azından utanıyordu yani, halkının karşısında» 

Sayın milletvekilleri, biz de bu devleti yönetirken, hiç olmazsa tdi Amin kadar bir utanma 
duygusuna sahip olalım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Rıza Ilıman, buyurun. 
Sayın Mahmut öztürk, sizin söz hakkınız üçüncü sırada. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin -demin bir arkadaşımın sözü ile başlamak istiyordum, ben de şöyle 
söyleyeceğim- gene bir vurgun, gene halkın cebine el uzatan bir yasanın geçirilmek istendiği 
bir gününü, bir anını yaşıyoruz. Sayın milletvekilleri, gerçekten herkes vicdanını yoklamak, 
vicdanının sesini dinlemek zorundadır. Devletin malı, daha doğrusu malları, tek tek hileli yol
larla, "acaba nasıl yaparım, nasıl bir durum yaratırım?" dercesine bir yöntemle, bir bir; -daha 
doğrusu- kişilerin kendi mülküne, kendi cebine indirilmektedir. Bu yasa da bunlardan bir ta
nesidir. 

Elbette, üniversite kurulması, okulların açılması, çağdaş insanların, hele bilhassa bizim 
gibi, gelişmekte olan ulusların en doğal ve güzel haklarından bir tanesidir. Ama, kime, kimin 
üniversitesini niçin açıyorsunuz? Var olan üniversiteleri niçin yaşatmak istemiyorsunuz; halkın 
bu üniversitelerini, kişisel olarak grupların, zümrelerin; yani şahıslarınızın, yalnız çocuklarını
zın yeri ve üniversitesi yapmaya çalışıyorsunuz? 

Bu, gerçekten üzüntü duyulacak bir durumdur. Devletten iyisini yapacağız diyerek yola 
çıkıyorsunuz; gürültüler koparıp, bir süre sonra da, "devlet, bağışlarımıza vergi muafiyeti ta
nımalı, işlerimize kolaylık sağlamalı" diye, gene devletten, bu kez de arazi ve yer istiyorsunuz! 
Zaten, devletin olan binalarını bir bir kendinize, holdinglerinize, şirketlerinize mal ediyorsu
nuz; tapularını alacaksınız. Bağışla kurulan üniversiteleri, bağışlayan kişilerin emrine soku
yor, bir de onları yeniden ödüllendiriyorsunuz. Verdiklerinden kat kat fazlasını geri alıyorlar. 
Bu yasayla ileride yandaşlarına özel statü tanıyarak, Türkiye'yi sömürge çiftliği haline getiri
yorsunuz. tmar ye turizm hileleriyle, ülkemizin topraklarını nasıl parsellediniz ve bölttştünüz-
se, 49 ve 99 yıllığına nasıl bunun hilesini bulmuşsanız, bugün de aynı işleri yapıyorsunuz... 
Laikliğe darbe indiriyorsunuz, bilimi katlediyorsunuz, ondan sonra da, bilim adamı, ondan 
sonra da millî eğitim adına sıralarda oturuyor, halkı temsil ediyorsunuz!.. 

Halkın parasıyla vakıf üniversitesi kurulması, yağmalamanın ötesinde, çok büyük top
lumsal sakıncalar da getirmektedir/İçinde bulunduğumuz olağandışı koşullardan yararlana
rak, üniversiteler üzerinde karanlık oyunlar oynuyorsunuz. Tasarı ile, halkın malı olan arazi, 
bina ve tesislerin, kurulmasını istediğiniz vakıf üniversitelerine karşılıksız .verilmesini ve bu üni
versitelerin harcamalarının yüzde 45'inin devlet bütçesinden karşılanmasını öngörüyorsunuz 
ve bunu da yasallaştırıyorsunuz. 

Bu düzenleme, yalnız temel hukuk kurallarına aykırı değil, aynı zamanda çok büyük pa
rasal sıkıntılar çekmekte olan Üniversitelerimizin yıkımına neden olacaktır. 

Getirdiğiniz tasarıyla ek olarak, bugün yaşamsal koşullarını bile, bilimsel araçlarını bile 
temin edemeyen üniversitelerimizin haklarından bir şeyler çalacaksınız. Halkın parasıyla vakıf 
üniversiteleri kurulması, bir yağmalama sürecini başlattığı gibi, ilkel, bağnaz, çağdışı gelişmelere 
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yol açabilecek özelliğiyle toplumsal yıkımlara neden olacaktır. Var olan üniversitelerimizi işle
mez hale getireceksiniz. Daha önceki getirmiş olduğunuz bankerlik ve yüksekokul örneklerin
de olduğu gibi, bir sömürü düzeninin daha kapısını açmış oluyorsunuz. 

Gene bu maddeyle, daha önce yaşanan bu tür olaylara bir yenisini katıyorsunuz, örne
ğin : önceleri Hacettepe Üniversitesinin etrafında üç vakıf, daha doğrusu bu vakıflara bağlı 
19 şirketin malî desteğiyle kurulan, Bilkent, bu destek çekilirse ne olacak? Üniversite olmak 
sürecinde kendisini destekleyen maddî otoriteyle ters düşebilecek vakıf üniversiteleri, varlıkla
rım nasıl sürdürecekler? Tüm reklamlarına, lise lise dolaşıp öğrenci sağlayarak, öğretim üyeli
ğine yeni boyutlar kazandıran yöneticilerinin gayretlerine karşın, üç bin civarında öğrencisi olan 
Bilkent türü paralı okullar ile, üniversite kapısında bekleyen gençlerimize nasıl bir hizmet geti
receksiniz? Bu nasıl vicdan?.. 

Değerli milletvekilleri, tasarının daha sakıncalı tarafı, öğrenimin paralı olmasını öngör
mesidir. Bir satıcı piyasasının hüküm sürdüğü ülkemizde, üniversite ücretleri nasıl belirlene
cek? örneğin Bilkent'te harçlar yine, bir vakıf üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi harç
larının iki katından fazladır. Benzeri düzeyde eğitim yapan iki vakıf üniversitesi arasında harç 
farkı nasıl açıklanabilir? Paralı bir düzende, temel sosyal bilimler öğrencileri nasıl bulunacak
tır? Paralı eğitime geçmeden önce iyi düşünülmüş bir burs sistemi gerekli değil midir? Vakıf 
üniversitelerine devlet yardımının ise, haksız bir vergi türü olduğunu bilmiyor musunuz? Alı
nan ücretler ile varlıklı kesimin çocuklarının gidebileceği paralı okullara, bizim çocuklarımız, 
halkın çocukları nasıl gidecek? 

BAŞKAN — Sayın Ilıman, onların hepsini okursanız vakit geçer. Toparlayınız efendim. 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Sayın Başkanın ikazı üzerine toparlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu yasa, bir üniversite yasası değil; ticarî yasa, bir holding ve şirket 

yasası. Yeni şirketler, holdingler kuruyorsunuz. Nasıl? Bilkent'te olduğu gibi. Bakınız, Bilkent'te 
nasıl kurdunuz?... tşte Bilkent Holdingin grupları: Tepe Grubu, Teksis Grubu, Dilek Grubu, 
Metaksan Grubu, tşte, üniversite değil, ticarî hayatınız ve halkın cebinden aşırdığınız paralar
la, aldıklarınızla, halk çocuklarının bir kere daha, bu defa da öğrenim özgürlüğünü, öğrenim 
yolunu kesiyorsunuz. Halkımız adına sizleri protesto ediyor; bu yasanın vicdanlarınıza danışa
rak, mutlaka geri çekilmesini istiyor, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

ÎLHAN AŞKIN (Bursa) — Ne ağzıyla konuşuyorsun? 

RIZA ILIMAN (Devamla) — Böyle konuşuyorum. Evet, halkımızın isteği bu. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim iki milletvekili konuştu; İçtüzüğe göre iki milletvekili konuşabilir; 
üçüncü milletvekili ancak, komisyon veyahut da bakan konuşursa olur efendim. 

önergeler vardır okutuyorum : 
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Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 507'ye 1 inci Ek Yasa Tasarısının ek madde 18'in Usan metninden 
çıkarılmasını saygılarımızla dileriz. 

Camer Genç 
Tunceli 

Veli Aksoy 
tzmir 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Mehmet Fuat Erçel 
Edirne 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 507'ye 1 inci Ek Yasa Tasarısının ek madde 18'deki, yüzde 45 oranının 
yüzde 10 olarak düzeltilmesini saygılarımızla dileriz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Ömer Çifti 
Ankara 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Mehmet Fuat Ercetin 
Edirne 

Başkanlığa 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Terfik Ertürk 
Ankara 

Vefa Tanır 
Konya 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Doğan Baran 
Niğde 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

M. Kemal Karhan 
tzmir 

Mahmut öztürk 
Niğde 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

"Bu şekilde tahsis edilen arazi ve tesisler başka gerçek ve tüzelkişilere devredilemez." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci maddesine bağlı Ek 18 inci maddesine aşağı
daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
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"Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarında, öğrenciler tarafından yapıla
cak her türlü ödemeler, Millî Eğitim Bakanlığının her yıl vereceği onay ile yürürlüğe girer. 

\aşar Topçu 
Sinop 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Mahmut öztürk 
Niğde 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önergeleri işleme koyacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 507'ye 1 inci Ek Yasa Tasarısının ek madde 18'in tasarı metninden 

çıkarılmasını saygılarımızla dileriz. 

Kamer Genç 
Tünedi 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Kömiyon ve Hükümet önergeye katılıyorlar mı? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN.— Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; maddenin tümü üzerin

de yaptığım konuşmamda da belirttiğim üzere, bu maddede Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir 
devlet gibi kabul edilmemiş, bir özel şirket gibi idare edilir bir hale getirilmiştir. Çünkü, bura
da birtakım kişiler tarafından kurulan vakıflara, devlet arazileri verilmekte; bunlar, istedikleri 
yerlerde devlet arazilerine sahip olmakta -hiç bir kontrol yok- istedikleri yerlerde en lüks tesis
ler kurabilmekte, bu tesislerde istedikleri gibi yatırım yapmaktadırlar. Başka bir maddeyle, it
halat yapmakta ve ithalatta da gümrük muafiyetinden yararlanmaktadırlar. Ayrıca, yaptıkları 
masrafların da -en lüks masraflar da dahil- yüzde 45'i devlet tarafından kendilerine öden
mektedir. 

s 
Biliyorsunuz, aslında Anayasada bir hüküm de var: Bütçeye külfet getiren birtakım ka

nunların kaynaklarının da gösterilmesi lazım. 
Şimdi, devlet bütçesini böyle birtakım kaynaklara kanalize ederseniz, o zaman, devlete, 

devletin yapması gereken temel fonksiyonları, yapması gereken görevleri yaptıramazsınız. 
Onun için biz, şu maddenin buraya konulması hem kanun için, hem de getirenler için bir 

utanç vesilesi bir maddedir diyoruz, bunun utancını kaldırmak istiyoruz; bir de, devleti koru
mak istiyoruz. 

Efendim, her sene Yükseköğretim Kurulu bunların masraflarını belirleyecek, Maliye Ba
kanlığına gönderecek; Maliye Bakanlığı iki eşit taksitle bunlan ödeyecek. Bu iki eşit taksit 
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ne zaman ödenecektir, o da maddede belirtilmemiş hangi aylarda verileceği belli değil. 

Gerçi, onlar önemli değil. Bu madde böyle gittiği takdirde sayın milletvekilleri, inanınız 
ki, birtakım imtiyazlı kişiler, vakıfları kuracaklar, Türkiye'nin en,güzel yerlerinde, en güzel ara
zileri alacaklar, en güzel tesisleri kuracaklar, en lüks maddeleri yurt dışından ithal edecekler ' 
ve burada devlet sırtından, vatandaşın verdiği vergilerle bunlar lüks hayat yaşayacaklar, öteki 
vatandaşların da, bunların tesislerinin önünden geçerken ağızlarının suyu akacak, bu tesislere 
bakacaklar, işte, bizim eşitlik anlayışımızın da, kanun anlayışımızın da böylece en güzel bir 
mimari örneği olarak, insanların karşısında dikilecek! 

tşte, biz diyoruz ki, bu insan garibesi veyahut da tabiat garibesi olan bu görüntüye, bu 
mimari görüntüye meydan vermeyelim, tşte, Anayasamn temel hükümleri var; kanun önünde 
eşitlik ilkesi var; kamu mallarının gözetim ve korunması ilkesi var; kamu mallarının korunma
sında gözetilmesi gereken titizlik var; bunların hepsini bir tarafa itiyoruz ve imtiyazlı ailelere 
kanunen imtiyaz veriyoruz. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Yani Sayın Başkan, aslında biraz da aynı şeylere dönmek zorunda kalıyorum; ama, kendi

mi tutarak bazı şeyleri söylemek istemiyorum; çünkü, bu kanunun konusu değil. O bakımdan, 
Önergemiz budur; ama, siz isterseniz kabul ederseniz, bir ayıbı örtmüş oluruz. 

Saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, karar yetersayısı arayın... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
VEFA TANIR (Konya) — Biz çıkalım gidelim; nasıl olsa karar yetersayısını buluyorsu

nuz! Şimdi karar yetersayısı var mı? (ANAP sıralarından, "Var, var" sesleri) 
BAŞKAN — Karar yetersayısını sizin bulabilmeniz için sıralar üzerine çıkıp saymanız 

lazım. Çünkü, mümkün değil... 

VEFA TANIR (Konya) — Vicdanına sorabiliyor musun, karar yetersayısının olup olmadı
ğını?! (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, senin vicdanınla benim vicdanımı tartışabilir miyiz?! 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Başkanlığa 

Görüşülmekte olan yasa tasarısının 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle
nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

ve arkadaşları 
"Bu şekilde tahsis edilen arazi ve tesisler, başka gerçek ve tüzelkişilere devredilemez." 
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BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 507'ye 1 inci Ek \asa Tasarısının Ek madde 18'deki yüzde 45 oranının 
yüzde 10 olarak düzeltilmesini saygılarımızla dileriz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, zaten gerekli açıklamayı daha önce yapmış
tım. Sizden ricam, oylama yaparken karar yetersayısını lütfen arayınız. 

BAŞKAN — Arıyoruz efendim, hassasiyetle üzerinde duruyoruz. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Karar yetersayısını arıyorsunuz, ama idare de ediyorsunuz! 

BAŞKAN — Hesabınıza geldi mi alkışlanıyoruz, gelmedi mi yok!.. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci maddesine bağlı Ek 18 inci maddesine aşağı
daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarında, öğrenciler tarafından yapıla
cak her türlü ödemeler, Millî Eğitim Bakanlığının her yıl vereceği onay ile yürürlüğe girer." 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

ve arkadaşları 
BAŞKAN —Önergeye Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı efendim? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

MtLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (istanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — önerge üzerinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertüzün. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli üyeler; biraz önce madde üze
rinde görüşlerimi açıklarken de ifade ettim; devlet, ciddi bir mal varlığı olmayan, ciddi kayna
ğı olmayan üniversitelere, vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarına, sorgusuz 
sualsiz, her yıl, kendilerinin belirlediği bütçelerinin yüzde 45'ini aktaracak. Evet, onu kabul 
ediyorsunuz. 

Bu üniversitelerde okuyacak öğrencilerin öğrenim harçları, vakıf yükseköğretim kurum
larına her yıl yapacakları ödemeleri, kim tayin edecek? Bu öğretim kurumlarında kim okuya
cak? Bu öğretim kurumlarında, yüzde 45*lik kaynağı sağlayan vergi mükelleflerinin çocukları 
okuyacak; ama, Vergi mükelleflerinin temsilcileri olan Parlamento, vakıf üniversitesinin yıllık 
tarifesini tayin edemeyecek; Hükümet tayin edemeyecek! Bu, akıldışı bir iş. Dünyanın hiçbir 
yerinde böyle bir hadiseye rastlanamaz. Hükümet yapacak tarifeyi; bu Meclisin içinden çıkan 
bir Hükümet... 

İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Rekabet var, rekabet. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Hayır. Bu Meclisin... 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, aşağıdaki konuşmalara cevap vermeyiniz, konuşmanıza de
vam ediniz. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Söylemek istediğim şu : Bu Meclisin içinden çıkan Hü
kümet ve onun yetkili bakanı, vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarında tat
bik edilecek, öğrenciler tarafından her yıl ödenmesi gereken tarifeyi tayin etme, belirleme yet
kisine sahip olmalıdır. Yoksa, bu, Parlamentonun vergi koyma yetkisine olan bir tecavüzdür. 
Parlamento vergi koyuyor, vergi tarh ediyor, Hükümet vergiyi tahsil ediyor, onun denetimini 
yine bu Parlamento yapıyor. Onun için, burada çok büyük bir haksızlık var. 

Bu haksızlığın ikinci bir yönü daha var : Bu vakıflar tarafından kurulan, kurulacak yük
seköğretim kurumlarında -onun genellikle bir miktarı vardır- yüzde 5, yüzde 10 burslu vesaire 
okuyan öğrencilerin geri kalan kısmı kimler olacaktır? Geri kalan öğrenciler, yüksek gelir dili
minde yer alan insanların çocukları olacaktır ve bu yüksek gelir diliminde bulunan vatandaş
larımızın çocuklarının öğrenimine her kategoriden vatandaş kaynak transferi yapmış olacaktır. 

Bu, çok ciddî bir adaletsizliktir. Yani bugün, -Bilkent Üniversitesini örnek olarak alalım-
Bilkent Üniversitesinde okumak herhalde yılda 10 milyon liradır. Türkiye'de ortalama ücret 
500 bin lira. Bu şartlarda, Bilkent Üniversitesinde, ülkenin ayrıcalıklı bir grubunda yer alan 
insanların çocuklarının okuma şansı vardır. Peki, bunların çocuklarının okumasına, devlet, 
genel bütçeden kaynak aktarmak yoluyla her gruptaki vatandaşı katmakta, onlan ortak et
mektedir. Böyle bir adaletsizlik olamaz. Ama adaletsizliği yapıyorsunuz; hiç olmazsa azaltın 
diyoruz. Yani, tarifeleri, en azından, her yıl, Millî Eğitim Bakanlığı onaylasın. Getirdiğimiz 
önerge budur değerli milletvekilleri. . " 
> Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısı arayın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Deminden beri, yarım saattir burada duruyoruz;*niye duruyoruz, niye sa

yıyoruz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Tamam Sayın Başkan, "arayın" dedik, bir şey demedik. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Gerçekçi sayma olmuyor ki. 
BAŞKAN — O halde?.. Şimdi, bana bu sözü atanlar, cevabını da almayı kabul ederler. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Kabul ediyorum, sayın efendim. Kabul ediyorum, sayın. 
BAŞKAN — Yahu sen benden daha mı vicdanlısın, sen benden daha mı ahlaklısın?! 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Her iki sayım da eksikti. 
BAŞKAN — Otur yerine... Otur yerine... Terbiyeni muhafaza et, terbiyeli ol. Milletvekilisin. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — O zaman gerçekçi şekilde say, gerçekçi say. 
BAŞKAN — Sen İçtüzüğü öğren. Geldin geleli daha bu kitabı açmadın. Kabul etmezsen, 

beş kişi aya kalkar, tekrar sayarım. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Size güveniyoruz, itimat ediyoruz-ama, gerçekçi saymı

yorsunuz. 
BAŞKAN — Bak... Söylediği söze bak! Bir taraftan bana güveniyor, bir taraftan da "ek

sik sayıyor" diyor, görüyor musunuz?! 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Bir yazıyla yoklama talebinde bulunulmuştur. 
Sayın Kamer Genç?.. Buradalar. 
Sayın Mahmut Keçeli?.. Buradalar. 
Sayın Zeki Ünal?.. Yok. 
CEMAL ŞAHIN (Çorum) — Tekeffül ediyorum. 
BAŞKAN — Tekeffül ediyor, yani onun yerine kabul ediyor. 
Sayın Kemal Duduoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Rıza Ilıman?.. Buradalar. . \ 
Sayın İbrahim Tez?.. Buradalar. 
Sayın Veli Aksoy?.. Buradalar. 
Sayın Türkân Akyol?.. Buradalar. 
Sayın Erol Güngör?.. Buradalar. 
Sayın Fikri Sağlar?.. Yok. 
NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Tekeffül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Neccar Türkcan tekeffül ediyorlar. 
Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN -— Yoklama sonunda, toplantı yetersayısı bulunamamıştu*. Ara verme halinde 
de toplantı yetersayısının bulunacağı ihtimali çok zayıf bulunduğundan; Meclis araştırması ve 
şenel görüşme önergeleriyle, sözlü sorulan görüşmek için, 2 Nisan 1991 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.10 

^ ^ ^ ~ • ^ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

100 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

28 . 3 . 1991 Perşembe 

Saat : 14.0Q 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DÂİR 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 Işday Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542- Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı tmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, 
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-
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nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

5. — 8.1.1985 Tarihli ve 3143 Sayılı 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, 314 ve 315 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, îzmir 
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'nın 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 tsmail 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 İçişleri 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 tçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

15. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki 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 İbrahim 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 İbrahim 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 ibrahim Aksoy'un Yasarrıa 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) 
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22. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

23. — istanbul 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 tarihi : 
29.5.1990) 

25. — tçel Milletvekili Fikri Sağlar'in. 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 İlişkin 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 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

32. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
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Kanun Teklif 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. — İstanbul 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 içişleri 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 raporjarı (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 İnfazı 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 işe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasaıısı ve Sağlık ve Sosyal işler 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 terası 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 ikinci 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 ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(Ş. 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 ilişkin 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 işletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.199İ) 

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

59. — İstanbul 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 Pe/sonel 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 Alınak 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, İmar, 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 TL — 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, 
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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, tmar, 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, 
tmar, 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 
iki Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
tmar, 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 tmza Edilmiş Olan Milletler
arası Sivil Havacılık Anlaşmasına 83 (BIS) Maddesinin Eklenmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi: 25.3.1991) 

X 77. — Türkiye Cumhuriyeti ile italya Cumhuriyeti Arasında Gelip 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. 




