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VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 121 

• 1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükümnde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 

, ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76,1/108) 
(S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 121:122 

,( 2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükümünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e 1 inci Ek) - .122 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 122 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 122 

" 5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükr 
münde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya
pılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) 122:123 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değişti
rilmesi Hakkında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (1/97) (S. Sayısı : 121) 123 

7. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 123 

8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka- , 
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) 123 

9. — Yükseköğretim Kurumlarında İkili öğretim Yapılması ve 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 46 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Kastamonu Milletvekili Münif İslamoğlu'nun 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/459, 2/191) (S. Sayısı : 200) 123:175 
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10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/382) 176:183,192, 
(S. Sayısı : 171) - 203:207 

11. — İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Ko
laylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/398) (S. Sayısı : 141) 184:192 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 192 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 192 
1. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Elektronik Sanayiindeki ih-

. racat gerilemelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in 
yazılı cevabı (7/402) 192:195 

2. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri Bünyan ilçesi Tacin Pro
jesine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nm 
yazılı'cevabı (7/412) 195:196 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-AItıntaş Beşkarış ve 
Akçaköy barajları projelerine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı'nm yazılı cevabı (7/426) 196:197 

4. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Devlet Tiyatrolarında sahne
lenen bir oyuna ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı 
cevabı (7/382) 197:198 

5. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, görevden alınan Kırklareli 
Valisine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/436) 198:200 

6.—Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Simav-Kuşu Beldesinde 
tütün ekimine ne zaman izin verileceğine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/396) 200:201 

7. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde'de bir patates araştırma 
enstitüsü kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/413) 201:202 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açıldı. 
Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin, KİT'lerde 25 yılını dolduran işçilerle, 30 yılını dol

duran memurların resen emekli edilmeleriyle; yasal olmayan, hiçbir haklı gerekçeye dayanma
yan, ekonomik pek çok probleme yol açacak bu uygulamaya bir an önce son verilmesine iliş
kin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Ankara Milletvekili İ. Melih Gökçek'in, Devlet Bakanı Türkân AkyoPun Atina'da "İkti
darda Kadın" konulu kongre sırasında basına yapmış olduğu açıklamasında Türk kadınlarını 
aşağılayıcı ifadeler kullandığına; bunun Refah Partili hanımlar tarafından büyük tepkiyle kar
şılandığına ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Türkân Akyol, 

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in, Türkiye'de damar cerrahisinin gelişmemiş 
olduğuna; İhtisas Tüzüğünde bu branşın müstakil olarak yer almasına ilişkin gündem dışı kon-
şumasına da Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna, 

Cevap verdiler. 
Tunus'a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in, 
Fransa'ya ve Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, 

Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, 
Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne ka

dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun, 
Yunanistan'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin dönüşüne kadar, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun dö

nüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un, 
Fransa'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Ba

kanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Yeni Zelanda ve Avusturalya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın, 
Arnavutluk'a gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Millî 

Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in; 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 
Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun İçişleri, 
İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun Çevre, 
Siirt Milletvekili Mehmet Erdal Koyuncu'nun Çevre ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri, 
Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz'ün Plan ve Bütçe; 
Komisyonu Üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, Ankara Milletekili Salman Kaya, 
Çevre Komisyonunda açık bulunan üyeliklere Batman Milletvkeili Abdülkerim Zilan ve 

Tokat Milletvekili Şahin Ulusoy, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe Hatay Milletvekili Ali Uyar, 
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Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu, 
SHP Grubunca aday gösterilerek; 
Star-1 adı altında televizyon yayım yapmakta olan Magica Box International Şirketi ile 

ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla kurulan (10/11) esas numaralı Meclis Araştırma
sı Komisyonu üyeliklerine de gruplarınca aday gösterilen milletvekilleri; 

Seçildiler. ' ' 
Başkanlıkça, (10/10 ve 10/11) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonlarının başkan, 

başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak üzere toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin 
duyuruda bulunuldu. 

Afyon MiIIitvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü iddiasına ilişkin so
rusuna (6/76) Sağlık Bakam Yıldırım Aktuna, 

Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin sorusuna (6/82) Ulaş
tırma Bakanı Yaşar Topçu; 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy Hizmetleri ti Mü
dürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlanması nedenine 
ilişkin sorusuna (6/157), , 

Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut ilçe Belediyesinde yolsuzluk
lar yapıldığı iddiasına ilişkin sorusuna (6/179), 

istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevlerine gönderilen Es
kişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına ilişkin sorusuna,(6/194), 

, Devlet Bakanı Akın Gönen, 
Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 
Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun ilinin Espiye tleçesi Ericek ve Avluca 

köy yollarına ilişkin sorusuna (6/176) Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri, 
istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan TUGSAŞ'ın, gübre 

taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin sorusuna (6/164) Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Mehmet Tabir Köse, 

Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin sorusuna da (6/197) Devlet Bakanı Orhan 
Kilercioğlu; 

Cevap verdiler. 
(6/73), (6/102), (6/103), (6/142), (6/143), (6/144), (6/145), (6/146), (6/166), (6/185), (6/187), 

(6/188), (6/189), (6/190), numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından; 

(6/174) numaralı sözlü soru, sahibi izinli, 
(6/183) numaralı sözlü soru da soru sahibi görevli, 
Olduklarından; 
(6/108), (6/113), (6/129), (6/137), (6/147), (6/153), (6/160), (6/177), (6/181) numaralı söz

lü sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 
(6/83), (6/87), (6/88), (6/115), (6/117), (6/135), (6/171) numaralı sözlü sorular, soru sa

hiplerinin aynı birleşimde görüşülmüş sorusu bulunduğundan, 
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', (6/132), (6/133), (6/134), (6/154), (6/175) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, bir defaya mahsus olmak üzere, 

Ertelendiler. 
(6/131), (6/155), (6/178) numaralı sözlü sorular, soru sahipleri iki cevap gününde de hazır 

bulunmadıklarından düştüler. 
(6/159) numaralı sözlü soru, soru sahibi tarafından geri alındı. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/202), (1/76), (1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci ek) ile, 
Görüşmesi yarım kalan bir kanun hükmünde kararnamenin müzekeresi tamamlanmadan 

gündemin diğer maddelerine geçilip, geçilemeyeceği hakkında usul görüşmesi yapıldı. 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 
58 ve58'e 1 inci Ek), 

Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/160) (S. 
Sayısı : 111); \ 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji v; Ticaret (1/14, 1/155) (S. 
Sayısı : 112), 

Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/137, 1/181, 1/52, 1/62), (S. 
Sayısı : 116); 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 292 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim (1/97) (S. Sayısı : 121), 

Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve 
Plan ve Bütçe (1/9) (S. Sayısı : 180), 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/199) (S. Sayısı : 193); 

Komisyonları raporlarının görüşmeleri, Hükümet ve Komisyon yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 
(1/412, 3/483) (S. Sayısı : 113'e 1 inci Ek) yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildiği ve ka
nunlaştığı açıklandı. 
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Ankara Milletvekili Baki Tuğ, Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın kendisine sataşma
da bulunması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

19 Kasım 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.22'de son verildi. 

Yıldırım Avcı 
Başkanvekili 

Işılay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

19.11.1992 Perşembe 

Tasarı 

1. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapıl
ması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/471) (Anaya
sa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.11.1992) 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Millî Eğitim 

Temel Kanununun 11 inci Maddesinin Başlığının Değiştirilmesi ve Aynı Maddeye Fıkra Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/518) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.11.1992) 

2. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
206 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/519) (Adalet Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1992) 

3. — Ankara Milletvekili'Mehmet Kerimoğlu'nun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/520) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1992) 

4. — Bolu Milletvekili Necmi Hoşver ve 69 Arkadaşının, Terörle Mücadele Kanununa.Bir 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/521) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 10.11.1992) 

5. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 14 Arkadaşının, Güvenlik Şeref Madalyası ve 
Güvenlik Üstün Hizmet Madalyası Kanunu Teklifi (2/522) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 10.11.1992) ' 

6. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Türk Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/523) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 11.11.1992) 
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7. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkın
da 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiriferek Kabulüne Dair Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun 
Teklifi (2/524) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.İİ.1992) 

8. — Balıkesir Milletvekili Melih Papuçcuoğlu ile Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nm, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/525) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.11.1992) 

9. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz ve 9 Arkadaşının, Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/526) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.11.1992) 

10.— İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Sicil 
Affı Hakkında Kanun Teklifi (2/527) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.11.1992) 

11. — Van Milletvekili Mustafa Kaçmaz'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/528) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.11.1992) 

Raporlar 

1. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulancak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/465) (S. Sayısı: 203) (Dağıtma 
tarihi : 19.11.1992) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım ve Aralık 1991 Ayları He
sabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/4) (S. 
Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) (GÜNDEME) ' 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat ve Mart 1992 Ayları Hesa
bına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/5) (S. Sa
yısı : 205) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) (GÜNDEME) 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs ve Haziran 1992 Ayları 
Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/6) 
(S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) (GÜNDEME) 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos ve Eylül 1992 Ayları 
Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/7) 
(S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) (GÜNDEME) 

6. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir Adamı 
Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) (GÜNDEME) 

7. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı: 209) (Dağıtma tarihi: 19.11.19?2) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğünce alı

nan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 18.11.1992) 
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2. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü tarafından 
yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) (Başkanlığa geliş tari
hi : 18.11.1992) 

Yazılı Soru önergeleri 

1. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, Sakarya-Pamukova Eskiyayla Köyü içme suyu 
projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/505) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 13.11.1992) 

2. — Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın, Askerî ataşelere gönderilen avans ve kredilerin özel 
hesaplarda tutulduğu iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/506) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.11.1992) . ., ' 

3. — Kayseri Milletvekili-Şaban Bayrak'ın, Tomarza ilçesine bir kültür sitesi kurulup ku
rulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru önergesi (7/507) (Başkanlığa geliş tarihî: 
16.11.1992) : 

4. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Tomarza tlçe Sağlık Ocağının Devlet hastane
sine çevrilip çevrilmeyeceğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/508) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 16.11.1992) 

5. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Tomarza ilçesinde kapalı spor salonu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/509) (Başkanlığa geliş tari
hi : 16.11.1992) 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bakanlığa bağlı birliklerin yönetim kurullarına 
atanan kişilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/510) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 17.1İ.1992) 

7. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, belediyelerin İller Bankasına olan borçlarının 
tahkimine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/511) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 17.11.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Işılay Saygın (İzmir) 

. - . . _ . ' o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Salonda bulunan sayın üyelerin, mevcudiyetlerini el işaretiyle ve yüksek sesle belirtmeleri

ni rica ediyorum. 
(Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü'ye kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. -
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER ^ 

1. —Devlet Bakanı Akın Gönen'in Kırgızistan'a yapacağı resmî ziyarete katılmaları uy
gun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/685) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 inci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; 
okutup oylarınıza sunacağım : , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanı Akın Gönen'in, 21 - 25 Kasım 1992 tarihleri arasında Kırgızistan'ın baş

kenti Bişkek'te düzenlenecek "Türk İhraç Ürünleri Fuarı "na katılmak ve görüşmelerde bu
lunmak üzere 19 - 23 Kasım 1992 tarihleri arasında adı geçen ülkeye yapacağı resmî ziyarete, 
ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
Liste 

Ömer Lütfi Coşkun (Balıkesir) 
ismail Köse (Erzurum) 
Mustafa Zeydan (Hakkari) 
Bestami Teke (Hatay) s 

Yahya Uslu (Manisa) 
İrfettin Akar (Muğla) 
ibrahim Arısoy (Niğde) 
Ferit Aydın Mirkelam (Şanlıurfa) 
BAŞKAN — Tezkereyi, ekli listeyle beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
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Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 
A) GEÇİCİ KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 

1. — (9/11} Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda açık bulunan üyeliklere 
seçim 

BAŞKAN — Şayınmilletveküleri, (9/11) esas numaralı Meclis Soruştarması Komisyonu
na Doğru Yol Partisi Grubunca gösterilen adaylar arasından seçilmiş bulunan Sayın Hamdi 
Üçpınarlar, Sayın Fethi Akkoç, Sayın Nurhan Tekinel ve Sayın Mehmet Ali Yavuz'un, üyelik
leri, Birleşik Toplantı İçtüzüğünün 18 inci maddesindeki şartlara uymamaktadır; zira, kendile
rinin soruşturma önergesinde imzaları vardır. Bu nedenle, bu dört üyenin yerine, Doğru Yol 
Partisi Grubunca üç katı olarak gösterilen adaylar arasından yeniden seçim yapacağız. 

Adayların adlarını okuyorum : 
Mehmet Halit Dağlı (Adana) 
Mustafa Küpeli (Adana) 
Cemil Erhan (Ağrı) 
Mustafa Dursun Yangın (Ankara) 

, Hasan Namal (Antalya) 
Fevzi Yalçın (Eskişehir) 
Ayvaz Gökdemir (Gaziantep) 
Hannan özüberk (Gaziantep) < 
Mehmet Köstepen (İzmir) 
Selahattin Karademir (Kahramanmaraş) 
Nadir Kartal (Van) 
İsmail Kalkandelen (Kocaeli) 
Bu adaylar arasından dört sayın üyeyi adçekmek suretiyle tespit ediyorum : 
Sayın Mustafa Dursun Yangın, * . 
Sayın Halit Dağlı, 
Sayın Mustafa Küpeli, 
Sayın Selahattin Karademir. 
İsimleri çektiğimiz bu dört arkadaşımız (9/11) esas numaralı Komisyona seçilmişlerdir. 
Sayın milletvekilleri, televizyon kuruluşlarıyla ilgili iddiaları tespit etmek üzere kurulmuş 

Meclis Araştırma Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin 24.11.1992 Salı günü saat 14.00'te 
Halkla İlişkiler Binası (B) Blok Asma Kattaki Araştırma Komisyonları Salonunda toplanarak 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge
çiyoruz. * 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda.Deği-
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetle
rinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 
ve 59'a 1 inci Ek) 
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BAŞKAN — 1 inci sırada, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
vardır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. , 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 470 SayıU Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu raporunun.görüşülmesine geçiyoruz. 

Plan ve Bütçe Komisyonu?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) . 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki, Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 
. Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanajyi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — Tlırizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Tlırizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayıl Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Tlırizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 
1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) . - ' . ' • • 
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BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Millî Eğitim, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkın-
^ da 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) (S. Sa

yısı : 121) 
BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin 

Değiştirilmesi Hakkında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu 
raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Millî Eğitim Komisyonu?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

7. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ada
let ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı .' 180) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki, ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname üe Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının görüşülmesine ge
çiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı : 193) 

BAŞKAN — 8 inci sıradaki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Büt
çe Komisyonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

9. — Yükseköğretim Kurumlarında İkili öğretim Yapılması ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 46 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Kastamonu Millet
vekili Münif tslamoğlu 'nun 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/459, 2/191) 
(S. Sayısı : 200) (1) 

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki, Yükseköğretim Kurumlarında tkili öğretim Yapılması ve 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ile Kastamonu Milletvekili Münif tslamoğlu'nun 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 

(1) 200 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Burada. 
Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. , 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun okunmasını kabul 

edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Ünaldı, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli üyeler; yük

seköğretim kurumlarında ikili öğretim yapılmasını sağlayacak kanun değişikliği ile üniversite 
hastanelerinin bazı vakıflara devredilmesini sağlayacak kanun değişikliği üzerinde, Grubum 
ve şahsım adına düşüncelerimi arz etmek için söz almış bulunuyorum. Bu münasebetle, Heye
tinizi saygılarla selamlıyorum. 
_ * Eğitim, bu ülkenin kalkınmışlığının en önemli göstergelerinden birisidir. Ülkemizin ve in

sanımızın çağı yaşaması ve bunun için gerekli atılımların gerçekleşmesi, ancak ve ancak eği
timle ve eğitimin doğru olarak kurumlaşmasıyla mümkündür. Ne yazık ki, ülkemizde, eğitim 
de, eğitimin doğru olarak kurumlaşması da, uzun yıllar öncesinden ihmale uğramış ve prob
lemler dev boyutlara varmıştır, tşte, bu dev problemlerden birisi de, üniversitenin kapısına yı
ğılmış yükseköğrenim görmek isteyen ortaöğretim mezunlarıdır. 

Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, konuya ciddiyetle ve bilimsel olarak sahip çıkılmadığı 
için, problem onlarca yıldır sürmüş ve büyümüştür. 

Dün ve evvelki gün, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Millî Eğitim Bakanlığının bütçesi ko
nuşulurken de, bu hususları orada arz ettim. Orada, Sayın YÖK Başkanının kullandığı bir ifa
deyi, çarpıcılığı yönünden, burada tekrarlamak istiyorum; "Yükseköğrenimde, okullaşmada 
Afrika ülkeleriyle yarışır durumdayız; seviyemiz, Afrika ülkelerinin seviyesindedir." Böyle, dev 
problemler haline gelmiş meselelerde, çözüm arandığı zaman, elbette biz, Refah Partisi olarak, 
bu çözümlere katılırız ve şevkle, heyecanla destekleriz; ancak, bu kanun tasarısının, iyice ince
lendiği, bilimsel olarak etüt edildiği, ondan sonra buraya getirildiği kanaatine sahip değiliz. 
Yani, yükseköğrenimin önünde yığılmış gençliğin meselelerine sahip çıkılıp, onlardan bir kıs
mının okuma imkânına kavuşması sevindirici bir olaydır; ama, göz önünde tutmamız gereken 

I 

hususlardan birisi de, öğrenimde seviyenin bozulmamasıdır, yozlaşmanın olmamasıdır, seviye
nin düşürülmemesidir. Hazırlıksız yapılacak bazı teşebbüsler, bu şekilde zararlı sonuçlara va
rabilir endişesini her zaman taşıyoruz. 

1970'li yıllarda, Sayın Ecevit Hükümetinin getirdiği hızlı eğitimli öğretmenler, bugün eği
timimizde hâlâ problem olarak devam etmekte, içimizde yara olarak durmaktadır. Getirdikleri 
sıkıntılar, eğitimsiz, bilgisiz, yetersiz öğretmeni öğrencinin karşısına çıkarmak, yaradır. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Öğretmenlere, "yetersiz" diyemezsin. 
BAŞKAN—Efendim, lütfen hatibe müdahale etmeyelim. ^ 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Bunları görüyoruz, biliyoruz da onun için söylüyo

rum; sizin haberiniz yok! 
FAHRt GÜNDÜZ (Uşak)— öğretmenlere, "yetersiz" demeye hakkınız yok. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Hızlı eğitimli öğretmenler yetersizdir. Her şeyin bir 

seviyesi vardır, eğitim sistemi vardır; sistem içerisinde geliştirilir. O sistem bozulursa, sonucu, 
yozlaşmadır. 
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MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sinirlenme! 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Cevap verilirse, ben de cevabını veririm. Sinirlenmeye 

gerek yok. 
Bu endişeleri ifade ederek, bu sistemi desteklediğimizi söylüyoruz. 
Söylemek istediğimiz bir husus daha var. tkili sistem, parası olana eğitim getirecek bir 

sistemdir; ondan dolayı da, eşitlik ilkesine zarar vermektedir. Maddelerine geçildiğinde de söy
leyeceğiz; hiç olmazsa belli bir oranının, fakir fukaranın istifade edebileceği, maddî imkânları 
olmayanların istifade edebileceği bir şekilde ayrılması ve değerlendirilmesi gerekir. Bunu da, 
burada beyan etmeyi yerinde görüyorum. 

Hastanelerin, vakıflara devredilmesi ise, neye hizmet edeceği pek iyi anlaşılmayan bir te
şebbüstür; bunu desteklemek ise, mümkün değildir. 

Niçin, hastaneler vakıflara devredilsin? Hastaneler normal çalışmasını yapsın. Vakıflar, 
bir hayır müessesesi olarak buradaki ilmî teşebbüsleri desteklemek istiyorlarsa, eğer böyle va
kıflar varsa, öğrencisine, hastasına, öğretim üyesine veya lisansüstü eğitim öğrencisine dışarı
dan destek vermek suretiyle, bu hastanelerdeki ilmî faaliyetlerin artırılmasını pekala sağlayabi
lirler; ama, hastenelerin devredilmesi, birçok problemi beraberinde getirir. 

Belki bir şey düşünülmüş olabilir ve gerekçesinde de ifade edilmektedir; "yurt dışına be
yin akınını önlemek'* şeklinde değerlendirilebilir. 

Ben, bunun da sağlanacağını sanmıyorum. Yurt dışına beyin akını yalnız maddî mesele
lerden değildir. Yani gerekçede, vakıfların mevzuata uygun olmayan yüksek ücretleri bu kişile
re ödemek suretiyle, üniversite hastanelerinde öğretim üyesi sayısının artırılacağı ifade edili
yor. Bunun sağlanacağına emin değilim, fayda vereceğine de emir değilim. Sayın özal'm prensleri 
büyük iddialarla geldiler, ekonominin başına oturdular; ne getirdiler? Bir şey getirmediklerini 
hepimiz gördük. Yani, bazı prensleri de hastaneleri vakıflara devretmek suretiyle hastanelere 
yamamak istiyorsunuz. Bunun doğru olmadığı kanaatindeyim. 

Bir kere, beyin göçünün sebebi yalnız parasal meseleler değildir; sosyoekonomik birçok 
faktör vardır, özellikle sosyal yönü ağırlıklıdır, kültürel yönü ağırlıklıdır. Bizim insanımızı be
ğenmeyen, bizim insanımıza hizmet vermek istemeyen birileri, kaçmayı tercih etmektedir; bu 
kültürel yönüdür. Sosyal yönü : Bizim insanımızın, içerisinde yaşadığı toplumu beğenmemek
tedir. Hastaneyi vakfa bağlasanız, toplum değişecek değildir; onun için de bu beyin akınının 
durdurulacağı kanaatinde değilim. Aksine, üniversite hastanelerinin kendi bilimsel hüviyetleri 
içerisindeki kendi fonksiyonlarını durduracak bir çalışma olacaktır. 

Biraz evvel arz ettiğim menfî yönleri olmasına rağmen, ikili eğitime katıldığımızı; ama, 
hastanelerin vakıflara devrine katılmadığımızı ifadeyle, hepinize tekrar saygılar sunuyorum. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
SHP Grubu adına Sayın Uyar buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ALÎ UYAR (Hatay) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; Yükseköğretim Kurumlarında tkili öğretim Yapılması ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun 46 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun tasarısıyla ilgili olarak Sosyalde-
mokrat Halkçı Partinin görüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başın
da, hepinizi Grubum ve şahsım adına en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, her yıl yükseköğrenime müracaat eden gençlerimizin çok yüksek sa
yıda olması, dünyadaki hızlı değişim ve bu değişime ayak uydurma zorunluluğu, yükseköğre
timde okullaşma oranının artırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bilindiği gibi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, 3 Temmuz 1992 günü, mevcut üniversitelerimize ilaveten, 21 yeni üniversite ile, 
çok sayıda enstitü ve yüksekokul açılmasını öngören kanunu kabul etmiş idi. Yükseköğretim 
alanında atılan bu dev adım, bugün bu yeni tasarıyla daha da büyümektedir. Sayın Bakanı, 
bu olumlu girişiminden dolayı bütün içtenliğimizle kutlarken, yeni adımların atılmasını, kısa 
süre içinde üniversite kapısından bir tek kişinin dönmemesini sağlayacak önlemleri gerçekleş
tirmesini de diliyoruz. * 

Değerli milletvekilleri, yaşamla olan köprülerimizi sağlam temeller üzerine kurmak için, 
doğayı ve doğadaki olayları belirleyen nesnel yasaları yaşadığımız ortama dönüştürme çabala
rını doğru bir şekilde yorumlamak gerekir. Bunun yolu, yaygın yükseköğretimden geçer. Hal
kımıza gerekli eğitimin verilmemesi, insanımızın layık olduğu çağdaş yaşama ve demokrasiye 
tam yönelmesini engelleyen en önemli nedendir. 

Ülkemizin geri kalmış yapısını değiştirecek insanı yetiştirmek durumundayız. Geri kalmışlık 
veya bazılarının tabiriyle, "az gelişmişlik" çemberini kırmak için okuyan, düşünen,' yorumla
yan, bilgi üreten insanı yetiştirmek zorundayız. Üniversite çağma gelmiş gençlerimize kısa va
dede yaygın ve dinamik bir yükseköğrenim sağlamak, temel hedefimiz olmalıdır. 

Yükseköğretim görmüş üretici insan, en zor koşulları kolaylaştırıp, mutlu yaşanacak or
tamı yaratır; kimseye kul olmayan, el avuç açmayan, kendi emeğiyle ayakta duran, insan olur. 
Yalnız kendini değil; bilgisi, görüş ve düşüncesiyle, toplumu bilinçlendirir, çevresine ışık saçar, 
adeta aydınlatır. Zira, eğitim, toplumsal yaşamı her alanda, hayatın her evresinde etkileyen en 
etkin ve belirleyici güçtür, tnsan kişiliğinin çok yönlü ve özgürce gelişmesinde, demokratik is
temlerinin yaşama geçirilmesinde en etkin silahtır. îyi eğitilmiş insan gücünden tüm insanlık 
yararlanmaktadır. Geri kalmış veya az gelişmiş toplumların çağdaş uygarlık düzeyine yüksele
bilmeleri, yaşam ve üretimle bağlantılı, yaygın yüksek bilimsel ve teknolojik bir eğitimle ger
çekleşebilir. tnsan, yaşadığı toplumsal düzenin yapısını anlama, yorumlama, eleştirme ve olumlu 
yönde değiştirip geliştirme bilincini, ancak yükseköğrenimle kazanır. Eğitim, kalkınmanın be
lirleyici önkoşuludur. 

Sayın milletvekilleri, eğitim, çağdaş insanı, çağdaş insan da, uygarlığı yaratır. Çağdaşlığın 
yolu, bilimle aydınlatılır; bilimin insan için, insan yararına kullanılmasından geçer. Kısaca, öğ
retim ve eğitim, uygarlığın yaratılmasının, korunup geliştirilmesinin ve gelecek kuşaklara ak
tarılmasının en önemli aracıdır. Uygarlığın amacı, insanlığın daha rahat ve daha mutlu yaşa
masını sağlamak olduğuna göre, eğitim, bireysel ve toplumsal temel belirleyicilerden biridir. 
Ulusal birlik ve bütünlük içinde ekonomik ve toplumsal kalkınmaya yönelerek, uygarlığın ya
ratıcı ve yapıcı seçkin ortağı olmak, temel hedefimiz olmalıdır. Bu hedefe giden yol, yükseköğ
retimde okullaşma oranını artıran yoldur. 

Eğitim, yalnız okuma-yazma işi olmayıp, emeği değerlendirme, emek gücünü geliştirme, 
evreni ve dünyayı temelden anlayacak toplumsal sorunları çözmeyi sağlama eylemidir, bilimsel 
ve teknolojik gelişmeye tam yönelmektir. • . 

Sayın milletvekilleri, çağdaş toplumlarda insan ve teknoloji ilişkileri gündemde hep sıcak 
tutulmuştur. Çağdaş toplum, bilgi çağını yakalayan toplum olmuştur. Bilgi çağı, yüksek bilim 
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ve teknoloji çağıdır. Çağdaş ülkelerin en önemli özelliklerinden biri de, yüksek düzeyde eğitim 
görmüş, bu eğitimi mezuniyet sonrası kitlesel düzeyde sürdüren toplum olmaktır. Bu toplum
lar, eğitimi, ilkokuldan üniversiteye değin bir bütün halinde ve günün koşullarına göre vermekle 
kalmayıp, bunu mezuniyet sonrasında da devam ettirmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, üniversiteler, insanın yaşadığı ortamı daha güzel kılmada araç olan 
bilginin üretildiği kurumlardır. Günümüzde sık sık kullanılan "bilgi çağı" nitelemesi çerçeve
sinde, yaşadığımız çağın belirleyici öğesi olan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, ancak yükse
köğrenimle gerçekleşebilir. Çünkü, üniversiteler, tüm dünyada, eğitim, öğretim, araştırma ve 
inceleme yapan, bilgi üreten, ürettiğini yayınlayan kurumlar olmanın yanı sıra, yaptıkları uy
gulamalarla, toplumun sorunlarını çözmeye çalışan, toplumun gelişmesine öncülük eden bi
lim yuvalarıdır. İlerlemiş, gelişmiş olarak nitelendirilen toplumlar, yükseköğretim düzeyinde 
kitlesel eğitimi büyük ölçüde gerçekleştiren toplumlardır. Bunların en önemli özelliği, yükse
köğretimden geçen insan gücü sayısının fazla olmasıdır, örneğin : Amerika Birleşik Devletle-
ri'nde yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde 59,6'dır; Güney Kore'de yüzde 37,7; Fransa'da 
yüzde 34,5'tir. Bizim ülkemizde, açık öğretim dahil, bu rakam.ancak yüzde 15'tir. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye çok önemli bir fırsatla karşı karşıya bulunmaktadır. 
Thrihin bize verdiği bu fırsatı kaçırmamak, elde edebileceğimize kesin gözle bakılan pazarlan 
kaçırmamak için, çağın teknolojisini üretmek ve geliştirmek mecburiyetindeyiz. 

Ülkemizin şiddetle ihtiyaç duyduğu, milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun hareket eden, 
hür düşünce ve bilimsel güce, geniş bir dünya görüşüne sahip çok sayıda insan yetiştirmeliyiz. 
Bunun için, yüksek öğretimde okullaşma oranını, süratle, çağdaş toplumların düzeyine çıkar
malıyız; aksi takdirde, teknolojik gelişmelerdeki yerimizi alamayız, bilgi toplumu diye nitelen
dirilen çağı asla yakalayamayız. 

Bilim ve tekniğin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, bu gelişmenin gerisinde 
kalmamak, çağdaş ve kalkınmış devletlerle rekabet edebilmek, ekonomik yönden güçlü ve mü
reffeh olabilmek için yükseköğretimi yaygınlaştırmalayız. Globalleşen dünyanın ekonomik pa
zarında yer alabilmemiz için, özgür düşünen, yaratıcı, araştırıcı, geliştirici ruha sahip, bilgili, 
yetenekli çok sayıda insana ihtiyacımız vardır; bu da, ancak ve ancak, yükseköğretimi yaygın
laştırmakla mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, ülkemizde nüfus hızla artmaktadır. Bunun doğal so
nucu olarak da, genç nüfus fazla olmakta, bu da yüksek öğretime talebi artırmaktadır. Bu ne
denle, yükseköğrenimi belli bir plan ve program dahilinde genişleterek, daha çok sayıda gen
cin bu bilim yuvalarından faydalanmasını sağlamalıyız. 

Ülkemizin karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan biri de, insanoğlunun, bilgi toplumu 
aşamasına geldiği tarih kesitinde, gençlerimizin çok büyük bir bölümünün yükseköğretimden 
mahrum kalmasıdır. Her yıl yüzbinlerce genç, üniversite kapısından geri dönmektedir. Bu ol
gu, kalkınmamızı baltalayan en önemli nedenlerden bir tanesidir. O halde, her alanda olduğu 
gibi, eğitimde de çağdaş toplumlar düzeyine çıkmak için çalışmalıyız. Bunun için, bilim ve tek
nolojide, çağdaş ülkelerin düzeyine yükselmemiz gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek de, yaratıcı, 
özgür düşünen, düşündüğünü özgürce ifade edebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri rahat
lıkla izleyebilen; onları yorumlamakla kalmayıp, aynı zamanda bu gelişmelere katkıda bulu
nabilen insan sayısını çok çok artırmalıyız; bu da yükseköğretimi artırmakla mümkündür. 
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Toplumumuzun yeni fikirler üretebilecek, yeni yeni deneyler gerçekleştirebilecek, objektif 
çalışacak çok insana, had safhada ihtiyacı vardır. 21 inci yüzyıla girerken, bu ihtiyacı göz ardı 
edemeyiz. Aksine, bu alandaki açığı süratle kapatmılıyız. Gençlerimizi, değişen ve gelişen yeni 
dünya koşullarına göre eğitmeliyiz. Teknoloji toplumuna, bilgi toplumuna geçmek, endüstri
leşmedeki yeni koşullara ayak uydurmak, aynı zamanda dünya piyasasında söz sahibi olabil
mek için, yükseköğretimden geçmiş çok sayıda insan yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Üretim 
artışı, ancak bu şekilde sağlanır. Halk tabiriyle, paylaşılan pasta ancak bu şekilde büyütülebilir. 

-Sayın milletvekilleri, bilim ve teknolojideki gelişmeler öyle hızlı, öyle baş döndürücü bir 
süratle gelişmektedir ki, üretilen bilgilerin yarısı beş altı yılda eskimekte, işe yaramaz hale gel-
mektedir. Bu gerçeklere bakarak, gelişmeleri ona göre düzenlemek mecburiyetindeyiz. Aksi tak
dirde, hepten yaya kılırız. 

Her ülke, kendi yurttaşları için çağı yakalamak, çağdaş olmaları yolundaki ihtiyaçlarına, 
bir yandan temel eğitim düzeyinde, diğer yandan ileri eğitim düzeyinde katılımı artırmayı he
deflemektedir. Bu bağlamda yükseköğretimin rolü ve önemi her geçen gün çok artmaktadır; 
çünkü, refahın da, kalkınmanın da temelinde bilim ve teknoloji yatmaktadır. Çağdaşlık, an
cak, bilim ve teknoloji içinde yer almakla sağlanır. 2000'Ii yıllarda gelişmiş ülkeler arasında 
yer almak istiyorsak, yükseköğrenime çok önem vermek ve bu yönde her türlü fedakârlığı yap
mak zorundayız. Bu yönde atılacak her adımı Grup olarak destekliyoruz. 

Sözlerimin başında da belirttiğim gibi, okullaşma oranını artıracak yeni projeler dileğiyle 
hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyar. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın İsmail Karakuyu buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA İSMAİL KARAKUYU (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; ülkemiz için çok önemli olan ve kamuoyunda da kısa zamanda benimsenip, des
teklenen Yükseköğretim Kurumlarında İkili öğretime Geçilmesi Hakkında Kanun tasarısı üze
rinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Yüce Meclisi saygı
larımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yükseköğretim, devletin ve toplumun en önemli unsurlarından bi
ridir. Çünkü, yükseköğretimin temelinde kalkınma vardır, ekonomi vardır, teknik eleman var
dır ve netice olarak da, milletlerin dünya konjonktüründeki yerini belirleyecek olan, yetişmiş, 
yetenekli insan gücü vardır. Bu itibarla, üniversiteler kalkınmanın dinamosudur, sürükle-
yicisidir. 

Bu düşünceler içerisinde şu anda görüştüğürnüz kanun tasarısı, milletimiz ve onun dina
mik gençliği için çok önemli bir konudur. 

Daha önce de yükseköğretim kurumlarının ülkemiz içerisindeki durumlarıyla ilgili ola
rak, Doğru Yol Partisi, onun Saygıdeğer Bakanı ve YÖK temsilcileri, geniş çaplı incelemeler 
yapmışlar ve cumhuriyet tarihine geçecek şekilde bir kanunu, Yüce Meclisin de desteğiyle, Mec
listen geçirmişlerdir. Huzurlarınızda, Sayın Millî Eğitim Bakanımız başta olmak üzere, bütün 
emeği geçenleri kutluyorum. 

Yükseköğretim meselesini halledemeyen hiçbir millet, diğer meselelerini sıhhatli bir şekil
de halletme çaresini bulma durumunda değildir. Bundan dolayı yükseköğretimin preblemleri-
ni; Türkiye'nin, ülkenin ve milletimizin içinde bulunduğu durum ve gerçekler içerisinde prob
lemlerimizi teker teker çözmek için geniş çaplı çalışmalar içindeyiz. 
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Bugün ülkemiz, genç nüfus oranı ç©k yüksek ülkelerden biridir. Hızlı artan genç nüfusun, 
arzu edilen düzeyde yükseköğrenim görme imkânından yoksun olması, ülkemizin karşı karşı
ya bulunduğu sorunlardan biridir. Ben, kısa ve öz olarak, içinde bulunduğumuz bazı gerçekle
ri göz önüne sermek istiyorum. 

Bugün, sadece bu yıl üniversiteye giriş için başvuran öğrenci sayısı 979 563 olmuştur. Bun
lardan 289 bin kadarı üniversiteye kaydolmuş, bunun da 165 bin kişisinin açıköğretime kaydol-
duğunu düşünürsek, "Örgün öğretim" dediğimiz, açıköğretim haricindeki okullara kaydolan 
öğrenci sayımız sadece 124 628'dir. 

Bu, büyük bir ordu olan, dinamik bir güç olan 700 bin kişinin, üniversite kapılarından 
dönmesi demektir. 

Hiçbir kimseye, "sen yükseköğrenim yapamazsın" deme hakkına sahip değiliz. 

Biz, gençlerimizi yükseköğrenim kapılarından döndürdüğümüz zaman bakın ne olu
yor : Yükseköğrenime giremeyen öğrencilerin velileri, çocuklarını ya özel dersaneîere kaydedi
yorlar ya özel hocalar tutuyorlar veya yurt dışında eğitim imkânları arıyorlar. 

Bugün sadece üniversite hazırlık kurslarına harcanan para 5 trilyon liranın üzerindedir. 
Gene, 1991 yılında yurt dışında okuyan öğrencilerimizin sayısı 22 653'tür; 1992 yılında 

da bu sayının 27 bine ulaştığını görmekteyiz. 
Yurt dışındaki bir öğrencinin, yalnız öğrenim ücreti olarak ortalama 3 bin dolar ödediğini 

düşündüğümüzde, ülkemize maliyetinin çok büyük olduğunu görüyoruz. 
Bunun dışında, bazı ülkeler, yükseköğretim sistemlerinin gereği olarak, kendi öğrencileri

ni ya yönlendirerek veya kendilerinin tespit ettikleri sınav sistemleriyle öğrenci kabul ederler
ken; yabancı ülkelerden gelen öğrencileri hiçbir ölçüye tabi tutmadan kendi üniversitelerinde 
okutma imkânı sağlamaktadırlar. Bu öğrencilerimiz büyük paralar ödeyerek buralara kaydol
makta ve kaydolduktan sonra da, liyakat ve başarıyı esas tutan yükseköğretim için temel yapı
dan uzak olan bu öğrencilerimiz, buralarda başta psikolojik olmak üzere, sosyal ve ekonomik 
yönden çeşitli sorunlarla karşı laşmaktadır . 

Amacımız, millî birlik ve beraberlik içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmamızı des
tekleyecek şekilde, öncelikle, mevcut yükseköğretim kurumlarımızı daha verimli ve daha etkili 
şekilde kullanmaktır. Birçok ülkede geniş ölçüde uygulandığı gibi, üniversitelerimizin kapıları
nı daha uzun süre açık tutmak suretiyle, mevcut imkânlarla, öğrenciye, kendi ücretini ödeyerek 
öğrenim hakkını elde etmesi suretiyle yükseköğretimden faydalanması imkânlarını sağlamak 
için bu kanun tasarısı huzurlarınıza gelmiş bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemiz, yükseköğretimde dünyanın en geri okullaşma oranı olan 
ülkelerden birisi; şu anda yüzde 5.9'luk bir örgün öğretim okullaşma oranımız var. Bugün bu 
oran, Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 59-60, Güney Kore'de yüzde 37, Almanya'da yüz
de 31, Yunanistan'da yüzde 27 ve hatta, Mısır'da yüzde 19 olduğunu gördüğümüzde, bizim 
ciddî şekilde tedbirler alma ihtiyacı içinde olduğumuz aşikârdır. 

Bununjçin, başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Hükümet bu dev gibi problemin, 
hatta sosyal patlamanın başlangıcı niteliğinde olacak olan dev gibi problemin çarelerini ara
maya koyuldu, tik olarak, Türkiye şartlarını göz önüne alarak, Türkiye'de millî eğitimde ihti
lal yapacak nitelikte, okullaşma oranını artırmak için yeni üniversiteler kurdu. Bu, çok önemli 
birinci adımdı. 
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tkinci adım olarak da, diğer ülkelerde örneğini bolca gördüğümüz, bizim ülkemizde de 
zaman zaman başvurulan, fakat, bazı nedenlerle kamuoyunun önüne getirilemeyen ikili öğre
tim; bunun ötesinde üçüncü bir adım olarak da, liyakatli, kaliteli ve vasıflı öğretim elemanı 
yetiştirmek... Bu tür kanun tasarılarımız her yönüyle düşünülmüştür. Hatta biraz önce değerli 
bir sözcü arkadaşımızın belirttiği gibi, "parası olmayan arkadaşlarımız ne yapacaktır" dendi. 
Kanunumuzun 7 nci maddesince açıkça belirlenmiştir ki, çeşitli nedenlerle üniversiteye kaydo-
lamayan, başarılı ve vasıflı öğrencilerimiz için belirli nitelikte kontenjanlar ayrılmakta ve onlar 
da şu andaki normal üniversite öğrencileri gibi işlem görmektedirler. • 

Bunun ötesinde, daha önceki yıllarda, bilhassa 1950'den başlayarak, üniversite-sanayi iş
birliği içerisinde SEGEM Projeleriyle yükseköğretimde paralı projeler düşünülmüş; fakat ka
muoyundan gerekli tasvip görmeyeceği endişesiyle, yaygınlaştırılamamıştır. Bugün ise, diğer 
devletlere baktığımızda, Amerika Birleşik Devletlerinde üç bin civarındaki fakülte ve yükseko
kulun, şu anda okuyan 12,5 milyon öğrencisinin yüzde 54'ü özel okullarda, yüzde 40'ı da ka
mu kuruluşlarında okumaktadır. 

Gene Japonya'da 458 üniversitenin 329'u özel üniversite olup, bunlar Japon Üniversite 
Akreditasyon Birliği ile finans edilmektedirler. 

Şu anda Meclisin huzuruna gelmiş olan ve her yönüyle düşünülmüş olan bu kanun tekli
fini yürekten destekliyor, burada emeği geçen bütün yetkililerimize, başta Millî Eğitim Bakanı
mız ve diğer yetkililerimize, şükranlarımızı arz ediyoruz. Çünkü bu, belki de gecikmiş, belki 
de kamuoyunun tepkisini alacağımız düşüncesiyle bugüne kadar getirilememiş bir kanundur, 
fakat görüyoruz ki, her gün, çeşitli illerden, çeşitli veliler, her gruptaki veliler. "Bu Kanun ne 
zaman Büyük Millet Meclisinden geçecektir" diye bize sormaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım bir diğer konu da, Türkiye nüfusu hızla artarken ve okullaşma ora
nı (ortaöğretimde ki okullaşma oranı) hızla artarken genç nüfus hızla artarken, yükseköğretim 
kurumlarında şu anda elimizdeki işgücünü mümkün olduğu kadar iyi kullanabilmenin yolla
rını en iyi şekilde aramaktayız. Bakın, şu anda, 1992 yılı itibariyle 18-20 yaş grup nüfusumuz 
4 milyon 700 bindir. Bugün yükseköğrenimde okuyan öğrenci sayımız 700 bindir. 2000'li yıl
lardaki nüfusun 18-21 yaş grubunun 6 milyon 800 bin olacağı düşünülürse, biz 1 milyon 200 
bin öğrenciye yükseköğrenim yapma hakkını sağlama durumundayız. Yani, şu anda sosyal bir 
patlamanın başlangıcı olan ülkemizde tedbirler almak, yeni yasalarla, kendi gençliğimize, yük
seköğrenim imkânını verme durumundayız. Çünkü, artık dünyamız bilim ve teknolojide hızla 
ilerlerken, milletler de artık en güçlü en modern teknolojilere sahip olma yolunda hiçbir feda
kârlıktan kaçınmamaktadırlar. Biz de, çağımızın bilgi çağı olduğu dünyamızda, ülkeler arasın
daki bilgi ve teknoloji yarışının gün geçtikçe hızlandığı bu yarışa katılabilmek ve bu yarıştan 
başarılı çıkabilmek için, eğitimin sürekliliğini sağlama durumundayız. Çok yönleriyle düşü
nülmüş, en iyi hazırlanmış olan bu kanun teklifimiz, bu amaçla ülkemize büyük yararlar sağ
layacaktır. 

Dünya ülkeleri, insanlarını iyi eğitme yarışına girmişken, tabiî ki, ülkemiz, bazı gençleri
mize, "sen okuyamazsın" deme hakkına sahip değildir. "Sen okuyamazsın" dediğimiz öğren
ciler, yurt dışına giderek, trilyonlarca lira para ödeyerek, oralarda, vasıflarından bile şüphe duy
duğumuz birtakım yerlerde okuma imkânı elde etmek istemektedirler. Biz bu insangücünü yurt 
içine, kendi üniversitelerimize çekme durumundayız. 
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Öğretim üyelerimize ve üniversitelerimize bir miktar yük düşecektir. Fakat bu yük içeri
sinde kişiler, bu yüklerinin karşılığı olarak, devletin bu yükünün karşılığı olarak, devlete karşı 
olan imkânlarını kendileri sağlayarak, devletin bu kurumlarından yararlanmak için can atmak
tadırlar. 

Kanun teklifini hazırlayan, bu kanun teklifinde emeği geçen arkadaşlarımıza, başta Millî 
Eğitim Bakanımız olmak üzere, bütün yetkililerimize şükranlarımızı arz eder; kanunumuzun, 
devletimize ve miletimize hayırlı uğurlu olması dileğiyle saygılarımı sunarım. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakuyu. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın İbrahim özdiş; buyurun efendim. (CHP sı

ralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; görüşülmekte olan, Yükseköğretim Kurumlarında İkili öğretim Yapılması ve 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 46 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun tasarısı ile ilgi
li olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimizi sunmak üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizde her konuda olduğu gibi, uygulama programlarında gelenekselleşmekte olan 
geçici ve günübirlik planlar, şimdi de üniversite ve yükseköğretim gibi önemli kurumlarımızın 
üzerinde denenmeye çalışılmaktadır. 

Üniversitelerin, bilim üreten, ülke kalkınmasında ve yönetiminde çağa uygun projelerin 
hazırlanmasında yönlendirici ve eğitici kurumlar olduğu, gerçek işlevleri hep göz ardı edilen 
kurumlar olarak görmenin bir ürünüyle daha karşı karşıya gelmiş bulunuyoruz. 

Eğitim konumuzun da, diğer alanlarda olduğu gibi karmaşıklaştırıldığı bu noktada, bu 
kurumların, altyapıdan yoksun, yama taktikleriyle sulandırılmaya çalışılmasının şiddetle önünde 
durmamız gerekliliğini, önce bir insan olarak, yurtseverlik görevi saymalıyız. 

Bu yasanın hazırlanmasında kaynaklık eden anlayışın : 

1. Temel ve ortaöğretim sistemimizin bozukluğunun bir sonucu olan üniversite kapısın
da yığılmayı önleyecek tedbir ve yenilikçi, çağdaş, demokratik yönlendirilmiş yeni bir eğitim 
sisteminin oluşturulmasını kavrayıp buna uygun tedbirleri almayan, 

" 2. Yükseköğretimin ve üniversitelerin temel amaçlarının, bilim üreten, verimliliği ve ka
liteyi geliştiren kurumlar olarak değil de, sanki liseler gibi, öğretim amaçlı okullar olarak gören, 

3. Eğitimi ticarî bir meta olarak algılayan, tüccar zihniyetiyle yaklaşan, 
4. öğretim üye ve elemanlarını bilim adamları olarak değil de klasik devlet memuru olarak 

gören, 

5. Devletin temel görevlerinden olan eğitimin özelleştirilmesi yoluyla paralı hale getiril
me isteğine halkın tepkisini oylama taktikleriyle pasifize etme düşüncesiyle yaklaşan, 

6. Verimlilik, kalite ve içeriğin parasal kaynaklara ve politik yatırımlara tercih etme dü
şüncesinin birer yansımaları olarak görmekteyiz. 

özellikle eğitimde uluslararası standartlara ve kaliteye ulaşılması düşünceleri terk edilip, 
altyapı ve temel dayanaktan yoksun günübirlik uygulama planlarıyla ancak gününüzü kurta
rırsınız; ama bunun acısını tabiî ki, halkımız çeker, ceremesini o öder. 
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İçerisinde yükseköğretimin de planlandığı köklü bir eğitim sistemi ve programı oluştur-
maksızın yapılacak her uygulama, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma dışındaki amaçlara 
hizmet edecektir. Maalesef bu yasa da böyle... 

İlkokul açar gibi, meslek kursu açar gibi üniversite açamayız. Yüksekokullarda ikili öğre
timin bugünkü sonucu, üniversiteleri okullaştıracak, araştırma merkezi ve bilim üretme yanla
rını yok edecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; eğer kaynak kullanımı düşünülüyorsa eğitimin ve öğ
retimin verimliliği ve kalitesi düşürülmeden, üniversitelerin temel amaçlarına zarar verilmeden 
altyapı oluşturularak, planlar yapılıp uygulamaya konulmalıdır. Dün düşünüp bugün uygula
mak, bilimsel özlü, yenilikçi anlayışlara yakışmayacak, amaca da ulaşmayacaktır. 

Eğitim sistemimizin artık yazboz tahtası olarak görülmesi düşüncesinden kesinlikle vaz-̂  
geçilmelidir. "Binalarımız var, öğretim üyelerini de görevlendiririz, oldu sana üniversite!" 

Bu açıkgözce karıştırma zihniyet, hep üzerinde yıllardır eleştiri yaptığımız 12 Eylül zihni
yetidir. Yoksa, sizler de mi, bu zihniyetin doğruluğunu kanıtlamaya çalışıyorsunuz?! 

12 Eylül'den bu yana eğitim sistemimiz, çağdaş düşünce sistemlerinden uzaklaştırılmış; 
üniversitelerimiz, devlet daireleri konumuna sokulmaya çalışılmıştır. Bu düşünceleri bu uygu
lamaların yanlışlığını propaganda ederek hükümet olan sizlerin de, aynı programları izlemek
teki ısrarlarınız, doğrusu oldukça düşündürücüdür. 

Bir programa, bir düşünceye, insanlar, ya muhalefet ederler ya da alternatifini getirirler 
veya içinde yer alırlar; ama sizler, görüldüğü kadarıyla hem muhalefet ediyor, hem de tamıta-
mına içinde yer alıyorsunuz! 

Bu uygulamanın gerekçelerini nasıl açıklayacaksınız, doğrusu merak ediyoruz. 
Lise bitirmiş, ama hiçbir meslek dalına yönetememiş gençlerimizin bu zaaflarından ya

rarlanarak, beş on kuruş kazanç sağlama planıyla bilimsel çalışmaları baltalamaya hakkınız 
yoktur. 

Bu üniversite hayaliyle yığılmış gençleri dört beş yıl daha oyalayarak, meslek kursu niteli
ğindeki bitirme belgeleriyle yükseköğretim yaptırmış mı olacaksınız? Kalite ve verimliliğin siz
ce hiç önemi yok mu? Yoksa, paralı eğitim özendirilerek, üniversitelerden başlayan bu uygula
ma, tüm eğitim sistemimizin paralı hale dönüştürülmesini mi amaçlamaktadır? 

Değerli milletvekilleri, tüm eğitim sistemimizde kalite ve verimlilik düşürülmeden kapasi
te kullanımını artırmak, elbette düşünülmesi gereken bir yöntemdir. Ancak, "ben yaptım,-oldu" 
düşüncesiyle, altyapıdan yoksun, ileride önü alınmaz sorunlara kaynaklık edecek uygulamalar 
alelacele devreye sokularak, sistemimize, bir anlamda yeni bir şey getirmeyecektir. 

Ülkemizin önünde duran temel sorun, eğitim sistemimizin, kökten, çağdaş bir anlayışla, 
bilimsel, özlü, kaliteli bir eğitim sisteminin kurumsallaştırılmasıdır. Bunun dışında parça par
ça eklerle çözüm aramak, en hafifinden, zaman yitirmektir. Çürümüş, delikdeşik olmuş siste
min, gördüğünüz ilk deliğini parmağınızla tıkayarak tamiri mümkün değildir. 

Eğer, iyileştirme temelinde, hemen müdahale etmemiz gerekliliğinden yola çıkarsak, önce 
yükseköğretimin, üniversitelerin önünde duran, mevcut, idarî, akademik ve bilimsel çalışma
ların önünü tıkayan antidemokratik tıkaçların kaldırılması amacıyla YÖK'ü kaldırıp, bu ku
rumlarımızı, öncelikle, idarî ve bilimsel özerkliğine kavuşturmalıyız. 

Bu sistem içerisinde birbirine aykırı çalışan çarkların içine bir başka ayrılık da yeni bir 
çark bırakarak, ancak bütün sistemi iyiden iyiye çalışamaz hale getiririz. Bütün bu sorunlara 
bakarken, getirilmeye çalışılan yöntemlerin kazançlarını ve kayıplarını çok iyi hesap etmek du-" 
rumundayız. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ikili yükseköğretim projesine, öğrenciler açısından 
baktığımızda da, ciddî bir önemi bulunmadığım da görmekteyiz. 

Umutsuzlaştırılmış gençlerimize umut gibi sunulmaya çalışılan bu sistemle, üniversite ka
pılarında yığılmış bir milyon üzerindeki bir sayıya karşı, yaklaşık 20 bin kişilik kontenjanlarla 
da, yükseköğretim kapasitesini doldurmuş mu olacağız? Ama, umut tacirliğine, pek tabiî, bir 
süre hizmet edecektir. Ayrıca, bugün mevcut üniversitelerimizin kendi aralarındaki kalite farkı 
ve eğitim eşitsizliğinin üzerinde durma gereği hissetmiyoruz bile. 

Bu tür bir sürü iyileştirmeyi bekleyen sorunların üzerine gitmeyi öne çıkarmak yerine, başka 
sorunlara, karmaşık yapıyı daha da karmaşıklaştırarak sözde çözüm yolları öneriyoruz. Üni
versiteler arasındaki kalite farkı, eğitim eşitsizliği koşulları bizleri hiç mi rahatsız etmemekte
dir? İstanbul Üniversitesi gibi, İTÜ gibi, ODTÜ gibi, Hacettepe gibi ve Boğaziçi gibi üniversi
telerde sonradan açılan ve açılmakta olan Anadolu üniversiteleri arasında kalite standardı na
sıl sağlanacaktır? Buralara bile eğitim elemanları bulamazken, devlet memuru sınavları aça
rak öğretim üyesi sayısını çoğaltmayı mı düşünüyoruz? öyle sanıyoruz ki, öğretim üyeliği ku
rumu, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlik kurumlarıyla özdeşleştirmeye 
çalışılmaktadır. Bu bile, tek başına oldukça teklikeli bir anlayıştır. 

Tüm günlerini para zoru ve başka zorlayıcı yollarla dershanelere bağlayan öğretim üyele
ri, bilim adamları, bilimsel araştırmalarına hangi zamanlarını ayıracaklar ve bilimsel eserleri
ni nasıl ortaya çıkarabileceklerdir? Amaç, "17 veya bilemediniz 20 bin insanımız daha hemen 
üniversiteli sayılsın da, bu yolla birkaç milyar TL. gelir sağlansın; bilimsel çalışmalara ülkemi
zin gereksinmeleri yoktur" deniyorsa, o zaman söylecek söz bulamıyoruz. 

Bütün bu düşüncelerin ışığında, amacın, politik yatırımlar olduğu kanısındayız. 

Değerli milletvekilleri, bir de üniversite hastanelerinin üniversitelerden koparılarak, vakıf 
hastanelerine dönüştürülmesi düşüncesi var ki, demin de söylediğim gibi, açıklamaya çalıştı
ğım bu konular da, üniversiteleri, uyguladığınız politikalarla, kendi kendini yönetemez, kendi 
kurumlarına sahip çıkamaz hale getirdiniz; sonra da bu kurumların başına, yönetici ve patron 
aradınız! 

Bu zihniyet hangi çağdaş ve demokratik düşüncelerle bağdaşıyor, anlamak gerçekten güç. 
Bu uygulamayla da eski vakıf külliyeleri vasıtasıyla vakıf zenginleri mi yaratılmak isteniyor 
acaba? 

Üniversiteler, bilim yuvalarıdır; bilim ise tüm insanlığa hizmet eder. Bir başka deyimle, 
tarafsızdır, realisttir. Bu kurumların, kendi araştırma hastanelerini idare edebilecekleri bilgi, 
beceri ve yeteneğe sahip olduklarına inanıyoruz. Mevcut birçok üniversite hastanesi, kendi bün
yelerindeki döner sermaye yöntemleriyle başarılı bir şekilde hizmetlerini vermektedirler. Bi
limsel yapılarıyla çağı yakalamayı değil, çağın içinde yaşaması gereken bu kuruluşlar, başka 
sistemlerin yedeğine takılmak isteniyorsa, bu, gerçekten, gerek ülkemiz, gerekse tüm insanlık 
için acı sonuçlar getirecektir. Yok eğer, bu güzide kurumlara malî kaynak yaratmaksa amaç, 
daha bilimsel ve çağdaş yöntemler düşünülmelidir. Eskiyi hortlatacak, geriye götürecek, dü
şünce mahzenlerine, özellikle bu kurumlarımız alet edilmemelidir. Hangi amaçla kurulmuş olursa 
olsun, Türkiye'deki vakıf çalışmaları ortadadır. Yoksa, vakıf sistemi de mi yeni çağın ürünü 
olarak verilmek istenmektedir? Eğer günümüze uygun çağdaş kurum örgütlenmelerini yarat
ma çabasıyla yenilikler getirilmesi düşünülüyorsa, özellikle bilim yuvaları ve bilim adamları 
üzerindeki baskıların kaldırılarak, gerçek anlamda bu kurumlarımızın özerklikleri sağlanmalı, 
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buralardaki müdahaleci ve antidemokratik yapılanmalar, özgür ve bağımsız gelişen özerk ku
rumlara dönüştürülmelidir. Bu kurumların başka hiçbir gölgeye ihtiyacı yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun tasarısıyla ilgili'olarak, kıs
men de olsa, yasa tasarısını bizce iyileştirme yönüyle ele aldığımız iki maddeyle ilgili değişiklik 
önergemizi Başkanlık Divanına vermiş bulunuyoruz. Kısmen de olsa -söylediğim gibi- yasa ta
sarısını iyileştirecek önergemizin desteğini bekliyor, Yüce Meclise saygılar, sevgiler sunuyorum. 
(CHP, SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özdiş. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. . 
Buyurun Sayın Bakan. 
CE VAT AYHAN (Sakarya) — Şahıslar adına?.. " " , 
BAŞKAN — Vereceğim efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, Yüce Mecli
sin çok değerli üyeleri; Sayın Ünaldı'ya, Sayın Uyar'a, Sayın Karakuyu'ya ve Sayın Özdiş'e 
çok teşekkür ediyorum. 

Türkiye, eğitim alanında ve diğer alanlarda, geçen yıllar içerisinde hiç de azımsanmaya-
cak, hatta günümüzde engelleri aşarak göğsümüzü kabartacak hale de gelmiştir. 

Türkiye'nin eğitim alanında varmış olduğu nokta, Sayın özdiş'in dediği gibi, çürümüş 
olarak değerlendirilirse, bu kendi kendimize de haksızlık olur. 

Türkiye, bölgesinin, gerek tabiî kaynaklar bakımından gerekse diğer kaynaklar bakımın
dan çok zengin olmayan, hatta komşularıyla mukayese edildiğinde, fakir sayılması lazım gelen 
bir ülkedir; petrol geliri yoktur, uzunboylu orman kaynakları, maden kaynakları yoktur; ama 
bütün bunlara karşın Türkiye, çok şükür ki, bölgesinin en güçlü, en büyük ve kalkınmaya en 
yakın aday ülkesidir. Bana göre, bunu borçlu olduğu nokta, işte, böyle yerden yere vurduğu
muz, eleştirdiğimiz, "çürümüş" dediğimiz eğitim sistemidir. 

Bunu söylerken sözlerimin, "eksiğimiz yoktur, her şey güllük gülistanlıktır, eğitim alanın
da varmış olduğumuz nokta yeterlidir" şeklinde alınmamasını rica ediyorum. Tam tersine, her 
konuşmamda, her fırsatta, eğitimde-önümüzde çok önemli sorunların bulunduğunu, bunu aş
mamız gerektiğini, yeni okullar, yeni üniversiteler kurmamız gerektiğini ve kurmak değil, bu
ralara çağdaş eğitim teknolojisinin bütün imkânlarını sokmamızın gerektiğini ve çocuklarımı
zı 21 inci asra, hem moral bakımdan, manevî bakımdan, millî bakımdan hem de bilgi, beceri 
ve teknik bakımdan hazırlamamız gerektiğini söylüyorum. Bunu bir yolla yapacağız. İlkokul
da okullaşma oranının yüzde 95'Iere çıkarılabildiği Türkiye'de, ortaöğrenime geldiğimiz za
man, okullaşma oranının birdenbire düştüğü gerçeğiyle karşı karşıyayız. İşte, bunu ortadan 
kaldırmak için yeni birtakım tedbirler almaya çalışıyoruz. Ancak, yükseköğrenime geldiğimiz 
zaman karşımıza çıkan tablo ürkütücüdür. Bütün arkadaşlarımın da üzerinde dikkatle durdu
ğu, basa basa işaret etttiği gibi, üniversitede yüzde 15,3'lük gibi bir okullaşma oranıyla Türki
ye, eğitimde ileri gitmiş olan ülkelerin değil, komşularının da, kalkınmada bizden çok geride 
olduğunu biraz evvel söylemiş olduğum komşularının da çok gerisindedir. 

Arkadaşlarım söylediler : Avrupa'da ortalama yüzde 35'ler civarında, Amerika'da yüzde 
59'a, Kanada'da yüzde 62'ye varan üniversitede okullaşma oranı, Mısır'da yüzde 22, Yunanis
tan'da yüzde 27'ler civarındadır. Bunun sonucu, 1992 yılında üniversite giriş sınavına girmek 
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için başvuran öğrenci sayımız 979 bin iken, bunun 165 bini açıköğretim olmak üzere, sadece 
289 binine okullaşma imkânını açabiliyor isek, önümüzde bu konuda çok önemli bir sorun 
var, aşmamız gereken bir sorun var gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bunu nasıl yapacağız? Üniver
sitede, tabiî, kaliteden taviz vermek mümkün değil; kaliteyi düşürecek herhangi bir okullaşma 
da mümkün değil, onu savunmak da mümkün değil; ama "üniversite sayısı ne kadar az olur
sa, kalite o kadar yüksek olur" varsayımına dayanmak mümkün değil. 

Mevcut üniversitelerimizdeki eğitim düzeyini yükseltmek için, gayet tabiî, çok çalışmamız 
lazım; ama şu gerçeğe dikkatinizi çekmek istiyorum : Türkiye'de, yeni kurulan pek çok üniver
sitemiz, eski üniversitemizin kalite düzeyinin çok üstüne çıkmıştır; bunu arkadaşlarımız çok 
iyi biliyor. O nedenle, "ilkokul açıyor gibi üniversite açılmaz" varsayımı kulağa hoş geliyorsa 
da, hem doğruları yansıtmıyor ve hem de o mantıkla hareket ettiğimiz zaman, mevcut üniver
sitelerden bir kısmını daha kapatırsak, kalan üniversiteler, daha iyi bir eğitim öğretim verir 
sonucuna varırız ki, sanıyorum bu doğru bir mantık olmaz. 

Üniversitede okullaşmayı nasıl çoğaltacağız? Bizim yeni bir yol ve yöntem icat etmemiz 
söz konusu değil. Dünya bunu nasıl yapıyorsa, biz de öyle yapacağız. Benim görebildiğim yol
lar, yöntemler şunlar : Üniversitelerin mevcut kapasitelerini en yüksek düzeye çıkarırsınız. Zan
nediyorum bütün arkadaşlarım aynı düşünceyi paylaşacaklardır. Türkiye'de üniversitelerimiz 
artık maksimum düzeyde öğrenci kapasitesine ulaşmışlardır; yani, üniversite önünde bekleyen 
gençlerimizden daha çok öğrenci alabilmenin yolunun bu olmadığı artık anlaşılmaktadır. 

İkinci bir yol ise, yeni üniversitelerdir; üçüncü bir yol ise, özel üniversitelerdir; dördüncü 
yol ise, vakıf üniversiteleridir; beşinci yol da, ikili eğitimdir. 

Bunlarda, bizim imkânımız çerçevesinde, kapasite artırımı olmadığı için ve mevcut üni
versite yönetimlerinin de imkânları çerçevesinde olmadığı gibi, önümüzde bir alternatif olarak 
gözükmemektedir, özel üniversite kurulması ise, Anayasa ile yasaklanmış olduğu için, şu an
da başvurabileceğimiz bir yol olarak da gözükmemektedir. Onun dışında üç yol kalmaktadır. 
Birisi, vakıf üniversitesi; ikincisi yeni üniversite; üçüncüsü ise ikili eğitimdir. 

Değerli arkadaşlarım, güveninize dayanan bir Hükümetin Millî Eğitim Bakanı olarak ge
çen bir yıllık süre içerisinde bu üç tane alternatifi de yüksek huzurlarınıza getirdim. Vakıf üni
versitesi kurmaya karar verdiniz; 21 tane yeni üniversite, 2 tane de yüksek teknoloji enstitüsü 
kurmaya karar verdiniz. 

Zannediyorum bunlar, biraz evvel bütün arkadaşlarımın şikâyetçi olduğu bu konularda, 
önümüzdeki yıllarda bütün bu şikâyetleri ortadan kaldıracak sonuçlar verecektir. 

Üçüncü ve benim bulabildiğim son bir alternatif olarak da, paralı ikili eğitimi yüksek hu
zurunuza getirdim. " 

Hiç şüphe yok ki, bütün bunlar, Türkiye'de üniversite sorunlarını, üniversite önündeki 
yığılmayı kökten ortadan kaldıracak, çözecek çareler değildir. Türkiye'nin, bu İmkânlar çerçe
vesinde yeni birtakım yolları daha denemesi, bulması gerekmekte, üniversitede kaliteyi yük
seltmesi gerekmektedir. Bunun için de üniversitelerimizin, kullanabileceği, iyi yetiştirilmiş bi
lim adamı imkânlarını da sonuna kadar kullanması gerekmektedir. 

Şu gerçek de vardır : Türkiye her sene yaklaşık 20-22 bin öğrencisini yurt dışına öğretime 
göndermektedir; bu sene bu sayının 27 bin civarlarında olacağı farz edilmektedir. Yurt dışında 
öğrenim görmek hiç beğenmediğiniz üniversitelerde bile oldukça pahalıdır. Değerli arkadaş-
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larımız buna hiç seslerini çıkarmazker, bizim çocuklarımızın, bizim gençlerimizin bir semti meç
hule gider gibi, hangi üniversiteye, hangi fakülteye -ne okuyacağını bilmeden- gitmelerine ses 
çıkarmaz iken, kendi gözümüzün önünde, oralarda harcayacağı paraların dörtte biri oranında 
bir fiyatla eğitim ve öğretim görmelerine karşı çıkmak, zannediyorum bir çelişkidir. 

Sevgili arkadaşlarım, hangi üniversitelerimizde ikili öğretim ve eğitim yapılacağına, o üni- *' 
versitelerimiz karar verecektir. Kuşkusuz, burada karar veren üniversite, "araştırmadan vazge
çelim, paralı ikili eğitime geçelim" demeyecektir, diyemez de. Zâten biz de araştırma ağırlıklı 
üniversitelerimize, "siz ikili eğitime geçin" diye bir telkinde de bulunmuyoruz; bunun olma
ması da lazımdır. Araştırma ağırlıklı üniversitelerimiz ancak, üniversite öğretiminden sonraki 
master, doktora düzeyindeki eğitimlerde; yani bu yöntemler, zannediyorum bize, eksiğimiz olan 
bilim adamı yetiştirme konusunda önemli katkılarda bulunacaklardır. 

Bütün dünya ikili eğitimi denemektedir ve bütün dünya üniversite eğitimini, bizim gibi 
parasız yapmamaktadır. Üniversite eğitimi dünyanın her yerinde, hem de yüksek sayılabilecek 
ücretler karşılığı görülen bir eğitimdir; ama tabiî buralarda, parası olmayan gençlerin de eği
tim yapabilmesini mümkün kılan pek çok mekanizma da devrededir. 

Parası olmayanın okumama gibi bir durumla karşı karşıya kalması söz konusu değildir; 
ama devlet hiçbir yerde, parasız eğitim vermemektedir. O şekilde verilen eğitimde de, zaten, 
kalitenin düzgün olması da, yüksek olması da mümkün olamamaktadır. Bana göre, parası olan
dan para almak suretiyle, parasız olanların daha iyi bir eğitim görmesini mümkün hale getir
mek, gerçekten, eğitimde eşitliği sağlar. Parası olan da, olmayan da aynı şekilde mütalaa edi
lirse, o zaman eşitsizlik söz konusu olur. 

Sevgili arkadaşlarım, parası olanın, üniversite giriş sınavlarına çok büyük bir avantajla 
başladığını herkes bilmektedir; özel dersler almak suretiyle, her yolu denemek suretiyle, üni
versite giriş sınavının başında parası olanların avantajı vardır. Bu şekilde üniversiteye giren pa
ralı bir kimseden para alıp, zar zor o üniversiteye giren gencimize daha kaliteli bir eğitim ver
mek daha doğru değil mi? Bu eğitimde imkân eşitliğini sağlamak değil mi? Bilmiyorum ne 
düşünürsünüz; ama biz böyle düşünüyoruz. 

Bir hususu daha dikkatinize sunmak istiyorum : Dünyadaki, hemen hemen bütün üniver
siteler ikili eğitim yapmaktadırlar. Az üniversiteyle çok yüksek kalitede bir eğitim düzeyi tut
turma iddiasındaki İngiltere de, son aldığı bir kararla, bizim yöntemimize benzer bir yöntemle 
üniversite eğitimini daha yaygın hale, kitlelere hitap edebilir hale getirme hazırlığı içerisinde
dir. Japonların bir deyimi var : Eğitimi verin. Eğitimi verdiğiniz kimseye ertesi gün iş imkânı 
verecek değilsiniz; ama eğittiğiniz insan, iş bulma konusunda kendi önünü daha rahatlıkla aça
bilme imkânını bulacaktır, ufku daha genişleyecektir. 

O nedenle, değerli arkadaşlarımın, hemen hemen, hepsinin olumlu yaklaştığı bu tasarı
mız, kanunlaşması halinde, Türk millî eğitimine bu sene az sayıda; ama öyle ümit ediyorum 
ki, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük katkılar getirecektir ve inanıyorum ki, güveniyorum 
ki, önümüzdeki yıl bu zamanlarda, herhangi bir vesileyle yüksek eğitim konuşulurken, değerli 
arkadaşlarım, bu kanunun uygulamasından memnun olarak burada beyanlarda bulunacaklardır.._ 

Hepinize, bütün arkadaşlarıma, bütün gruplara teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN' — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına söz istemi yoktur. 
Şahsı adına Sayın Seyfi Şahin; buyurun. 
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SEYFt ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üniversite, toplumların 
kalitesi yüksek, ahlakı yüksek, meslekî formasyonu yüksek insanlarını yetiştirir; dolayısıyla, 
o topluma da faydası olur. 

Türk Milleti, tarihinde bilim ve teknolojide ileri gitmiş, bu yüzden de dünyayı bin yıl ida
re etmiş bir millettir. Ancak, son zamanlarda bilim ve teknolojide, özellikle üniversitede ve 
medreselerinde gösterdiği kayıptan dolayı da, dünyadaki hâkimiyetini kaybetmiştir; bugün de 
-biraz önce değerli konuşmacıların ve Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi- Türkiye'deki üni
versiteler, sayısı, kalitesi, araştırmaları ve yayınları itibariyle maalesef istediğimiz düzeyde değildir. 

Ben, eski bir üniversite öğretim üyesi olarak, üniversitenin bir kısa tarihçesini, acizane, 
vereyim. 

Selçukoğulları, dünyadaki en yaygın üniversite sistemini, nizamiye medreseleri yoluyla kur
muşlardır; bunlar, meslekî, dinî, millî, her yönden, dünyada en yaygın, adalara varıncaya ka
dar, tek disiplin altında, sistematize, bugünkü YÖK sistemine benzeyen üniversite ağını geliş
tirmişlerdir. Daha sonra, Osmanlılar zamanında, performansı yüksek bilim adamlarına çok 
para ödenmiştir; Ali Kuşçu'yu, Bursa Üniversitesine getirmek için, kendisine bir padişah ka
dar maaş verildiğini, yolda bir devlet adamı gibi karşılandığını göz önüne alırsak, demek ki, 
yüksek kaliteli insanları yetiştirmişiz. Daha sonra, maalesef, İmparatorluğun son döneminde 
medreseler dejenere olmuş ve kapatılmıştır. En son, cumhuriyet döneminde Tevhidi Tedrisat 
Kanunu yoluyla yeni bir üniversite düzenlemesi getirilmiştir. Bu Tevhidi Tedrisat Kanunu, baş
langıçta dünyada ve bilhassa Hitler'in nazi rejiminden kaçan Almanya'daki kaliteli bilim adam
larını Türkiye'ye getirmiştir. Bunun, devletimize büyük faydası olmuştur; ama daha sonra bu 
insanlar Türkiye'de iyi bilim adamı yetiştiremeden memleketlerine geri dönmüşlerdir. Üzüle
rek söyleyeyim, kalitesiz ve karakteri kıt bazı insanlar yüzünden Türkiye'deki bilim düzeyi de
ğişmiş ve üniversitelerimiz, âdeta çiftlik, hanedan haline getirilmiştir. Şimdi ise, YÖK'ün ku
ruluşundan bugüne, üniversitelerimizin bütün il ve ilçelerimize kadar genişlemesi, bizim bilim 
seviyemizi, kalitemizi ve kantitemizi artırmıştır. 

Üniversite kapılarında bekleyen insanlardan, imkânları müsait olup da, yurt dışına hatta 
yeni kurulan bağımsız devletler topluluğuna gitmek isteyenler karşısında suiistimalcilerin, ara
da bu işin ticaretini yapanların da olduğunu düşünürsek Türkiye'nin ne derece sıkıntıda oldu
ğunu ve dolayısıyla bu tasarının gerekliliğini kabul ederiz. 

Bu ikili öğretim, Türk üniversite hayatına rahatlık getirecektir. Bizim de geleneğimizde, 
bilimin, yeri, zamanı ve disiplini olmaz. Bilhassa, bizim de mezhebimizin kurucusu olan İma
mı Azam Ebu Hanefi Hazretleri, üniversite derslerini halka açık yapar ve her yerde yaygın üni
versite dersleri verirlerdi. Şimdi ise, özellikle yaygın öğretimin her yerde yapılması ve özellikle 
YÖK'ün bir televizyon istasyonu kurarark dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip etmesi ve bazı 
bilimsel oyunları çocuklarımıza öğretmesi, bu suiistimalcilerin de önüne geçecektir. 

İkili öğretim Türk devlet hayatını rahatlatacaktır; çok sayıda kaliteli insan yetişecektir. 
Bilhassa, parası olup da üniversitede okumak isteyen insanların, para vererek, eğitim öğretim 
görmelerinin, bilim adamlarını teşvik edeceğini kabul ediyoruz. Bu, çok iyi bir gelişmedir. Türk
iye'de, maalesef bilim adamlarına yeterli para verilememekte, devlet bütçesi buna yetmemektedir. 

Ben, bu tasarı kabul edildikten sonra, yurt dışında bulunan çok yüksek kalitede bilim adam
larının Türkiye'de rahatça ders Verebilmeleri, araştırma yapabilme imkânlarını da getireceğini 
düşünüyorum. Bu yüzden, bu tasarıya hareretle katılıyorum. 
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îkinci husus : Anayasada gerekli değişiklik yapılarak, Türkiye'de öğretimin halka yaygın-
laştırılabilmesi için, özel ve vakıflar yoluyla çok yaygın üniversiteler kurulmasını istiyoruz ve 
bizdeki gelenek de odur. Osmanlılar zamanında da, Selçuklular zamanında da, devlet, hiçbir 
zaman üniversitelere müdahale etmemiştir. Vakıflar üniversiteler ve medreseler kurmuşlar ve 
bu kurum, devletle halk arasındaki güveni temin ettiği için, yaygın bir şekilde üniversiteler açılmış; 
hatta, köylerde bile medreseler açılmıştır. Bugün de bu, bunun böyle olabileceğine dair atılmış 
bir adım sayılır. İnşallah bu konuda bir Anayasa değişikliği olurda, 21 inci Yüzyılda, Büyük 
Türk Devletinin, dünyadaki Türklerin ve bilhassa yeni kurulan Türk cumhuriyetlerinin, diğer 
İslam ülkelerinin, geri kalmış ülkelerin bilim adamı ve öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak 
elemanları transfer edeceğini düşünürsek, bu yeni adım bizim için sevinilecek bir adım olur. 

Bu tasarıyı şahsım ve partim adına hararetle destekliyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Şahsı adına ikinci konuşmacı, Sayın İbrahim Kumaş. 
Buyurun Sayın Kumaş. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi Birlik ve Barış 
Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Yükseköğretim kurumlarında ikili öğretim yapılmasıyla ilgili kanun değişikliğini destekli
yorum; fakat bazı endişelerimi de dile getirmek istiyorum. Bu yasa tasarısı, herhalde iki konu
da kısmen çözüm getirmeyi amaçlamaktadır. Kanun Tasarısının genel gerekçesinde de bu ifade 
edilmiştir. Bu iki konudan birincisi, üniversite önündeki yığılmaları bir nebze rahatlatmak; ikin
cisi ise, yurt dışına giden öğrenci sayısını göz önüne alarak bu öğrencilerden kaynaklanan dö
viz kaybını önlemektir. İnşallah ülke ekonomimize de, eğitimimize de büyük katkısı olur. 

Değerli milletvekilleri, bence -bütün arkadaşlarım da ifade etti- Türkiye'nin ihtiyacı olan 
eğitimde kalite, politikamızın başlıca esası olmalıdır. Az üniversite de olabilir, çok üniversite 
de olabilir; ama bu esastan asla vazgeçilmemelidir. 

Mevcut haliyle yeterli kaliteyi tutturamayan yüksekokullarımız acaba bu yeni yükü nasıl 
kaldıracaktır? Bu soru tam manasıyla cevaplandırılmış değildir. 

Bir eksiğimiz de şudur : 979 bin öğrenci neden üniversite imtihanlarına giriyor? Bunun 
üzerinde bir çalışma yapılmış mıdır? Yani, bu kadar öğrencinin üniversite imtihanlarına gir
mesinin sebebi nedir? Herhalde bunun üzerinde ciddî olarak çalışma yapmamız gerekecektir. 

Okullarımızda meslekî ve teknik öğretime büyük ağırlık vermeliyiz. Bize göre, alınması 
gereken bazı tedbirleri ifade ediyorum. Ortaöğretimde meslekî ve teknik öğretime büyük ağır
lık verilmelidir ve tüm mesleklerde ehliyet esası, diplomayı tadil eden bir seviyeye gelmelidir. 
İnsanlarımız daha yüksek gelir seviyesine ulaşabilmelidir. Yani, birçok memur ve işçimiz, bil
hassa memurlarımız, bir yüksekokulu, daha fazla gelir elde etmek için bitirmektedir. Mesela, 
sekreterlerimizde görüyoruz; önünde bir üniversiteye hazırlık kitapçığı var, çalışıyor; açıköğre-
time girecek, üniversiteyi bitirecek böylece gelirini artırmış olacak. Biz bunun önünü açarsak, 
böyle bir talebe üniversiteye girme ihtiyacını herhalde duymaz. Bunun fazla bir şey kazandırdı
ğına da inanmıyorum. İlkokul öğretmenlerine ön lisans eğitimi verdik Türkiye'de. Çok fazla 
faydası olduğuna inanmıyorum. Bü eğitime katılan birçok öğretmen arkadaşımızla görüştüm; 
çoğunlukla birbirlerinden yararlanarak bu sınavları vermişler ve o sayede yüksek maaş seviye
sine erişmişlerdir. O nedenle, herhalde bu konuya da çözüm getirilmesi gerekir. Bu da şöyle 
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olur kanısındayım : Asgarî ücret, maaş, kazanç herkes için rahatça yaşanacak makul bir sevi
yeye yükseltilmelidir ki, eğitimin belli basamağı yüksek hayat standardını yakalamanın tek ka
pısı haline gelmesin; aksi halde, eğitim kalitesinin düşmesini önlememiz de mümkün olmaz. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun tasarısıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadardır. Hepinizi say
gıyla selamlar, bu kanun tasarısının millî eğitimimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : » 

Yükseköğretim Kurumlarında tkili öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikili öğretim

de ikinci öğretimle ilgili hususları düzenlemektir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Gaffar Yakın; buyu

run efendim. 
ANAP GRUBU ADINA GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; konuşmama, böyle güzel bir kanun tasarısını huzurlarımıza getiren bürokratlarımızı ve 
idarecilerimizi tebrik ederek başlıyorum. Milletvekilliği yaptığımız bir yıla yakın zamandır, ilk 
defa, milletimiz ve devletimizin geleceği açısından böyle hayırlı bir kanunun çıkarılacak olma
sından da sevinçliyim. 

Eğitimin, ne kadar önemli olduğunu hepimiz kavramış durumdayız. 2000'li yıllarda, Türk
iye'nin, güçlü kuvvetli olabilmesi ve milletlerarası rekabet ortamında yerini alabilmesi, ancak 
iyi yetişmiş sağlıklı bireylerle mümkündür. Bilgi çağı diyoruz; ama bu bilgi çağında, bu cips 
teknolojisinde, Türkiye'yi ileri götürecek olan, ancak, çok iyi okullardan iyi eğitim almış in
sanlardır; bu, ancak kaliteli bir eğitimle mümkündür. 

Ben sizlere, ilkokul ve ortaokullar arasındaki farklardan biraz bahsetmek istiyorum. He
pimiz çocuklarımızı "aman yabancı okullara, aman Anadolu liselerine sokalım" diye, gece gün
düz, yarış atları gibi yetiştirmek durumundayız. Normal okullara ise, kimse gitmek istemiyor. 
Bir tarafta 20 kişilik sınıflarda eğitim yapılırken, diğer tarafta 100 kişilik sınıflar var. Bu fark, 
sadece Türkiye içerisinde değil, Türkiye ile Avrupa'yı ve dünyayı kıyasladığımızda da görül
mektedir. Üniversitelerimizi, bir MİT, bir Yale, bir Oxford'la kıyaslama imkânımız yoktur. 

Avrupa'da okuyan insanlar, Amerika'da okuyan insanlar, üniversiteye para verdiklerin
den, üniversite eğitiminden gerekeni, hocasından gerekli dersi almak için zorlamaktadırlar. Hal
buki bizler, üniversitede okurken, kıraathanelerde geçirdiğimiz zamanlar, üniversitede geçen 
zamanlardan daha fazladır; ancak yoklama olduğunda gidenler çoğunluktadır. Paralı eğitimin, 
böyle bir katkısı da olacaktır. 

Türkiye'de okuma ihtiyacı artmıştır. Her yıl 1 milyona yakın insan üniversite kapısına gel
mektedir. Türkiye'deki eğitimin seviyesine bakıldığı zaman, bir men power planning yoktur -
ve maalesef, iğne yapmadan, dikiş atmadan tıp fakültesini bitiren doktorlar; eline, herhangi 
bir anahtar almadan, makineyi görmeden mezun olan makine mühendisleri çoğunluktadır. 
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Bir taraftan "kaliteyi artıracağız, milletlerarası rekabete eğitim alanında "çıkacağız, iyi ye
tişmiş insanlara ihtiyacımız var" diyoruz. Bunu nasıl sağlayacağız? Eğitimimiz, son derece kö
tü bir darboğaz içerisine girmiştir. Bir taraftan yeni üniversiteler açtık. Sayın Bakanımız, yap
mış olduğu açıklamada, bu üniversitelerin fiilen gerçekleştirilebilmesi için, 28-29 trilyon lira 
civarında paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Halbuki, bu yılki bütçeden millî eğitime ayrılmış 
olan payın tamamı 57 trilyon lira civarında ve bu yeni üniversiteler için de, zannedersem, 1 
trilyon liralık kaynak ayrıldı. 

Eğitimin yükselmesini istiyorsak, mutlaka ve mutlaka finans kaynaklarını bulmak zorun7 

dayız. Ben Boğaziçi Üniversitesinden örnek vermek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi Amerika
lıların yönetimindeyken, daha az sayıdaki öğrenciye eğitim verilirken, yani bir yılda almış ol
duğu öğrenci 150-200'ken; şu anda çok daha fazlaya çıkmış ve aynı zamanda yeterli ödenek 
de olmadığı için, şu andaki eğitim seviyesi çok gerilere gitmiştir. Bütün mesele paradır. 

Sonuç olarak şöyle toparlayabiliriz ki : Flerkes, yükseköğrenim yapmak istemektedir ve 
bu gayet doğaldır, takdire şayandır. Bunun için, dışarıya giden bir yığın insanımız vardır ve 
ceplerinden para ödemektedirler. Devlet, -altını çizerek söylüyorum- bizim devletimiz, herkese 
yüksek öğrenim yaptırmak zorunda değildir; ancak, tarafsız bir gözle inceleyecek olursak, bu
gün benim çocuklarımın -birisi ODTÜ Vakfının okuluna, birisi TED'e gidiyor- bana yıllık mas
rafı 25 milyon lira civarında. Bu, herkes için böyle. Çocuklarımızın Anadolu lisesine girmesi 
için, daha ilkokulda, özel hocalar tutacağız -ki bazı hocaların saat ücretleri 500 bin liraya ka
dar çıkmıştır- üniversiteye girebilmeleri için kurslara göndereceğiz, dersanelere göndereceğiz, 
iyi bir okulu kazanabilmeleri için gayret göstereceğiz; ama iş üniversiteye geldiğinde, "yok, ben 
sana para yermiyorum" diyeceğiz! 

Bu, yanlış bir düşüncedir, bu çağdışı bir düşüncedir. Evet, fakir ve kabiliyetli gençlerimize 
sahip çıkalım. Ben de burslu okumuş bir insanım, hem de full bright bursuyla okudum; ama 
ihtiyacı olmayan, karşılayabilecek durumda olan insanlarımız, eğitimin, yükseköğrenimin kar
şılığını versinler ve elde edilen bu paralarla, hem eğitimimizin seviyesi yükselsin hem de maddî 
imkânı olmayan fakir gençlerimize imkân tanıyalım. Bugün üniversitelerimiz gerek altyapı olarak, 
gerek bina olarak, gerek öğretim elemanları olarak yeterli bir seviyeye ulaşmış durumdadır; 
elemanlarımız vardır. Bu okullarımızda öğrenim görmek isteyen insanlarımız da vardır, üni
versiteye girmek isteyen insanlarımız da vardır ve bugün, bırakın Doğu Avrupa ülkelerini, ar
tık Azerbaycan'a, Kazakistan'a, Macaristan'a, diğer memleketlere parayla eğitim almak için 
giden insanlarımız var. 

Bir taraftan da üniversitedeki öğretim görevlilerimiz maddî sıkıntı içerisindedirler,, ek ola
rak birtakım şirketlerde veya diğer ek işlerle uğraşmak zorundadırlar. Yani bir zamanlar, Al-
man'ın gelip de bize "Bu Fırat-Dicle Nehri akar, siz de böyle bakarsınız dediği gibi; yani artık 
bu anlayış seviyesinden, bu düşünce seviyesinden kurtulup, Atatürk'ün belirtmiş olduğu gibi, 
ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine yükseltmek zorundayız. Bu da, ancak, kafalarımızın içe
risindeki bütün doğmalardan, bütün kalıplaşmış fikirlerden kurtulup, gerçeği olduğu gibi gö
rüp ve o gerçeğe göre yeni kanunlar, yeni usuller çıkarmakla mümkündür. 

tkili öğretim, bu bakımdan, bu Hükümetin bence en başarılı, eh parlak ve tıpkı ANAP'm 
ilk zamanlarında olduğu gibi, ülkenin sistemini değiştirmeye yönelik pırıltılı bir kanun tasarı
sıdır. Bu kanun tasarısından dolayı Sayın Bakanı ve Millî Eğitim Bakanlığı bürokratlarını ve 
bu kanunun çıkmasına vesile olacak tüm milletvekillerimizi en içten saygılarımla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
Refah Partisi Grubu adına Sayln Cevat Ayhan; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye-
ler; üniversitelerimizde ikili eğitimin getirilmesi münasebetiyle müzakere edilen bu kanun tasa
rısının 1 inci maddesiyle ilgili olarak Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi dile getirmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, eğitim, bir miletin en temel müesseselerinden biridir ve en başta 
gelen, güçlendirilmesi gereken hususlardan biridir. Eğitim, toplumun, toplum düzeninin, kal
kınma ve gelişmenin temelidir. Bir Müslüman olarak söylüyorum, Kuranı Kerim de "Oku, Al
lah'ın adıyla oku" diye başlıyor ve "Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?" diyor. Yani, bizim 
inancımızda da, temel kültürümüzde de eğitime verilen önemi ortaya koyması bakımından fev
kalade mühim bir noktadır. 

Değerli kardeşlerim, buna rağmen, bugün biz ve birçok ülkeler geri kalmışlarsa, bunun 
temel sebebi, eğitimdeki geriliktir. Bir ülkede eğitim olmadan, iktisadî ve sosyal meseleleri çöz
meniz mümkün değildir. Bir ülkede eğitim olmadan, ilim ve teknolojinin gelişmesi ve kalkın
ma meselelerinin de çözülmesi mümkün değildir. 

Bakın, birçok ülke gibi biz de, belki 1-1,5 asırdan beri teknoloji ithal ederek, makine ve 
teçhizat ithal ederek, sosyal ve hukukî düzenimizle ilgili birçok müesseseleri ve mevzuatı ithal 
ederek kalkınmaya çalışıyoruz; ama maalesef, bugüne kadar bunu başarabilmiş değiliz. Hal
buki bunu, kendi kaynaklarını geliştirerek yapmak isteyen ülkeler başarmışlardır; bunun en 
güzel örneği de Japonya'dır; sosyal, kültürel, iktisadî yapısı ve sanayi ve teknolojideki gelişme 
noktası itibariyle örnek ülkelerden biridir. ' 

Aslında, bu mesele, bizim bütün çağdaşlaşma tarihimiz boyunca tartışılmış olan konular
dan biriydi. Osmanlı döneminde ve cumhuriyet döneminde birçok mütefekkirlerimiz, fikir adam
larımız, ilim adamlarımız, mutlaka Japon modeli bir kalkınmanın gündeme getirilmesi, uygu
lanması üzerinde durmuşlardı. Maalesef, biz bunu bugüne kadar başaramadık. 

Yükseköğretimin yaygınlaştırılmasıyla ilgili olarak şimdi önümüze gelen bu kanun tasarı
sı müzakere edilirken, değerli Millî Eğitim Bakanımıza ve bürokratlara arz etmek istediğim 
bazı hususlar var. 

Yüksek eğitim görenlerin sayısının artırılması, üniversitelerin sayısının artırılması, şüphe
siz, kalkınma ve gelişme için fevkalade uygundur, faydalıdır. Ancak, eğitim bir bütündür de
ğerli arkadaşlar. Eğer ilkokuldan üniversiteye kadar, eğitimi, bir bütün olarak, vasıflı insan 
yetiştirecek şekilde düzenlemezseniz, neticede başarılı olmanız mümkün olmuyor. 

Üzülerek ifade edelim, bazı dönemlerde alelusul açılan özel yüksekokullarla veya resmî 
okullarla, eğitimi çok yaygınlaştırdığımızı zannediyoruz; ama eğitip de ortaya koyduğumuz in
sanlara eğitim ve bilgi seviyesi ve meseleleri çözme kabiliyeti bakımından baktığımız zaman, 
fazla başarılı olamadığımızı görüyoruz. Bu bakımdan, ilkokuldan üniversiteye kadar, eğitimi 
bir bütün olarak ele almak ve üniversite tahsili yapabilecek olanları üniversite kapısına getir
mek; ama üniversite tahsili yapabilecek kabiliyet ve yaradılışta olmayanları bunun dışında tut-' 
mak gerekir. Zira, tahsil, eğitim, yaradılıştan gelen birtakım kabiliyetlerle, eğitim safhasında 
vereceğiniz bilgileri ve imkânları bileştirdiğiniz zaman netice alınabilen bir husustur. 
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Vaktimiz dar olduğundan sözü uzatmak istemiyorum. Söylemek istediğim husus şudur 
: Bugün eğitimde başarılı olan Batılı sanayileşmiş ye kalkınmış ülkelerde -değerli eğitimcileri
miz de çok iyi bilirler ki- bugün her liseyi bitiren, üniversite kapısına gitmez. O memleketlerde, 
o ülkelerde talebenin ilkokul ve ortaokul seviyesinde aldığı notlar, başarı derecesi ve kabiliyeti 
fevkalade dikkatle değerlendirilir ve onların içinden dört grup talebe ayrılır : 

Birinci grup, üniversiteye kadar gidebilecek olan; yani lise tahsili yapabilecek olan talebe
lerdir. ikinci grup, üniversitcaltı yardımcı meslek hizmetleri yapabilecek olan ve bunun eğiti
mini görebilecek olan talebelerdir. Üçüncü grup, el sanatlarıyla geçinecek olan ve vasıflı işgü
cünü meydana getirecek olan talebelerdir. Dördüncü grup da, vasıfsız işgücünü meydana geti
recek olan talebelerdir. 

/ 
Maalesef, bizde ilk ve ortaöğretimde bu tip bir değerlendirme olmadığı için, liseyi bitiren 

bütün talebeler üniversite kapısına yığılarak, aileleri, kendileri, memleket ve umum için de, ne
ticede faydalı olmayan, zarar tevlit eden bir dönemi başarısız bir şekilde devam ettirmektedirler. 

Burada arz etmek istediğim şudur : İnsangücünün eğitilmesi mühimdir; ancak insanın, 
vasıflarına ve kabiliyetlerine göre uygun sahada istihdam edilmesi hususu, eğitimin temel poli-

. tikası olması gerekir. Maalesef bizim millî eğitimimizde bunu göremiyoruz. Belki bununla ilgi
li .bilgiler, niyetler, hazırlıklar vardır; ama bugünkü eğitim şartlarında bunu yapmanın müm
kün olmadığını da arz edeyim. 

Hepimiz seçim çevrelerimizi geziyoruz, görüyoruz, bazı köylerde 1 öğretmen 5 sınıfı okut
makta, 2 öğretmen 5 sınıfı okutmakta ve fevkalade verimsiz bir eğitim ortaya konulmaktadır. 
Ortaöğretimde ise, 60-70 kişilik sınıflarda, hocanın, talebeyi yakından tanıması, kabiliyetlerini 
teşhis etmesi ve onu inkişaf ettirecek bir talebe-hoca münasebetlerinin tesis edilmesi mümkün 
olmadığı için, eğitim bu çağda da verimsiz olmaktadır; yani bugünkü eğitim düzeniyle Türki
ye, istediği kadar üniversite açsın, sadece, yetersiz vasıfta ve diplomalı insanları ortaya.çıkarır; 
ama toplumun, iktisadî ve sosyal kalkınmasında ve gelişmesinde verimli ve bilgili hizmet orta
ya koyacak olan vasıflı insanları yetiştirmekte de yetersiz kalır. 

Değerli arkadaşlar, bakın, Türkiye'de eğitim sahasında yatırımlarımızın ne olduğu ve öğ
retmen sayısı olarak eğitime tahsis ettiğimiz eğitici insan gücü miktarının ne olduğu konusuyla 
ilgili OECD raporlarından birkaç bilgi aktarma istiyorum. 

Millî gelirden eğitime sarf edilen oranlara baktığımızda, bu oranlar -birkaç ülkeyi örnek 
vereyim- Belçika'da yüzde 5, Finlandiya'da yüzde 6, Fransa'da yüzde 5 civarında -yuvarlak ra
kam söylüyorum- Almanya'da yüzde 4, Japonya'da yüzde 5'tir; Türkiye'ye baktığımızda ise, 
yüzde 2'dir. Demek ki, millî gelirden eğitime ayırdığımız pay küçüktür. 

"Türkiye fakir bir ülkedir" diyeceksiniz; ama, fakirliği yenmenin yolu da, millî gelirden 
daha büyük bir payın vasıflı insan gücünün yetiştirilmesi için ayrılmasına dayanmaktadır. 

Yine, öğretmen sayımıza baktığımızda, bu kalkınmış ve gelişmiş ülkelerle mukayese etti
ğimizde : 1 000 vatandaşa düşen öğretmen sayısı, mesela Almanya'da 14, Fransa'da 14, Belçi
ka'da 20, Norveç'te 22, Japonya'da 12'dir; Türkiye'de ise 7.5'tir. Demek ki, öğretmen sayımız 
itibariyle de yetersiz seviyede olduğumuz görülmektedir, üniversiteden ilkokula kadar olan 
dönemde. 
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Yine, Millî Eğitim camiasında gördüğüm bir dengesizliği de burada Sayın Bakana arz et
mek istiyorum : Geçenlerde Bolu'ya yaptığım bir seyahatte -vatandaşların arz ettiği bir bilgidir-
bazı okullarımızda aşırı öğretmen yığılmalarının olduğunu öğrendim. Bu durum, yıllar yılı ma
alesef şehir ilkokullarında ve ortaokullarında görülmüştür. Birtakım torpilli öğretmenlerimiz, 
fuzulî yere, şehir ilkokullarında -merkezi yerlerde- hiçbir eğitim hizmeti vermeden maaş almakta, 
diğer yerlerdeki okullarımızda ise, talebelerimiz, öğretmensiz vakit geçirmektedir. 

Bolu'dan bir misal vermek istiyorum : Bolu Merkez örencik Köyü İlkokulunda 48 tane 
talebe var; 8 tane de öğretmen... insaf edelim, bu ilkokulda 6 talebeye 1 öğretmen düşmekte, 
öbür taraftaki köylerde de 40 talebeye 1 tane öğretmen verilmektedir. 

Bu dengesizlikleri ortadan kaldırmak lazımdır. Sayın Bakanın, bilgisayara geçilen bir sis
temde, okul okul, köy köy bunları görüp bilmesi mümkündür; ama, vatandaşlar, hatta köyde
ki ilgililer, "Biz bunları millî eğitim müdürüne söyledik, ilgililere de söyledik; ama, ne yapa
lım, iktidar partilerinin şu veya bu ilçe başkam, il başkanı valiye tazyikte bulunuyor ve bıı Öğ
retmenler de burada atıl vaziyette tutuluyor" diyorlar. 

Birçok okullarımızda bu durum vardır. Dün şu parti, bugün bu parti vardır, ben partileri 
hedef alarak söylemiyorum; ama, bu dengesizliklerin giderilmesi, maaş vermiş olduğumuz eği
tilmiş insanların bu toplumun hizmetinde verimli olarak değerlendirilmesi lazım. Bu, millet 
için de kendileri için de en hayırlı yoldur. 

Değerli arkadaşlar, diğer taraftan, üniversite kapısına yığdığımız bu insanları üniversite
den mezun ettiğimizde, büyük bir iş sıkıntısıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Burada şunu arz 
etmek istiyorum : Bir arkadaşımız, "Siz insanları eğitin, iş vermeniz şart değildir" dedi. Doğ
rudur; ancak, bugün, Türkiye gibi, geçimin fevkalade zor olduğu bir ülkede, eğitilmiş insan 
işsiz kaldığı zaman, toplumda büyük rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Zira, eğitilmiş insan, 
herhangi bir işi de yapamamaktadır. Eğitimi düşük seviyede olan kişi, belki çok çeşitli işleri 
rahatlıkla yapabilmekte : Ama, maalesef bir toplum kültürüdür, yanlıştır "bu, üniversite me
zunudur, şu işi yapamaz, bu işi yapamaz; mutlaka devlette bir görev alacak" diye, böyle bir 
öncelikle işsiz kalmakta, kendisine ve ailelerine yük olmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, bu açtığımız üniversitelerin ve gece eğitiminin başarılı netice vermesi 
için, mutlaka üniversite öğretim üyelerini çok iyi seçmemiz gerekir. Bir arkadaşımız burada 
dile getirdi; Üniversite öğretim üyelerinin maaşları fevkalade düşüktür. Ben son yirmi, otuz 
yıl önceki dönemi hatırlıyorum; bazı dönemler tedricen, izafî olarak bir iyileşme olsa bile, ge
nellikle fevkalade düşük düzeydedir; yani, bugün, özel sektörde sekiz on sene hizmet etmiş 
bir üniversite mezununun aldığı ücret kadar ücret alan üniversite hocalarımız var. Bu seviyede 
bir ücretle üniversite eğitimini başarılı olarak götürmek mümkün değil; kabiliyetli insanları 
da ünversiteye çekmek mümkün değil. Burada rahmetli Profesör Mümtaz Tarhan Beyi hatırlı
yorum... Talebeliğimizde, İstanbul Üniversitesindeki konferans ve seminerlerinde bize ilettiği 
bir bilgiyi nakletmekten memnun olacağım, o da şudur : Kendisi Cambridge Üniversitesi me
zunuydu ve osmanlı eğitimini, Cambridge ve Oxford Üniversitelerinin, aynen medrese eğitimi
ni taklit ettiklerini ifade eder ve şunu söylerdi: "Cambridge ve Oxford Üniversitelerinde, üni
versite mezunları arasından birinci dereceye giren talebeler, öğretim üyesi olarak istihdam edi
lir; ikinci derecedeki talebeler -vasıf itibariyle- devlet hayatında, memuriyette; üçüncü, dör
düncü derecedekiler de iş hayatında görev alırlar. Yani, burada, bu derecelerle ilgili olarak söy
lemek istediğim şudur : Üniversite eğitiminin yüksek seviyede netice vermesi için, araştırmayla, 
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öğretimle, eğitimle, mutlaka, üniversite mezunları arasından, sınıfların en kabiliyetli çocukla
rını, gençlerini eğitim camiasında istihdam edecek birtakım formülleri getirmeye mecburuz. 
"Çok üniversite açalım" hayhay, "Çok okul açalım" hayhay; ama, bu okullarda eğer kabili
yetli insan yetişsin, Türkiye'yi iüm ve teknolojide, sosyal ve iktisadî meselelerde Batı'ya ve dışa 
bağımlılıktan kurtarsın, temel meselelerini bu milletin kültürüne ve iktisadî ve sosyal hedefele-
rine göre düzenlesin istiyorsak, mutlaka, eğitimde, sayı yanında, kaliteye de büyük önem ver
mek gerekmektedir. Bu kanun çıkarken, ben, değerli Millî Eğitim Bakanımızın ve millî eğitim 
camiamızın bu hedeflere uygun bir plan ve programla, eğitim camiasını geliştirici ve yükseltici 
bir politikanın içinde olacaklarına inanıyorum. 

Hepinizi hürmetle selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
Şahsı adına Sayın Bulut, buyurun efendim. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Kısa konuş Cengiz... 
CENGİZ BULUT (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; ben politi

kacıyım, mikrofonu kaptım mı, kısa konuşur muyum hiç; bizim işimiz bu, mümkün değil... 
BAŞKAN — Sayın Bulut, süre içinde konuşursanız... 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Tabiî, Sayın Başkanım... . 
BAŞKAN — Süreniz 5 dakikadır. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Sayın Başkan da İzmirli olduğu için, İzmirliler için tole

ransı vardır. 
Efendim, tabiî, burada, millî eğitim denince, bizim aklımıza insan geliyor, Ülkelere, ma

denden de önce, yetişmiş insan lazım, Basit bir örnek vereyim : Irak'ı ele alalım... Irak'ta pet
rol var, para bol, her şey var; ama, eğitim olmadığı için, orada bir sürü Saddam yetişiyor. O 
ülkenin kaderi bu; eğitimsizliğin sıkıntısını çekiyor; ama, bir Japonya'da ne petrol, ne maden 
var; fakat sağlam ve güzel bir eğitim sistemi olduğu için, bugün onlarla kimse boy ölçüşemi
yor. Yani, eğitim Saddamların sayısını azaltır. Tabiî, bu benim anlayışım. Bu yaşa kadar gel
dim, hayatımda yaşadığım en büyük fırtına -Belediye Başkanı oldum, milletvekili oldum- üni
versite kapılarında yaşadığım fırtınadır. Liseden mezun olduğum zaman, "üniversiteye nasıl 
girerim?" diye düşünmüşümdür. Hani, o Doğu almanya'da bir duvar vardı ya, o duvardan 
daha büyük bir acı idi o sınav, bizler ve lise mezunları için... Liseden mezun olan gençler için 
bugün aynı sıkıntı var... Doğu Bloku duvarı yıkıldı; ama, biz üniversite kapılarındaki o engeli 
bir türlü kaldıramadık. Ben, bu bakımdan, Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Geçen sene-
ki bütçe görüşmelerinde kendisine aynı soruyu tevdi etmiştim. Şimdi, bu, iyi bir karar, güzel 
bir karar; ikili öğretim lazım, gece öğretimi lazım, çok acil lazım, paralı öğretim lazım. Aslın
da, paralı öğretim, eşitsizliği kaldırır. Bugün dershanelere girmek mümkün değil. Fakirin ço
cuğu giremiyor; çünkü, ücretleri milyonları buluyor. Milyonlarca lira para gerekiyor. Dershane 
yetmiyor, parası olan ayrıca hoca da tutuyor. Şimdi, dershaneye gidemeyen ve eğitim, öğretim 
için ders alamayan bir çocukla, çeşit çeşit dershanelerde, çeşit çeşit hocaların gözetiminde kurs
lardan geçen bir çocuğun girdiği sınavlarda aldıkları neticeler eşit hak sonucu mu oluyor? 

Biz diyoruz ki, gelin, parası olan, imkânı olan, üniversite okusun. Ayrıca, özel bir üniver
site kurulsun; okuyacak olan, parayı ödesin; devletin oradan aldığı parayla da, öbür tarafa, 
üniversiteye yatırım yapılsın. Yani,süt sağılacak yeri bilelim; bundan korkmayalım, açık ola
lım, rahat olalım, bu eşitsizliği kaldırmak için. 
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Değerli arkadaşlarım, milletvekili olduğumuz için ben de çocuğumu dershaneye gönder
dim. Hanım diyor ki : "öğretmen de tut." 

Türkiye'de bu imkân kaç kişide var? Büyük şehirlerde bir miktar var; köylerde hemen he
men yok. 

Ben üniversiteye girdiğimde gece üniversitesi vardı; şimdi makine mühendisiyim... Gece 
üniversitesinde okudum. Gündüz çalışıyor, aldığım parayla gece üniversiteye gidiyordum. Ya
ni, fakir bile parayla okuyabilir... Gündüz çalışıyor, gece üniversitede okuyordum... tşte, gece 
üniversitesinin en büyük özelliği bu; gençler, gündüz çalışır, gece okur. 

Ha, "Ne iş yapacak?" Ben bu düşünceye karşıyım... Çalış arkadaş; şoförlük yap, git bilet 
sat, lokantacılık yap, git bir yerde pencere temizle... Bir Amerikan konsolosu, ben belediye baş
kanı iken beni ziyarete gelmişti, bana söylediği şu idi: "Cengiz Bey, benim iki çocuğum var; 
kızım üniversiteyi okurken, harçlığı için bir fotoğrafçının yanında, oğlum da üniversiteyi oku
yabilmek için bir lokantacının yanında garson olarak çalıştı." 

Artık, bu kasılmayı, bu gururu bir tarafa bırakmalıyız; yanlış yerlerde gururlanıyoruz. "Ben 
o işi yapamam. Sen şu işi yapamazsın, üniversite mezunu şu işi yapamaz." Yok... Yani, bu dün
yada cahillerin sayısını azaltalım, herkes bir üniversiteyi bitirsin. Okuyan insanlar, eğitilmiş 
insanlar zaten işi yaratırlar. Okuyan insan ne kadar az olursa, iş alanı o kadar kısıtlı olur, dü
şünenlerin sayısı az olur. 

Sayın Bakanım, gelin, gece okullarının sayılarını çoğaltalım; paralı da yapalım. Parası olan 
versin, Kıbrıs'a gideceğine, Azerbaycan'a gideceğine... İBen meseleyi döviz olarak düşünmüyo
rum, döviz benim için ikinci sırada. Bu sayıları azaltalım. Yüzbinlerce gencimizin rüyalarına 
giren bu üniversite meselesini, bu gençlerimizin kafalarından çıkaralım. 

Biraz evvel de söylediğim gibi, bana göre, hayatımda yaşadığım en büyük fırtına, üniver
site kapısı önünde olmuştur. Bu fırtınayı azaltabilmek için bunu acilleştirelim, paralı okulları 
çoğaltalım, özel üniversiteleri çoğaltalım, gece üniversitelerini çoğaltalım; bir milyon genç mi 
var, bir milyonu da okusun; onlar işi yaratır. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Şahsı adına ikinci sözü isteyen Sayın Şemsek, buyurun. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; görü
şülmekte olan kanun tasarısının 1 inci maddesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım, öncelikle bu kanun tasarısının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, görüştüğümüz kanun tasarısı gerçekten fevkalade ehemmiyetli bir ka
nun tasarısıdır; hem Türk millî eğitiminde meydana getireceği neticeler bakımından hem de 
memleketimizin ekonomik, sosyal, kültürel hatta, siyasî yapısına yapacağı etki bakımından mü
himdir. 

Bir tercih meselesi gündeme gelmiştir. Bugüne kadar yürütülmemiş olan yeni bir eğitim 
türü, yeni bir eğitim sahası gündeme gelmiştir. Devletin paralı eğitim yapması, "ikili eğitim" 
ibaresi, daha nazik, daha hoş olduğu için kullanılmaktadır; ama, işin Özü, paralı eğitimdir. 

Şimdi, burada, tabiî, konuşan değerli arkadaşlarımızın hepsinin ifadelerinden şöyle bir 
kanaat çıkıyor : Sanki, Türkiye'de bu kanunla eğitim meselesi çözülecek; bu kanunla, üniver
siteler önündeki yığılma bitecek; bu kanunla, ülkenin çok büyük problemleri ortadan kal-
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kaçaktır... Bu kanun, tabiî, çok büyük neticeler ortaya getirecek; ama,1 bu Kanunun, üniversi
teler meselesiyle ilgili, üniversitelerimize yığılan bir milyon gencimizin meselesiyle ilgili toplu 
bir çözüm olmadığını gözden uzak tutmamamız lazım. Nihayet, Sayın Bakanımızın da ifade
si, bu kanunla, öğrenim görebilecek olan, eğitim ve öğretim görebilecek olan insanımızın sayı
sı, bu yıl da dahil olmak üzere, fazla değildir. Onun için, bu şekilde palyatif tedbirler yerine, 
meseleyi daha köklü şekilde çözecek, üniversite imtihanlarını ortadan kaldıracak, isteyen her 
gencimizin üniversiteye girmesini temin edecek bir sistemi, bütün siyasî partilerimiz, ilim adam-

, larımız müştereken çalışmak suretiyle bulmasında büyük fayda vardır. 

Dünyada insan unsurunun ehemmiyetini inkâr eden kimse yoktur. Her şey insan içindir. 
Ekonomi insan için, teknoloji insan için... Eğitim de, üniversitelerde bu insanı yetiştirecek bir 
ilim dalı olarak, üzerinde hassasiyetiyle durulması, hele sistem değişikliği yapılırken, fevkelade 
dikkatli davranılması lazımgelen bir birimdir. Onun için, öncelikle, bu maddede belirtilen ikili 
öğretimle, meselenin kökten çözüleceği gibi bir anlayışa kimsenin kapılmaması lazım geldiği 
kanaatini belirtmek istiyorum. 

İkinci husus : Devlet, parası olan insanları okutacak, okutsun, bir diyeceğimiz yok; ama, 
parası olmayan insanlar ne olacak?.. Bu sene 1 milyon genç var ve alınan miktar belli. Geriye 
kalanın belli bir miktarını, diyelim 100 bin kadarını alabilecekler, hepsinin alınması mümkün 
değil. Geriye kalan 700 bin genç yine açıkta. Bu 700 bin gencin problemini çözebilecek bir 
sistemi Sayın Millî Eğitim Bakanımız ve Hükümetimiz Yüce Meclisin huzuruna getirirse, ken-

. dilerini alkışlar ve takdirle karşılayarak, onun daha iyi yürümesi için düşüncelerimizi ifade et
meye çalışır, hep beraber de memnun oluruz. 

Ben, bu düşüncelerle, meselenin, köklü bir şekilde ele alınması, Yüksek Öğretim Kanunu 
ile birlikte, Üniversiteler Kanunu ile birlikte, Temel Eğitim kanunu ile birlikte, bütün eğitim 
sistemimizi toplu bir biçimde ele alacak, yeni bir reform, ciddî bir reform tasarısıyla meselenin 
çözümlenmesi istikametinde hazırlıkların yapılarak huzura getirilmesi ve Türkiye'de, üniversi
te imtihanlarının da ortadan kaldırılmasına fırsat verecek bir çözümün gündeme getirilmesini 
dikkatlerinize arz ediyor, bunun da mümkün olacağı kanaatini taşıyorum. 

Bu kadar insanı nasıl okutacağız, yükseköğrenimlerini nasıl yaptıracağız gibi bir düşünce 
kanaatimce doğru değildir. Türkiye'nin imkânları ciddî planlanırsa, ciddî düşünülürse, önü
müzdeki yıldan itibaren mevcut birikimi önleyecek şekilde, ondan sonrakiler için daha da ra
hatlatıcı tedbirlerle bu problem kökten çözülebilir. 

Üniversite imtihanlarında da büyük haksızlık oluyor. Yani, kazanan, bilen insan üniversi
teye giriyor diye bir şey söz konusu değil. Arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, dershaneler, onun 
dışındaki eşitsizlikler; yani, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Karadenizde, Orta Anadolu'da, 
İstanbul'da, İzmir'de, farklı farklı liselerde bilgi alan, farklı farklı okullarda okuyan insanları 
imtihana sokarak yarış yaptırmak, adaleti sağlayacak bir ölçüyü bulmakta güçlük meydana 
getirmektedir. 

Onun için, bu meselenin köklü bir şekilde çözümü istikametinde çalışmalarını, Sayın Mil
lî Eğitim Bakanımıza ve değerli yetkililere arz ediyorum. 

Bu ölçüler içinde de olsa, cüzi, kısa vadeli, az da olsa, bazı gençlerimizin okuma imkânını 
meydana getireceği için çıkacak kanunun hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar su
nuyorum. (MÇP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam , 
MADDE 2. — Bu Kanun; yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretime özgü 

faaliyet ve esasları kapsar. • • •' -
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. • . 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... . 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, söz istemiştim. 
BAŞKAN — Efendim, görmedim, lütfen ifade ediniz... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Daha önce elimi kaldırmıştım... 
BAŞKAN — İstirham ederim efendim; bakıyorum... 
Maddeyi kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) İkili öğretim : Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde ya

pılan normal örgün öğretim ve ikinci örgün öğretimi, 
b) İkinci Öğretim : Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini taki

ben yapılan örgün öğretimi, 
c) İkinci Lisansüstü öğretim : Normal lisansüstü öğretimin bitimini takiben veya yaz 

aylarında yapılan lisansüstü öğretimi, 
d) öğrenim Ücreti: İkinci öğretimde öğrencilerin eğitim - öğretimin karşılığı olarak öde

yecekleri ücreti, , 
e) Ders Ücreti : İkinci öğretimde öğretim elemanlarına her ders için ödenecek ücreti, 
f) Fazla Çalışma Ücreti: ikinci öğretimde görev yapan öğretim elemanları ile idarî per

sonele, yasal çalışma saatleri dışında yapacakları fazla çalışmanın karşılığı olarak ödenecek ücreti, 
İfade eder. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
RP Grubu adına Sayın Ünaldı, buyurun. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli üyeler; bu 

maddenin görüşülmesi sırasında bir hususu burada vurgulamak istiyorum. 
Biraz evvel, tasarının geneli hakkında görüşlerimizi bildirirken, desteklediğimiz; fakat, ha

zırlanmasında aceleci olunduğunu söylediğimiz bu tasarıya ilişkin bir hususu daha arz etmek 
istiyorum : 

Mecliste kanun çıkarırken veya kanunları getirirken, bir sıralama hatası yapıyoruz. Deği
şiklik teklifini yaptığımız 2547 sayılı Kanun, tümüyle değiştirmek istediğimiz veya Hükümetin 
tümüyle değiştirmek istediği bir kanundur. Hükümet Programına alınmış, iktidarda bulunan 
her iki partinin de seçim bildirgelerinde, değiştirilmesi yer almış bir kanunun değişikliğini 
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görüşüyoruz. Kendisi tümüyle değişecek olan bir kanun üzerinde değişiklik çalışmaları yap
mak, zaten kanunlarımız arasında kargaşa meydana gelmiş olan durum, biraz daha karışacak 
demektir. Şimdi değiştirdiğimiz husus, 2547 sayılı Kanun değişirken nasıl görüşülecek, o gün, 
hakkında neler söylenecek, onu düşünüyorum. 

Bir yandan da, vaat edilmiş, Sayın Bakan tarafından da zaman zaman söylenmiş, "Eylül 
' ayında YÖK Yasasıyla ilgili değişiklik olacak" denmiştir. 

^ Üniversitelerimiz üç aydan beri, bu üniversite reformu ismiyle konuşulan YÖK Yasası de
ğişikliğini beklemektedirler. Onun için, bu sıralama hatasını burada bir kere daha vurgulamak 
istiyorum, önce 2547 sayılı Kanun değişmeliydi, ondan sonra bu teklif gelmeliydi veya ikisi 
birlikte düşünülerek değerlendirilip, kanunlaştırılmalıydı. En doğrusu da buydu herhalde. 

Bu düşüncelerle saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

Karar Verme 
MADDE 4. — Yükseköğretim kurumlarının hangi programlarında ikinci öğretim yapıla

cağına her yıl en geç şubat ayında ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatosunun 
önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. Kararda bu programlara alınacak öğ
renci sayıları da belirlenir. 

ikinci öğretimin yapılmasına karar verilen yükseköğretim programlarına, öğrenci seçme 
ve yerleştirme birinci ve ikinci basamak sınavlarında alınan puanlara göre öğrenci yerleştirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

öğretim 
MADDE 5. — İkinci öğretim; öğretim süreleri, önlisans ve lisans düzeyinde sürdürülecek 

öğretimin esasları, devam, ara sınav sayısı, bunların başarı notuna katkısı, uygulama ve bü
tünleme şartlan ve eğitim - öğretimle ilgili diğer konularda normal örgün Öğretimden hiçbir 
farklılık taşımaz. 

İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim 
- öğretim yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 

Yatay Geçiş • . . ' . . ' • 
MADDE 6. — İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, ikinci öğretim programların

dan normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Normal örgün öğretimden 
ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. 
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Bu yatay geçişler de örgün öğretimde uygulanan mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, geçiş 
yapan bu öğrenciler ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
200 sıra Sayılı Kanun Tasarısının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden 

sonra gelmek üzere aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
"Ancak, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki şartları yerine 

getiren öğrenciler normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapabilirler." 

Yusuf Bozkurt özal Adnan Kahveci 
Malatya istanbul 

Engin Güner Fevzi tşbaşaran 
İstanbul ' İstanbul 

Recep Ercüment Konukman Cengiz Bulut 
İstanbul İzmir 

Gerekçe : Başarılı öğrencilere geçiş imkânı getirilmektedir. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — tike olarak 

katılıyoruz Sayın Başkan; ama, ekseriyetimiz olmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 

, MİLLÎ EĞlTtM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi, değiştirilmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 

öğrenim Ücreti \ 
MADDE 7. — ikinci öğretim isteğe bağlı ve paralıdır. Paralı öğretime kabul edilecek öğ

rencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, Öğrenim dallarının niteliklerine, Yükseköğretim ku
rumlarının özelliklerine ve sürelerine göre öğrenci maliyetleri de dikkate alınarak Yükseköğre
tim Kurulunun görüşü ve Millî Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit 
edilir. Ancak, alınacak ücretler normal örgün öğretim için belirlenen cari hizmet maliyetleri
nin̂  yarısından az olamaz. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek 
ve ilk yüzde beşe girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler, üst sınıfta o yıl için, 
normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı, öğrenim 
ücreti olarak öderler. 

öğrenim ücretleri, peşin olarak ya da biri kayıt veya kayıt yenileme sırasında, diğeri şubat 
ayında olmak üzere iki eşit taksitte üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına millî ban
kalardan birinde açılacak hesaba yatırılır. 

Bu miktarlar rektörlükçe en geç ilgili ayın sonuna kadar Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabı
na bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydolunmak üzere aktarılır. Yatırılan bu mik
tarlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca özel ödenek kaydedilir. Kaydolunan ödenekler ikinci 
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öğretime ilişkin giderlerin yanı sıra bu öğretimin yapıldığı birimlere öncelik verilmek suretiyle, 
o üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün giderlerinde kullanılır. Kullanım ve harca
maya ilişkin esas ve usuller Maliye ye Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim 
Kurulunca belirlenir. k 

Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı, ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Öğrenim ücretlerinin birinci taksidini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez, tkinci 
taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınır, bu süre içerisinde de öğrenim 
ücretini kanunî faiziyle birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilir. 

Öğrenim ücreti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilmez. 

BAŞKAN— Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. Anavatan Partisi Grubu adına 
Sayın Ahmet Kabil, Buyurun efendim. 

- ANAP GRUBU ADINA AHMET KABİL (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; görüşülmekte olan İkili Öğretim Yapılması ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 
ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 7 nçi maddesinin birinci fıkrasın
da yer alan "ilk yüzde beşe" ibaresinin "ilk yüzde ona" olarak değiştirilmesini istemekteyiz; 
çünkü, aynı zekâ düzeyinde, aynı gayret ve çalışkanlıkta; fakat ayrı düzeyde liselerden mezun 
olan öğrenciler açısından bu gereklidir. Yani, eğitim kadrosu eksik, dersleri boş geçen bir lise
den mezun olan öğrenci ile -Rize Lisesi gibi; çünkü Rize'de ders saati esasına göre 94 öğretmen 
olması gerekirken, şu anda 33 öğretmen vardır- mesela bir Ankara Fen Lisesinden veya İstan
bul Haydarpaşa Lisesinden mezun bir öğrenci aynı imtihana giriyor, aynı sorular soruluyor. 
Bu durumda, tabiî, Ankara Fen Lisesinden mezun olan iyi not alıyor, parasız okuyor; diğeri, 
fakir olmasına rağmen paralı okumaya mahkûm ediliyor. Bu adaletsizliği kısmen de olsa gi
dermek ve öğrencileri çalışmaya teşvik etmek için, hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın 
bütün derslerini vermek suretiyle, başarı durumlarına göre, ilk yüzde 10'a giren öğrenciler, o 
yıl için, normal örgün eğitim öğrencilerinin ödedikleri katkı payı kadar pay ödemelidir. Tasarı
da yüzde 5 olan nispet, 40 kişilik bir sınıfa 2 kişilik avantaj sağlar; ama, bu oran yüzde 10 
olursa 4 kişi istifade etmiş olur. Bu nedenle, önergemizle "yüzde beş" ibaresini "yüzde on" 
olarak değiştirmek istiyoruz. 

Sayın milletvekillerimizin desteğini talep ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabil. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Ünaldı, buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli üyeler; bu 
tasarıyla getirilen en önemli yeniliklerden birisi, ücretli eğitimdir. Bu madde de, ücret düzenle
melerini temin ettiği için önemli bir madde olarak karşımızdadır. 

Biraz evvel, ANAP Grubu adına konuşan arkadaşımızın yüzde 5'in en azından yüzde 10'a 
çıkarılması isteğini destekliyoruz. Söyledikleri doğrudur. Bu, başarıyı artırıcı, çalışmaya zorla
yıcı bir faktördür. Ülkemizin şartlarını, insanlarımızın fakir olduğunu biliyoruz, bunun için, 
bu nispeti artırmakta fayda vardır. 

Yine maddenin ikinci paragrafında, öğrenim ücretlerinin iki taksitte ödeneceği ifade edil
mektedir. Birinci taksit kayıt yapılırken, ikinci taksit de ikinci sömestre başında ödenecektir. 

Beşinci paragrafta ise, ikinci taksidini ödemeyen öğrencilere bir aylık ek süre tanınacağı, 
bu süre içerisinde de öğrenim ücreti ödenmezse ilişkisinin kesileceği ifade edilmektedir. 
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İnsanlarımızın fakir fukaradan ibaret olduğunu söyledim. Bu taksitler ödenirken çok sı
kıntılar çekiliyor. Normal eğitimde bile bunun sıkıntılarını yaşamış, öğrencilerin bize sık sık 
müracaatlarını görmüşüzdür. Paralı eğitimde bu sıkıntılara düşenler daha çok olacaktır. Bir 
ay içerisinde bu sıkıntıyı atlatmak zor olabilir. Onun için, burada, en azından iki ay süre tanı
mak gerekir. 

öğrenciden faiz almak bence doğru bir davranış değil. Bu "faiz" kelimesini de buradan 
kaldırmalıyız. 

Maddenin en son paragrafında, "öğrenim ücreti, Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumunca kredi olarak verilmez" deniyor. • 

Hadi, "verilir" diyemiyoruz; ama, "verilmez" hükmü buraya niye ilave edilsin? Belki im
kânlar doğar, verme imkânı olur. Böyle, bir kanun maddesiyle kredi verilmesinin engellenmesi 
doğru değildir. Hükümet kredi verme imkânını aramalıdır. Paralı eğitim, fırsat eşitliğini orta
dan kaldıran bir eğitimdir. 

"Zorluklardan dolayı paralı eğitime dönüyoruz" deniyor, ama, Kredi ve Yurtlar Kuru
munda fırsat doğar ise, imkân doğar ise kredi verme imkânı da araştırılmalıdır; kanun madde
siyle engellenmemelidir. 

Bundan dolayı, bu isteklerimiz doğrultusunda Önergelerimiz var; Heyetinizin destekleme
sini arz ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Hacaloğlu, buyurun. 

CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üye
ler; hepinizi, partim CHP adına saygıyla selamlıyorum. 

Görüşülmekte olan yasa tasarısı, ülkemizde, 1993 yılında 700 bine yakın gencimizi üni
versite kapıları dışında bırakan yükseköğrenim sistemimize kısmî, nispî bir rahatlama getir
mek için önerilmiş bir projedir. Bu projeyle, yaklaşık 20 bin gencimize, normal eğitim saatleri 
dışındaki saatlerde yükseköğrenim yapma hakkı tanınmak istenmektedir. Bunu, bu ilkeyi be
nimsiyoruz, bunu başta da belirttik. 

Ben, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sayın Bakanımızdan, bu projenin hedefi 17 bin kişi 
ise, böyle bir projenin genel malî yapısının fizibilitesinin ne olduğunu sormuş idim; ancak, Sa
yın Bakanımız, bu konuda ellerinde net bir veri olmadığını belirttiler. 

Öncelikle, herhangi bir alanda, herhangi bir sosyal konuda dahi olsa, bir proje geliştiril
diği zaman, bunun ne getireceği ne götüreceği, kamuya, ekonomiye veyahut da sistemin kendi
sine nasıl yükler getireceğini bilmemiz lazım. 

Bunu şu anlamda söylemek istiyorum : Bu yasa tasarısının bu maddesinde, bilindiği gibi, 
talebelerin en üst düzeyde başarı gösteren yüzde 5'ine, ödemede bir ayrıcalık getirilmekte. Şimdi 
sormak istiyorum : Niye yüzde 5? Bu yüzde 5 ile, sisteme ne gibi, hangi ölçüde bir yük getiril
mekte veya kamu hangi oranda bir maddî yükümlülük altına girmekte? Bunun boyutlarını bi
lebilirsek, bu rakamın yüzde 5 mi, yüzde 15 mi, yüzde 25 mi olacağı konusunda daha net bir 
değerlendirme imkânı bulabiliriz. ' 

Şimdi bilinmektedir ki, kapı dışında kalan 700 bin gencimizin içinde maddî ödeme gücü 
olan var, olmayan var. Ülkemizdeki gelir dağılımı belli... Yine bilinmektedir ki, bu yeni ikili 
öğretimde okuma imkânı bulabilecek olan gençlerimiz içinde, buna müracaat edecek olanlar 
içinde, potansiyel talepte bulunacaklar içinde, ödeme gücü olmayanların, göreli olarak fakir 
durumda olanların oranı hiç de yüzde 5 değildir; Muhtemeldir ki, bu oran yüzde 50'lerdedir. 
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Bu nedenlerle, burada bizden evvel bu konuda bir iyileştirme yapmak için diğer parti tem
silcilerinin önerilerini dinledik; biz de, CHP olarak, yüzde 5'lik oranın, hiç olmazsa yüzde 15'lere 
yükseltilmesini öneriyoruz. Gerçekten bir hesap yaparak değil ve bizim elimizde veriler olduğu 
için de değil; ama, mantıksal olarak, bir iyileştirme sağlayabilmek için böyle bir öneride bu
lunduk. 

Eğitimde, hazırlık sınıfı dışında, diğer sınıflarda başarıya ulaşan, not ortalaması sırala
masına göre ilk yüzde 15'e girenlerin, örgün eğitimdeki normal ödeme koşulları içinde ikili 
eğitime devam etme olanağının sağlanmasını talep eden bir değişiklik önergemiz vardır. 

Bunun, biraz daha sosyal adaletçi olduğunu ve biraz daha, ödeme imkânı olmayan ve bu 
700 bin kişi arasında kalarak yükseköğrenim yapma imkânını bulamayan gençlerimize bir im
kân sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Bu bağlamda, ek olarak, yasa tasarısında, ikili öğretim için yapılacak ödemenin ya peşin 
veya taksitle olmakla beraber, eğitim döneminden evvel yapılmasını öngören, -özel sektöre ait 
özel eğitim kurumlarında dahi görmediğimiz katılıkta- kural vardır. Biz bu kuralın da biraz 
daha yumuşatılmasını istiyoruz. Birincisi kayıt döneminde olmak üzere, dört eşit taksitte bu 
eğitim bedelinin ödenmesini ve yine keza, benden evvel konuşan değerli milletvekilinin belirt
tiği gibi, eğer ikili öğretime talip olan talebeler, Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi kullanma 
arzu ve ihtiyacı içinde iseler, örgün öğretimde eğitim almakta olan talebelerin talepleri ön planda 
tutulmak kaydıyla, bunların taleplerinin de devlet imkânları içerisinde dikkate alınmasını Ön
gören bir değişiklik önergemiz vardır. 

Grubumuzun bu hususlardaki görüşlerini belirtmek için söz almıştım. Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Esat Bütün, buyurun efendim. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sözlerime başlarken öncelikle Sayın Başkanı, değer
li milletvekillerini selamlayarak, üniversite kapılarında bekleyen gençlerimize üniversiteye gir
me imkânı getiren bu kanun tasarısını huzurlarınıza getirdiği için Sayın Millî Eğitim Bakanı
mıza ve ilgili personeline teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

Kanun tasarısının 7 nci maddesi üzerinde daha önce konuşan arkadaşlarımızın getirdikle
ri tekliflere katılıyorum. Bu vesileyle, bazı olayları burada açıklamak veya gündeme getirmek 
istiyorum. 

Geçen yıl üniversite kapılarında bekleyen gençlerimizin sayısı 900 bin idi: Bu sayı bu yıl 
1 milyonu geçecektir. Bunların 200 bin kadarı üniversiteye yerleşebilecek, geriye kalan 800 bin 
öğrenci ise yine dışarıda kalacaktır. Getirilen tasarıyla ancak 20 bin civarında öğrenciye böyle 
bir imkân tanınmaktadır. Üniversite kapılarında kalanların yüzde 10'u bile değildir bu rakam. 
Tabiî, bütün bunları kökünden çözecek çözümlerin getirilmesi lazım. 

Ülkemizdeki birçok olayların arkasında yatan gerçek nedenlerden bir tanesi de, eğitim me
selesidir. Bunun bir yönü, eğitimin millî olması, inançlarımıza, örf ve âdetlerimize, Türk Mil
letinin yapısına yakışır bir eğitim sisteminin verilmesinde yatarken, diğer bir yönü de, eğitim
deki adaletsizlik, fırsat eşitsizlikleridir. 
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Eğitimin beşikten mezara kadar olması ve beşikten mezara kadar eğitimde imkân tanın
ması gerekir. Bizim eğitimimizin, ilkokuldan üniversiteye kadar her kademesinde büyük bir 
adaletsizlik, büyük bir çarpıklık vardır. Geri kalmış yörelerimizde genellikle öğrencilerimiz, 
tek öğretmenle diğer bölgelerimizdeki okullardan daha kısa zamanda okurlar; diğer taraftan 
da, bu yörelere öğretmen zamanında atanmaz ve böylece ilkokulda öğretim süresi kısalır. 5 
sınıflı ilkokulda bir öğretmenle okuyan, yine öğretmen olmadığı için, ortaokula, ilkokul öğ
retmeninin girdiği; liseye, ortaokul öğretmeninin girdiği bir eğitim sisteminde yetişen bir genç
le, en modern tekniklerle kolejlerde ve Anadolu liselerinde yetişen bir genci aynı imtihana so
kuyorsunuz; bu imtihanın neticesinde de, zaten, parasız öğrenimi, iyi yetişenler kazanıyor. Okul
larımız arasında böyle bir eşitsizlik vardır; bunun acilen giderilmesi lazımdır. 

Yine, yeni yetişen, tecrübesiz bir öğretmeni de, oraların hakkını yiyerek, o köylere veya 
geri kalmış yörelere veriyoruz. 

Diğer bir konu : İllerimiz arasındaki dengesizlik, yine eğitime yansıyor. Ankara'daki bir 
öğrenci, kütüphanelerden, bütün teknik olanaklardan istediği şekilde yararlanarak kendisini 
geliştirirken, Anadolu'nun bir köyündeki insan, bütün bunlardan mahrumdur. Okullar ara
sındaki dengesizlikler devam ederken, bir de, parası olan ile olmayan arasındaki dengesizlik 
halen yürürlüktedir. Parası olanlar, özel okullarda okuduğu gibi, özel dershanelere giderek, 
yine devletin parasız okul imtihanlarını kazanmaktadırlar. Dolayısıyla, parasız okul imtihan
larını kazanma şansı yüksek olan bu öğrenciler, yani daha yüksek seviyede gelir sahibi olan 
insanlar parasız okuyacak; parası olmayan insanlar, bu haktan da yine yararlanamayacaklar. 
öyleyse, bu tasarı getirilirken bu öğrencileri düşünerek, yüzde 5'in, hiç değilse, yüzde 15'e, 20'ye 
çıkarılması gerekir. Bundan sonra yapılacak değişikliklerde veya bugünkü değişiklikte, gerek 
okullar açısından gerekse maddî açıdan eşitsizlik olan ülkemizde, bu eşitsizlikleri giderecek 
bir yapılanmanın getirilmesi gerekir. 

Bazı arkadaşlarımız kredi meselesi üzerinde durdular. Kredinin ve diğer şeylerin ülkemiz
de nasıl olduğunu, en iyi, milletvekilleri bilir. Hakkaniyetle dağıtılmadığını, birtakım insanla
rın araya girmeleri yüzünden, hak etmeyenlerin de kredi aldığını biliyoruz. Yurtkur, zaten, mü
racaatın ancak yüzde 50'sini karşılayabiliyor. Paralı öğretimdeki insanlara da kredi hakkı tanı
dığımız zaman, bunlar, daha gelişmiş çevreleriyle etkide bulunarak kredi alacaklar, bu yüzde 
50 oranı yüzde 25'e düşecek, oradan kredi alan fakir öğrenciler, bu şekilde krediden de belki 
mahrum kalacaklardır. Bu nokta üzerinde iyi düşünülmesi gerektiğini arz ediyor, hepinize say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bütün. 
Şahıslar adına son konuşmacı Sayın Bozkurt Özal. 
Buyurun efendim. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 
bu maddesi üzerinde söz almayacaktım; ancak, belli bir hususta bilgi vermek ve Meclisi bu 
konuda aydınlatmak maksadıyla kürsüye geldim. 

Değerli üyeler, 7 nci maddenin son fıkrasında, "öğrenim Ücreti Yüksek öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilmez" diye bir hüküm var. Aslında, bu ikili öğretim 
sistemi, kanaatimce, bu Koalisyon Hükümetinin yaptığı en müspet işlerden birisidir; bundan 
dolayı kendilerini ve Sayın Bakanı Tebrik ediyorum. Ancak, bu sistemin yerine oturması için 
bir uygulama dönemi geçirmesi lazımdır. Yani, her kanun mükemmel olarak çıkmaz, bazı 
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problemleri olabilir ve bu da, Türkiye için yeni bir sistemdir. Bu bakımdan, bu tasan da ka
nunlaşıp yürürlüğe girdikten sonra bazı problemlerle karşılaşılacaktır. Benim buradaki gayem; 
bu problemleri mümkün mertebe asgariye indirecek bazı önerilerde bulunmak ve kanun uygu
lamaya girdiğinde daha müsait imkânlar sağlamaktır. 

Kanunda* mümkün mertebe yasaklamalardan kaçınmak lazımdır. Çünkü, kanunda çok -
kesin yasaklama hükmü olursa, bu, problem çıkarır. Tasarıya "Öğrenim ücreti Yüksek öğre
nim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilmez" diye çok kesin bir hüküm konulmuş. 
Neden konulmuş? "Buraya gelecek olan insanlar zengin kişilerdir, paralı eğitim yapacaklardır" 
denmiş; ama, biz biliyoruz ki, piralı okullarda okuyanların bir kısmı da fakir çocuklardır; ba
bası, anası çocuğunu okutmak için evini satmıştır. Bugün, Türkiyemizde bir anne-babanın ço
cuğunu okutmak için yapamayacağı şey yoktur. Bu bakımdan, burada böyle bir kabulde bu
lunmak, "Buraya sadece zenginler gelecek" diye bir fikir üzerinde gitmek, benim kanaatime 
göre yanlıştır. 

Ben, 8 inci madde üzerinde de bir önerge verdim. Sayın Bakan ve Sayın Komisyon buna 
uyacaklarını söylediler ve o maddede konuşmayacağım. Ancak, aynı prensip burada da vardır. 
Yani, Burada da bu kredi, aynı şekilde Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 
verilsin; ama, bunun şartlarını, Bakanlık bir yönetmelikle tespit etsin. Bunu, öyle hemen bir 
yasakla kapatmayalım; çünkü, kanuna bu hükmü koyduktan sonra yapacak bir şey yoktur. 
Bakanlık kendi yetkisini kullanarak bunu altı aylık veya bir senilik dönemde işler hale getirsin; 
bu sürenin sonunda, eğer kanunda tekrar değişiklik yapmamız gerekiyorsa, bu elde ettiğimiz 
tecrübeye göre, o kanundaki değişiklikleri o zaman yapalım. Bu bir pilot çalışmadır, yeni bir 
iştir. Bunu, Sayın Bakana da aynı şekilde ifade ettim. Sayın Bakana meseleyi demin söyledi
ğimde "Bana bu konuda çok politik baskı olur ve zenginlerin çocukları da gelir buradan kredi 
alırlar" dediler. Sayın Bakan, hiç merak etmeyin, bugün Türkiye'de dış ticaret rejimi Bakanlar 
Kurulu kararıyla tespit ediliyor. Milyarlarca lira menfaati olan ithalatçılar, ihracatçılar, Bakan
lar Kurulunun kararına tabidir. Biz, burada hata yaptığımızı kabul etmiyoruz, burada bile po
litik baskılara karşı duruyoruz; şurada, üç^eş öğrencinin karşısında herhalde durma imkânı
mız olur, dedim. Dolayısıyla, benim tavsiyem -bunu tamamıyla iyi niyetle söylüyorum- burada 
vermiş olduğum önergeyle bü son fıkrayı buradan çıkaralım. Yani, "öğrenim ücreti, Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilmez" ibaresini çıkaralım diye bir öner
ge verdim. 

Eğer Sayın Bakan bu önergemi uygun bulurlar ve son fıkrayı buradan çıkarırlarsa, bu, 
"Bakanlığın yetkisinde yönetmelikle tespit edilir" anlamına gelir ve altı aylık, bir senelik dö
nem içinde de bu sistem yerine oturduktan sonra, kanun istenildiği şekilde yeniden bir değişik
liğe tabi tutulur. -

Bunları ifade etmek için söz aldım, Genel Kurula saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Verilmiş önergeler vardır, geliş sırasına göre okutuyorum : „ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 200 Sıra Sayılı, İkili öğretim Yapılması ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 46 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin 
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birinci fıkrasında yer alan "yüzde beş" ibaresinin "yüzde on" olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. , -

Ülkü Güney 
Bayburt 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Aydın Güven Gürkan 
İçel 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Ahmet Kabil 
Rize 

Avni Akyol 
Bolu 

Gürol Soylu 
İstanbul. 

Bekir Sami Daçe 
Adana 

Gerekçe : 
Türkiye'nin gerçekleri ve öğrencilerin ekonomik durumu da gözönüne alınarak, ilk yüzde 

5'e giren başarılı öğrenci sayısının çok az öğrenciyi kapsayacağı düşünülmüş, bu sayının yüzde 
10 olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 200 sıra sayılı yasa tasarısının 7 nci maddesinin bir ve ikinci paragraf

larının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 
UIuç Gürkan 

Ankara 

İbrahim özdiş 
Adana 

Faik Altun 
Antalya 

Kemal Tabak 
Adıyaman 

Madde 7 : (önerilen değişiklik) 
İkinci öğretim isteğe bağlı ve paralıdır. Paralı öğretime kabul edilecek öğrencilerin ödeye

cekleri öğrenim ücretleri, öğrenim dallarının niteliklerine, yükseköğretim kurumlarının özel
liklerine ve sürelerine göre, öğrenci maliyetleri de dikkate alınarak, Yüksek Öğretim Kurulu
nun görüşü ve Millî Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. An
cak, alınacak ücretler normal örgün Öğretim için belirlenen cari hizmetler maliyetlerinin yarı
sından az olamaz. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ders 
not ortalamasına göre sıralamada ilk yüzde 5'e girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğ
renciler, üst sınıfta o yıl için, normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı 
payı kadar miktarır öğrenim ücreti olarak öderler. 

Öğrenim ücretleri, biri kayıt veya kayıt yenileme sırasında olmak üzere, ilgili öğrenim yılı 
içinde dört eşit taksitle üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına millî bankalardan 
birinde açılacak hesaba yatırılır. 

Gerekçe : 
Bu değişiklik önergesiyle; yetenekli, ancak malî imkânları kısıtlı olup değişik nedenlerle 

ikili öğretime devam zorunluluğu'içinde olan.talebelere bu olanağın sağlanması, eğitimde ba
şarılı olanı ödüllendirerek genel verim düzeyinin artırılması hedef alınmıştır. 
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BAŞKAN —r Diğer önergeyi okutuyorum : 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, yanlış okundu; yüzde 5 değil, yüzde 15 

olacak. 
BAŞKAN — Düzeltmenize teşekkür ederim, tkinci defa okuttuğumuzda onu öyle okuruz. 
Üçüncü önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına „-. -
200 sıra sayılı kanun tasarısının 7 nci maddesinin son fıkrasının tasarı metninden çıkarıl

masını arz ve teklif ederiz. 
Yusuf Bozkurt özal Adnan Kahveci 

Malatya İstanbul 
Ali Er Ahmet Kabil 

tçel Rize 
Ateş Amiklioğlu 

Çorum 
Gerekçe : Madde 6'da yapılan değişiklikle tutarlılık sağlanmaktadır. 
BAŞKAN — Dördüncü önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

Ali Oğuz 
istanbul 

Fethullah Erbaş 
Van 

Lütfi Doğan 
Gümüşhane 

Teklif 
7 nci madde (beşinci fıkra) öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları 

yapılmaz ve yenilenmez, tkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere bir ikaz yazısıyla iki aylık ek 
süre tanınır. Bu süre içerisinde de öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin Yüksek öğretim Ku
rumu ile ilişkisi kesilir. 

BAŞKAN — Son önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 7 nci maddesi son fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve 

teklif ederiz. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Lütfi Doğan 
Gümüşhane 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre muameleye koyacağız : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 200 sıra sayılı yasa tasarısının 7 nci maddesinin bir ve ikinci paragraf

larının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Algan Hacaloğlu 

(İstanbul) 
ve Arkadaşları 

Madde 7; (önerilen değişiklik) İkinci öğretim isteğe bağlı ve paralıdır. Paralı öğretime ka
bul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, öğrenim dallarının niteliklerine, yük
seköğretim kurumlarının özelliklerine ve sürelerine göre öğrenci maliyetleri de dikkate alına
rak, Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve millî Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine, Bakanlar 
Kurulunca tespit edilir. Ancak, alınacak ücretler, normal örgün öğretim için belirlenen cari 
hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün 
dersi erini vermek ve ders not ortalamasına göre sıralamada ilk yüzde onbeşe girmek suretiyle 
bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler, üst sınıfta, o yıl için normal örgün öğretim öğrencilerinin 
ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı, öğrenim ücreti olarak öderler. 

öğrenim ücretleri, biri kayıt veya kayıt yenileme sırasında olmak üzere, ilgili öğrenim yılı 
içinde, dört eşit taksitte, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına millî bankalardan 
birinde açılacak hesaba yatırılır." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? ' • < • 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmamışlardır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 200 sıra sayılı İkili öğretim Yapılması ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 46 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan "yüzde beş" ibaresinin "yüzde on" olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ahmet Kabil 
(Rize) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmışlardır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Yerimden bir şey ifade edebilir miyim Sayın 

Başkan?.. 
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Bir yanlışı düzeltmek bakımından ifade ediyorum; Komisyonun çoğunluğu burada yok; 
onun için, "katılıyoruz" ifadesi yanlıştır. Sayın.Sözcü, prensip olarak doğru bulabilir, katıla
bilir; ama yine de "çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz" diye ifade etmesi gerekir... 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim... 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı 
(Konya) 

ve Arkadaşları 
Teklif : 7 nci madde (beşinci fıkra) Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin 

kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere bir ikaz yazısıyla iki 
aylık ek süre tanınır. Bu süre içerisinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin yükseköğretim 
kurumuyla ilişkisi kesilir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye katılmamışlardır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler;., önerge kabul edil

memiştir. 

Sayın Yusuf Bozkurt özal ile, Sayın Mustafa Ünaldı ve arkadaşlarının, son fıkrasının me
tinden çıkarılmasına dair önergeleri aynı mahiyette olduğu için, ikisini beraber işleme koyacağım. 

Komisyon, son fıkranın metinden çıkarılması yolundaki önergelere katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl
mıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılmıyoruz efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Söz istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özal. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce, 
madde üzerinde konuşurken bahsetmiş bulunduğum önerge bu idi. 7 nci maddenin sonunda, 
"öğrenim ücreti Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilmez" diye 
bir hüküm var. 

öyle anlıyoruz ki, bu ikinci öğrenim sistemi, zengin insanlara, parası olanlara ve çocukla
rı üniversite imtihanını kazanamayanlara bir imkân vermek için getiriliyor, yani üniversite 
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imtihanını kazanamayan ve parası olan insanlara ikinci bir imkân tanınsın; bunlar, para ver
mek suretiyle çocuklarını okutsun diye bir düzenleme yapılıyor; ama, ben diyorum ki, aslında 
bunun anlamı o değil. Biraz önce de ifade ettim; buraya, parası olmayan; fakat ana ve babası
nın (ebeveyninin) birçok zorluklara girerek, malını mülkünü satarak okutmak isteyeceği ço
cuklar da büyük sayılarda geleceklerdir ve bunlar sayıca zengin çocuklarından da fazla ola
caktır. Çünkü, zenginlerin çocukları ya Bilkent'e gidecektir ya yurt dışında okuyacaktır veya 
imkânını bulup, ana ve babalarının verdiği paralarla, sene içerisinde, özel dershanelere gidip, 
bilgilerini artırıp imtihanları kazanacaklardır. Buraya geleceklerin önemli bir kısmı -bakın, pe
şinen söylüyorum- fakir ve muhtaç çocuklar olacaktır; eğer baba ve anasının malı mülkü varsa 
bu mal ve mülkleri satmak zorunda kalarak gelen insanlar olacaktır. Kanuna, bu insanlara, 
"yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan kredi verilmez" diye çok katı bir madde kon
masının, fevkalade zararlı olacağı kanaatindeyim. 

Biraz önce de söyledim, kanunlara bu kadar zor ve kesin maddeler koymayınız. Bu, yeni 
bir uygulamadır; yeni uygulamanın problemleri olacaktır. Bu ilk dönemde (altı aylık problem
li dönemde) bu uygulama aksaklıklarını giderdikten sonra, belki, kanuna, istenilen yeni mad
deler ilave edilebilir; ama, biz bunu Türkiye'de ilk defa uygulayacağız. 

Ben diyorum ki, Millî Eğitim Bakanlığının kendi yetkisinde bir yönetmelikle, belirli şart
lar tadat edilmek üzere, bu insanlara, zor durumda olan bu insanlara yardımcı olalım. Nite
kim, bakınız, bu, 16 ncı maddede tanınmış ve sadece cari hizmet maliyetiyle ilgili olarak bakın 
ne denmiş : "öğrenci tarafından ödenecek miktar, istekleri halinde, ödeme güçlüğü olan öğr 

rencilere Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilebilir." 

Burada tutarsızlık var; orada "Verilebilir" diyorsunuz, burada da "bu verilmez" diyor
sunuz! Yani, bunu anlamak mümkün değil... Sebebi de şu : Sayın Bakan, "efendim, ben şimdi 
bunu buraya 'verilmez' diye koymazsam yarın herkes başıma gelir, benden zorla kredi alır" diyor. 

Biz bu kadar zayıf mıyız?.. Yani, biraz önce de bahsettim; ithalat rejimi kararnamesini 
çıkarıyoruz, Bakanlar Kurulu kararı olarak, bir çok işadamı geliyor, baskı yapıyor; ama onla
rın dediklerini duyuyor muyuz?.. Bir çok menfaat grubu geliyor... 

Hükümet etmek budur, bu gibi meselelerde karşı durabilmektir. Yani, "efendim, bana politik 
baskı yapılacak, aman bana baskı gelmesin" diye kanuna böyle madde konulur mu?!. 

Aslında, bana sorarsanız, bu, Anayasanın, eğitimde eşit hak şartlarına da aykırıdır. Nasıl 
olur da siz, diğer öğrencilere kredi verirsiniz de, buraya gelen öğrencilere kredi vermezsiniz?!. 
Olur mu böyle şey?.. 

Efendim, biz bunu bu maksatla verdik; iyi niyetle verdik. 
Ben burada herhangi bir kötülük düşünmüyorum, engelleme de yapmak istemiyorum. Za

ten, bu tasarıyla ilgili olarak da konuşmayacaktım; ama tasarıyı okurken gözüme çarptı; yan
lışlıklarını, aksaklıklarını düzeltmek için bu önergeyi verdim. Genel Kurul, eğer burada parti
zanca bir. tutum takınmazsa ve Sayın Bakanımız da bu sorumluluğu üzerine almak cesaretini 
gösterirse -ki, ben inanıyorum, Sayın Bakanımızda bu cesaretin.fazlası vardır, bunu yapabilir-
geliniz, bu maddenin şu son fıkrasını çıkaralım. 

Saygılar sunuyorum. •, • • 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Bİr hususu çok kısa arz edebi
lir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bu safhada mümkün değil efendim... 
Son önergelere Komisyon ve Hükümet katılmamışlardır. 
önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergeler kabul 

edilmemiştir. 
7 nci maddeyi, öne'rgeyle değiştirilen şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et

meyenler... 7 nci madde kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : ' 
öğrencilik Hakları 
MADDE 8. — İkinci öğretim öğrencileri normal örgün öğretim öğrencilerinin her türlü 

haklarından yararlanırlar. Ancak, bu öğrencilere Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumun
ca öğrenim kredisi verilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Ünaldı; buyurun. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli üyeler; bi

raz evvel oylanan ve kabul edilmeyen önergemizle hedef aldığımız ve yanlış olduğunu söyledi
ğimiz ifade, bu maddede de tekrarlanıyor, önerge üzerinde söylenilmesi gerekenler söylenildi
ği için söz almadım; ama bu maddede de aynı yanlışlık tekrarlanınca, ben de aynı hususları 
bir kere daha ifade etmeyi uygun gördüm. 

Tasarıda "kredi verelim" diye bir hüküm yok... Peki "vermeyelim" diye niye bir hüküm 
koyuyoruz, "verilmez" diye niye yasaklayıcı bir tavır alıyoruz?.. Bu, yanlış bir şeydir. 

Biraz evvel de yine bu kürsüden ifade edildi; bu geçiş döneminde, en azından birçok fakir 
fukaranın bu açtığımız ikili öğretim karşısında sıkıntılarda kalacağını ve nice anne ve babala
rın, çocuklarını öğretime gönderememehin imkânsızlıkları ve vicdan azabı içerisinde kıvrana-
caklarını lütfen değerlendirelim. Bu maddenin son cümlesini kaldıralım ve gerekirse 7 nci mad
denin son fıkrası konusunda tekriri müzakere yapalım. 

Saygılarımla arz ederim.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Soysal. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın başkan, değerli milletvekilleri; Komisyonun ve Hü

kümetin bu son önerilere niçin katılmadığını anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü, Türkiye'
nin eğitim sistemi zaten paralı bir eğitim sistemine doğru gitmektedir. Türkiye'de paralı olma
ması gereken bir şey varsa, o da, her şeyden önce,*eğitimdir. (CHP sıralarından alkışlar) Ama, 
devletimizin olanaklarının sınırlı olması, bazı bakımlardan, bizleri, sınırlı da olsa, düşük mik
tarda da olsa, para almaya sevk ediyor; fakat, yeni getirilen bu sistemde özellikle üzerinde dik
katle durmamız gereken bir yön var; o da, bu sistemden yararlanacak olanlar; paraları az ol
duğundan özel dershanelere gidemedikleri için ya da ailelerinin durumu elverişli olmadığın
dan pahalı kolejlere gidemedikleri için üniversite giriş sınavında iyi puan tutturamamış olan
lardır. Onlara yeni bir kapı açıyoruz... Açtığımız kapının, onlara açılmış olduğunu düşünerek, 
onlara kredi verilmesini, hiç olmazsa bir olanak olarak tanımamız gerekir. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkan, yerimden bir 

iki cümle söylememe müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Tabiî, buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; bir kere,' 7 nci maddedeki öğrenim ücretiyle, 8 inci maddedeki öğrenim kredisini bir
birine karıştırmamak lazımdır; bunlar farklı şeylerdir. 

Bir de, "fakir öğrencilerin tamamı buraya gelecek, zengin öğrencilerin tamamı öbür tara
fa gidiyor" mantığını anlamak ve savunmak da mümkün değildir. O zaman, bu sistemi para
sız hale, Öbür sistemi paralı hale getirelim!.. Bu takdirde doğru bir iş mi yapmış oluruz?.. O 
yaklaşım yanlış. Yani, üniversiteye girenlerin hepsi paralı, fakir çocuklar buraya girecek" yak
laşımını ne anlamak ne de savunmak mümkün. Bu çocuklar yurt dışına gidiyor; binlerce dolar 
götürüyorlar; oraya götürmesinler de bizim üniversitelerimize versinler diyoruz. Olay bu ka
dar basittir efendim. 

BAŞKAN-— Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. " 
önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 200 sıra sayılı yasa tasarısının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Algan Hacaloğlu İbrahim özdiş 
İstanbul Adana 

UIuç Gürkan Faik Altun 
Ankara Antalya 

Kemal Tabak 
Adıyaman 

Madde 8. — önerilen değişiklik : 
İkinci öğretim öğrencileri, normal örgün öğretim öğrencilerinin her türlü haklarından ya

rarlanırlar. öncelik örgün öğretim talebelerine verilmek kaydıyla, talepleri halinde Yükseköğ
renim Kredi ve Yurtlar Kurumunca öğrenim kredisi olanağından yararlandırırlar. 

Gerekçe : Anayasanın eşitlik ilkesinin zedelenmemesi, sosyal devlet anlayışıyla malî duru
mu müsait olmayanlara eğitim olanağı sağlamak için bu düzenleme önerilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 200 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 8. — İkinci öğretim öğrencileri, normal örgün öğretim öğrencilerinin her türlü hak
larından yararlanırlar. Ancak, bu öğrencilere, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tara
fından verilecek kredinin esas ve şartları, Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetme
likle tespit edilir. 

Yusuf Bozkurt Özal Adnan Kahveci 
Malatya İstanbul 
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Engin Güner Eyüp Aşık 
İstanbul Trabzon 

Cengiz Bulut 
tzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. V 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 inci maddesinin ikinci cümlesinin metinden çıka

rılmasını arz ve teklif ederiz; 

Mustafa Ünaldı Ali Oğuz 
• Konya * İstanbul 

Lütfi Doğan, Şinasi Yavuz 
Gümüşhane Erzurum 

Ahmet Arıkan 
- Sivas 

BAŞKAN — önergeleri, aykırılık derecesine göre muameleye koyuyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 8 inci maddesinin ikinci cümlesinin metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı (Konya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye komisyon ve Hükümet katılmamışlardır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 200 sıra sayılı yasa tasarısının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Algan Hacaloğlu (İstanbul) 

ve arkadaşları 
MADDE 8.— İkinci öğretim öğrencileri normal örgün öğretim öğrencilerinin her türlü 

haklarından yararlanırlar, öncelik örgün öğretim talebelerine verilmek kaydıyla, talepleri ha
linde, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca öğrenim kredisi olanağından yararlandırılırlar. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

— 162 — 



T.B.M.M. B : 29 19 . 11 . 1992 > O : 1 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamışlardır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
200 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 

ve teklif ederiz. 
Madde 8. — İkinci öğretim öğrencileri normal örgün öğretim öğrencilerinin her türlü hak

larından yararlanırlar. Ancak, bu öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tara
fından verilecek kredinin esas ve şartları, Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetme
likle tespit edilir. 

Yusuf Bozkurt Özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmışlardır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi, önerge istikametindeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : . 
öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi 
MADDE 9. — Kendi kurumlarında yapılmakta olan normal örgün öğretimde zorunlu ders 

yükünün en az yarısını doldurmuş olanlara öncelik verilmek üzere ikinci öğretimde hangi öğ
retim elemanlarının görevlendirileceğine, bölüm kurulunun görüşü dikkate alınarak, ilgili yük
seköğretim kurumunun yönetim kurulu karar verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Adnan Kahveci. 
Buyurun Sayın Kahveci. 
ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

yasa tasarısının bu maddesi, zannediyorum, ileride büyük sıkıntılara sebep olabilecek bir mad
dedir; çünkü, bu madde uygulamada eşitsizlik getirecektir. Bu madde, aynı okulda paralı eği
timde ders veren öğretim elemanları ile normal eğitimde ders veren öğretim elemanları arasın
da çok farklı ücret uygulaması getireceği için, maddenin Anayasaya aykırılığı gündeme gelebilir. 

Burada, paralı eğitim olayına biraz daha değişik bir gözle bakmamız gerektiği kanaatin
deyim. Biz, esasında paralı eğitimi, iyi uygulandığı takdirde, sosyal adalete en uygun eğitim 
olarak görüyoruz. Şöyle ki: Bugün, gençliğin sadece yüzde 10'u üniversiteye girebiliyor, yüzde 
90'ı giremiyor ve o giremeyen yüzde 90, asgarî ücretle dahi iş bulduğu zaman, "Ya Rabbi, Şükür" 
diyor; vergi ödüyor, ödediği vergilerle de o yüzde 10 okuyor; ama o yüzde 10 bugün parasız 
okuyor ve halktan aldığını, milletten aldığını millete vermiyor. 

Biz diyoruz ki, eğitim paralı olsun; ama, fakir fukura da borçlanabilsin, parası olmayan, 
eğitimin tüm masraflarını borçlanabilsin ve şu şu şekilde de geri ödesin... Bugün, diyelim ki 
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tıp eğitiminin maliyeti 100 milyon mu; 100 milyon borçlansın. 
Bugün Türkiye'de karnunun vasıflı eleman sıkıntısı var. tyi elemanlar, bırakın özel sektö

re gitmeyi, yurt dışına gitmeyi tercih ediyor. Biraz iyinin üzerindeki elemanlar özel sektördeki 
ücretleri beğendikleri için oraya gidiyorlar; kamuya da ancak, milliyetçi duyguları, vatansever
lik duyguları gelişmiş nadir bir kısım eleman ile, başka yerlerde iş bulamamışlar geliyor. 

Şimdi, diyoruz ki, sosyal adalet ilkesi, halktan aldığını tekrar halka vermekse, paralı eği
tim dolayısıyla borçlananlar, mezun olduktan sonra yurt dışına gidiyorlarsa, gitsinler; ama, 
borçlandığı bedeli de yüksek faizle geriye ödesinler. Yurt içinde kalıyorsa, düşük faizle geri 
ödesin. Yok, devlet sınavına girip, devlette bir pozisyon kazanmışsa, iki sene, üç sene, dört se
ne çalışmak koşuluyla borcu şilinsin. Gerçek sosyal adalet budur ve yükseköğretime daha bü
yük kaynak gelecektir. Yani, bugün, paralı eğitimle yapılması amaçlanan husus, orada, bütün 
eğitim sisteminde yapılacaktır ve yükseköğrenim sistemine daha fazla kaynak geleceği için, belki 
gençliğin yüzde 10'u değil, yüzde 30-40'ı okuyacak, okullaşma oranlarımız Amerika'yı, Avru
pa'yı daha hızlı bir şekilde yakalayabilecektir. 

Şimdi, şu maddenin uygulanmasıyla bir eşitsizlik ortaya çıkıyor. Aynı dersi veren iki ho
cadan biri paralı öğretimde okuyanlara ders verdiği için daha yüksek ücret alacak, öbürü pa
rasız eğitimde okuyanlara ders verdiği için daha düşük ücret alacak... Bunun mantıken tutarlı
lığını Sayın Hükümet nasıl savunur, bilmiyorum; ama, yasa tasarısının en zayıf maddesidir., 
Diğer zayıf maddeleri burada önergelerle tamir edildi ve Anayasaya aykırılıkları ortadan kal
dırıldı. Bu maddenin de, bir şekilde, Anayasaya aykırılığının ortadan kaldırılması lazım. 

Tabiî, doğrusu, demin söylediğim gibi, bütün eğitimi paralı hale getirip, dar gelirlinin borç
lanmasını mümkün hale getirmektir. Amerika'da bile, özel üniversiteye gitmek isteyen kişi, pa
ra bulamazsa, gider hükümetten kredi alır. Dolayısıyla, buraya tasarı geldiği zaman bu yol ka
palı idi; biraz önceki maddede verilen önergeyle bu yol açıldı; ama, bu maddenin de beheme
hal düzeltilmesi lazım. Yoksa, öğretim üyeleri mahkemeye giderek bu maddeyi delebilirler. 

Zannediyorum bu konuda bir önerge de hazırlanmış değil. Yani, Hükümetin bu konuda 
bir çözüm bulamadığını da görüyorum. Gerçekten içinden çıkılması zor bir durum; ben de 
çıkamadım; ama, şu haliyle bu madde Anayasaya aykırıdır. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum * 
Ders Ücreti 
MADDE 10. — Normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim 

elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için; dolduramamış olan öğretim elemanları
na bu yükün doldurulmasından sonra verdikleri her ders için, 2914 sayılı Yükseköğretim Per
sonel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile ara 
sınav, yarıyıl ve yıl sonu sınavları için ödenecek ücretlerin üç katını aşmayacak şekilde ikinci 
öğretim programları esas alınarak, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Millî Eğitim Bakanlığı
nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek ders ücreti ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
Akademik Yönetici ve İdarî Personelin Görevlendirilmesi 

MADDE 11. — İkinci öğretim yapılan yükseköğretim kurumlarında görevli akademik yö
neticiler ve öğretim elemanları ile idarî personelden isteğe bağlı olarak kimlerin, bu Öğretim 
sürecince çalışma saati bitiminden sonra fazla çalışma yapacaklarına, ilgili yükseköğretim ku
rumunun yönetim kurulunun görüşünü alarak kurumun yöneticisi karar verir. 

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

Fazla Çalışma Ücreti 

. MADDE 12. — Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli 
öğretim elemanları ile idarî personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları faz
la çalışma süreleri için saat ücreti ödenir. Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek 
ücretin miktarı, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine 
her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekil
de Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. 

Ancak, öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma ücreti 
ödenmez. 

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

Ödenek 
MADDE 13. — Yükseköğretim Kurulunca ikinci öğretim yapılmasına karar verilen öğre

tim programlarının bağlı olduğu yükseköğretim kurumunun bütçesine ikinci öğretim giderle
rini karşılamak üzere yeterli ödenek konulur. 

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

Lisanüstü Öğretim 

MADDE 14. — Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyelerindeki enstitülerde 
ikinci lisansüstü öğretim yapılmasına, ilgili enstitü yönetim kurulunun ve senatonun önerisi 
üzerine Yükseköğretim Kurulunca "karar verilir. Bu öğretim isteğe bağlı ve paralıdır. 

İkinci lisansüstü öğretime kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücreti, mali
yetler dikkate alınarak ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun önerisi 
üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir, öğrenim ücreti 7 nci madde uyarınca açılan 
hesaba iki eşit taksit halinde ödenir. 

İkinci lisansüstü öğretimde görevlendirmeler ve ders ücreti bu Kanun hükümlerine, diğer 
hususlar normal lisansüstü öğretimle ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Ünaldı. 
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MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 14 üncü maddede lisan
süstü öğretim planlanıyor. Yani, lisansını bitirmiş kişiler bu ikinci öğretimde bir nevi öğretim 
üyesi yardımcılığı yapacaklar, eğitime katılacaklar. Hem ikili eğitime geçmek hem de bir sürü 
yeni üniversite, yeni fakülte açmak durumunda olduğumuz şu zamanda, lisansüstü eğitime şid
detle ihtiyaç varken, bunu paralı olarak ilan etmek ve paralı olarak gerçekleştirmek, cidden 

.sakıncalı bir durumdur. Yani, öğretim elemanı açığımız varken ve ikili eğitime başlayıp, hoca
nın yanında, bu ikili eğitimle beraber öğretim elemanı yetiştirme imkânımız varken; bunu, pa
ralı olarak ilan edip, paralı olarak kanunlaştırıp, öğretim elemanı yetiştirme işini sıkıntıya sok
mak doğru değildir; hatta, eğitim hangi branşlarda olacaksa, bunu, o branşlarda birinci eği
timle koordineli bir şekilde, iyi öğretim elemanı yetiştirecek şekilde ayarlamak ve enstitülere 
bağlamak daha doğru olurdu. Ondan dolayı, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının son cümle
sinin, yani, "Bu öğretim isteğe bağlı ve paralıdır" ibaresinin metinden çıkarılmasını teklif edi
yorum. Bu konuda önergede vereceğiz. 

Tekrar saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde müzakereler bitmiştir. 
Şu anda bir önerge yoktun 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 
Hüküm Bulunmayan Haller 
MADDE.15. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 46 ncı maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
"Cari Hizmet Maliyeti 
Madde 46. — Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet ödenekleri, Öğrenci başına olmak 

üzere belirlenir. Öğrenci başına düşen cari hizmet ödeneği, öğrenim dallarının nitelikleri ve 
süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde tutularak Yükseköğretim Ku
rulunca farklı miktarlarda tespit edilir. Bu miktarın her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
kısmı devletçe karşılanır ve öğrenci adına ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine ödenek ola
rak kaydolunur. Geri kalan kısmı öğrenci tarafından ödenir. Devletçe karşılanacak kısım cari 
hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz. 

Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak ödemelerin miktar ve bölgelere göre oranları, ya
bancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarı ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller 
her yıl Bakanlar Kurulunca en geç Temmuz ayı içerisinde belirlenir. 

öğrenci tarafından ödenecek miktar, istekleri halinde ödeme güçlüğü olan öğrencilere Yük
seköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilebilir. 

Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, 2 yıllık önlisans 
ve 4, 5, 6 yıllık lisans öğreniminden bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere Devlet 
katkısı ödenmesine devam olunur. Ancak, bu öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Ku-
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rumunca kredi verilmez ve öğrenci katkısı birinci yıl için % 50, müteakip yıllar için °?o 100 
fazlasıyla alınır. Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrencilere de kredi veril
mez ve öğrenci katkısı % 100 fazlasıyla alınır. 

öğrenci katkısını ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. 
Cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ve öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edi

len gelirler ile yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirle
rinin satışından elde edilen gelirler, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına millî ban
kalardan birinde açılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar rektörlükçe en geç ilgili ayın sonuna 
kadar Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydolun
mak üzere aktarılır. Aktarılan bu miktarlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca özel ödenek kay
dedilir. Kaydolunan ödenekler, öncelikle öğrencilerin kısmî zamanlı çalışmaları ve sosyal hiz
metleri ile ilgili giderler olmak kaydıyla, üniversitenin cari giderlerinde kullanılır. Kullanım ve 
harcamaya ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğ
retim Kurulunca belirlenir. 

Bu hesabın sarfı, muhasebesi ve denetimi döner sermaye mevzuatına tabi olup, işlemleri 
: üniversitece görevlendirilecek sayman tarafından yürütülür. 

Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 
Zamanında ödenmeyen kredi borçları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak

kında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil edilerek Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumuna ödenir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Yusuf Bozkurt özal; buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarı

nın önemli maddelerinden birisi de bu 16 ncı maddedir. Birçok işlemleri, finansman durumu
nu, devlet yardımını, Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilecek kredileri tespit eden ve sistemin 
bir döner sermaye esasına göre çalışacağını belirten bir madde olması bakımından, önemli bir 
maddedir. 

Benim, burada, Yüce Meclisin dikkatine sunacağım birkaç husus var. Bunlardan birinci
si, yine gündemimizde bulunan bir kanun tasarısı var; bu kanun tasarısı, bütçe kanunlarında 
olup da kendi kanunlarında değiştirilmesi gereken maddeleri ihtiva eden bir kanun tasarısıdır. 
Bu kanun tasarısı gündemimizde beklemektedir. Belki bugün, belki de birkaç gün sonra görü
şebileceğimiz büyük bir kanun tasarısıdır. Bu kanun tasarısıyla, bütçe kanunlarında bulunan 

'< metinler, kendi kanunlarındaki yerlerine getirilmektedir. 
Aslında, yapılan iş doğrudur. Yani bütçe kanununun sonuna uzun birçok metin koymak

tansa, bütçe kanununda aynı maddeleri her sene tekrar tekrar getirmektense bir tek kanunla, 
ilgili kanunlarda köklü değişiklikler yapmak daha iyidir. Ancak, o tasarı, incelenirse -maliyeci 
bir zihniyetle yapılmış bir tasarıdır; bunu sayın Bakan da burada olduğu için söylüyorum- ora
da, döner sermayelerle ilgili olarak şöyle bir ifade var : "Döner sermaye gayri safî brüt geliri
nin yüzde 15'ini, elde etmiş olduğu kârların, sermayeye mahsup edilip edilmemiş olmasına bak
maksızın, tamamını Hazineye almaya Maliye Bakanı yetkilidir." 

Şimdi, siz böyle bir maddeyle döner sermayeleri işletemezsiniz. Onun için şimdiden uyarı
yorum; çünkü," bunu maliyeciler yazmıştır, yalnızca Maliye Bakanı görmüştür; diğer bakanla
rın böyle bir tasarıdan haberi olduğunu zannetmiyorum. Dediğim husus, bu tasarıda değil, gün-
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demimizde bulanan, yakında görüşeceğimiz, Maliyeyi ve bütçe kanununu ilgilendiren bir tasa
rıda vardır* Dolayısıyla, bu, sistemi tamamen felç edecek bir maddedir. Ben, orada da, zamanı 
geldiğinde önergelerimi vereceğim. . 

İkinci husus şu : Bakınız, burada, "Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı 
hariç olmak üzere, 2 yıllık önlisans ve 4, 5, 6 yıllık lisans öğreniminden, bu süreler sonunda 
mezun olamayan öğrencilere, devlet katkısı, ödenmesine devam olunur. Ancak, bu öğrencilere 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi verilmez ve öğrenci katkısı, birinci yıl için 
yüzde 50, müteakip yıllar için yüzde 100 fazlasıyla alınır. Lisans düzeyinde ikinci bir yükse
köğretim yapan öğrencilere de kredi verilmez ve öğrenci katkısı yüzde 100 fazlasıyla alınır" 
deniyor. 

Ben ceza verilmesine bir şey demiyorum; ama, cezayı böyle, kat be kat vermeyelim; yani, 
yüzde 50 ve yüzde 100 fazla alıyoruz; bir de kalkıp kredisini kesersek, bunların orada artık 
bir hayat, bir imkân bulmaları mümkün değildir. Bir talebe, zor bir sene geçirmiş olabilir ve 
siz onun hem ücretini yükseltip hem de kredisini kestiğiniz anda, o talebe biter. 

Buna ilişkin bir önergem de var; gene yüzde 100, yüzde 50 fazla alınsın; ama, kredileri 
kesilmesin şeklindedir önergem. Yani, oradaki, o, "kredisi kesilir" ifadesini çıkarıyorum. Bu
nun, daha yumuşak bir yaklaşım, devlete de yakışan bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim. 

Maddenin diğer konularıyla ilgili söyleyeceğim başka bir şey yok; hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum. Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başkja söz isteyen?.. Yok. ' 
Madde üzerinde önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
200 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesinde, Madde 46'nın dördüncü fıkrasının 

son iki cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
' 'öğrenci katkısı birinci yıl için yüzde 50, müteakip yıllar için yüzde 100 fazlasıyla alınır. 

Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğrenim yapan öğrenciler için öğrenci katkısı yüzde 100 faz
lasıyla alınır. 

Yusuf Bozkurt özal Ercüment Konukman 
Malatya İstanbul 

Halit Dumankaya ' Adnan Kahveci 
İstanbul İstanbul 

Emin Kul 
İstanbul 

Gerekçe : önerge, madde 6'da yapılan değişiklikle tutarlılık sağlamak üzere verilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması ve 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 46 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Kas
tamonu Milletvekili Münif Islamoglu'nun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi"nin 16 ncı maddesiyle değiştirilen 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun 46 ncı maddesinin altıncı fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 
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Ülkü Güney Uluç Gürkan 
Bayburt Ankara 

Aydın Güven Gürkan Bekir Sami Daçe 
İçel Adana 

Mehmet Gözlükaya Ali Oğuz 
Denizli İstanbul 

Cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ve öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edi
len gelirler ile yükseköğretim kurumlarınca daha önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve 
teksirlerin satışından elde edilen gelirler, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına millî 
bankalardan birinde açılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar rektörlükçe en geç ilgili ayın sonu
na kadar Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydo
lunmak üzere aktarılır. Aktarılan bu miktarlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca özel ödenek 
kaydedilir. Kaydolunan ödenekler, başta öğrencilerin beslenme, sağlık, spor, kültür ve diğer 
sosyal hizmetleri olmak üzere, üniversitenin cari, kalkınma plan ve programlarına uygun yatı
rım, transfer ve öğrencilerin kısmî zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılmasına ilişkin giderle
rinde kullanılır. Kullanım ve harcamaya ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. 

Gerekçe : Yükseköğretim kurumlarının malî kaynak sıkıntısı çektiği bir gerçektir. Bu ne
denle, küçük çapta da olsa, bundan böyle öğrencilerin de harcamalara katılması zorunluluğu 
ortaya çıkmaktadır. -

Bu sebeple, yükseköğretime öğrencilerinin cari hizmetlere katkı payları 1992-1993 eğitim 
yılında bir miktar artırılmış bulunmaktadır. 

Yükseköğretim öğrencilerine verilen sosyal hizmetlerde herhangi bir azalmaya meydan ver
meden, bu kaynağın artan kısmının yatırımlarda da kullanılması üniversitelere büyük yararlar 
sağlayacaktır. 

önerge bu imkânı getirmiş bulunmaktadır. 
BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup muameleye koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
200 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesinde, madde 46 nın dördüncü fıkrasının 

son iki cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ye teklif ederiz. 
öğrenci katkısı birinci yıl için yüzde 50, müteakip yıllar için yüzde 100 fazlasıyla alınır. 

Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğrenim yapan öğrenciler için öğrenci katkısı yüzde 100 faz
lasıyla alınır. 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, biraz önce de ifade ettim, -yanlış 

emsal oluyor diye söylüyorum- böyle dememesi lazım... Herhangi bir kötü niyetim yok... 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Pren

sip olarak katılıyoruz Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — Komisyonun yeterli çoğunluğu olmadığı için, prensip olarak katılıyorlar. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Şahsen katılıyor... 

. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın 
Başkan, Sayın özal'in ne demek istediğini gayet iyi'biliyorum ben... 

BAŞKAN — Komisyonun yeterli çoğunluğu olmadığı için, prensip olarak katılıyorlar, takdiri 
Genel Kurula bırakıyorlar... 

PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın 
Başkan, Sayın Özal'ın ne diyeceğini biliyorum; ama, katılıyoruz... 

BAŞKAN — Ama, tabiî, prensip olarak... Usul olarak, yetersayınız olmadığından, takdi
ri Genel Kurula bırakıyorsunuz. 

Hükümet katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Kas
tamonu Milletvekili Münif İslamoğlu'nun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin 16 ncı maddesiyle değiştirilen 2547 sayılı Yükseköğre
tim Kanununun 46 ncı maddesinin altıncı fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Aydın Güven Gürkan (İçel) 
ve arkadaşları 

Cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ve öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edi
len gelirler ile yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirle
rinin satışından elde edilen gelirler, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına millî ban
kalardan birinde açılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar rektörlükçe en geç ilgili ayın sonuna 
kadar Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydolun
mak üzere aktarılır. Aktarılan bu miktarlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca özeLödenek kay
dedilir. Kaydolunan ödenekler, başta öğrencilerin beslenme, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal 
hizmetleri olmak üzere, üniversitenin cari, kalkınma plan ve programlarına uygun yatırım, trans
fer ve öğrencilerin kısmî zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılmasına ilişkin giderlerinde kul
lanılır. Kullanım ve harcamaya ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü 
alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? , 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Pren

sip itibariyle, katılıyoruz Sayın Başkan. ' 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi, önergelerle değiştirilen şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 16 ncı madde kabul edilmiştir. 
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17 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 17. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 18 inci maddesi aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir. 
Ek Madde 18. — Vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarının giderlerine 

katkıda bulunmak amacıyla ilgili yükseköğretim kurumunun müracaatı, Yükseköğretim Ku
rulunun görüşü ve Millî eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
Devlet yardımı yapılabilir. 

Yapılacak yardım : Devlet yükseköğretim kurumlarına o yıl tahsis edilen toplam bütçe öde
neklerinin örgün öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilen miktarın, ilgili vakıf yükseköğretim 
kurumunda okuyan öğrenci sayısıyla çarpılmasıyla bulunacak meblağın yarısını geçemez. 

Yardım miktarı vakıf yükseköğretim kurumunun toplam bütçe giderlerinin yüzde kırkbe-
şini geçemez. 

Yukarıda belirtilen azamî yardım miktarını almaya hak kazanan vakıf yükseköğretim ku
rumunun, 

a) En az iki yıl eğitim-öğretim yapmış olması, 

b) Üniversitelerarası Kurulca görevlendirilen değerlendirme komisyonunca tespit edilen 
tanınmış bilimsel dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından bu esasa göre 
sıralanan Devlet üniversitelerinin ilk yarısına girecek durumda olması, 

c) Öğrenci yerleştirme sınavında fen ve matematik puanlarına göre ilk ikibine giren öğ
rencilerin üniversitelere yerleştirilmeleri suretiyle yapılacak sıralamada Devlet üniversitelerinin 
ilk yarısına girecek durumda olması, 

d) öğrencilerinin en az yüzde onuna Eğitim - öğretim masraflarını karşılayacak burs 
vermesi, 

Gerekir. 

Sözkonusu sıralamada en sonda yeralan beş devlet üniversitesi düzeyinde olan vakıf yük
seköğretim kurumlarına yukarıda belirlenen esaslara göre, bütçelerinin en çok yüzde yirmi ora
nına kadar yardım yapılabilir. Bu maddede belirtilen azamî ve asgarî düzeyler arasında yeralan 
vakıf yükseköğretim kurumlarına yapılacak yardım miktarı Yükseköğretim Kurulu tarafından 
yapılacak sıralama dikkate alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından tespit edilir. 

Vakıf yükseköğretim kurumlarına yapılacak yardım her yılın ilk yarısında iki eşit taksit 
halinde ödenir. Yardım alan vakıf yükseköğretim kurumu her yıl nisan ayı sonuna kadar bir 
önceki yılın gelir ve giderlerini Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükse
köğretim Kuruluna göndermek zorundadır. 

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak vakıf yükseköğretim kurumlarından her türlü 
belge ve bilgiyi istemeye ve gerektiğinde merkez denetim elemanları vasıtasıyla denetim ve in
celeme yaptırmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, raporun 29 uncu sayfasında, Millî Eğitim Komisyonu
nun kabul ettiği metin tarafına yazılan bu maddenin son iki fıkrası, bir baskı hatasıyla, yanlış
lıkla oraya yazılmıştır. Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metin olduğundan, sağ tarafa 
yazılması icap ediyordu; 18 inci maddede de aynı şey olmuştur. Bu hususu bilgilerinize arz 
ediyorum. 

17 nci madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Grup adına söz istiyorum efendim... 
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BAŞKAN — Bizdeki talebiniz şahsınız adına efendim... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Doğru da efendim, benim yerime şahsı adına 

Sayın Kahveci konuşacaklar; ben de grup adına konuşacağım... 
BAŞKAN — Olmaz efendim, grup adına bir vesikanız gelmedi; zaten şahsı adına iki ar

kadaşımız konuşabilir. 
Şahsı adına sayın özal; buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde 

üzerinde biraz siyasî bir konuşma yapmak üzere huzurlarınıza çıktım. 
BAŞKAN — Sayın Özal, lütfen, siyasîyi bırakın da madde üzerinde konuşun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Evet, madde üzerinde siyasî konuşacağım. 
Bir müddetten beri dikkatle izliyorum, Sayın İnönü, ta ki bu maddeye sıra gelinceye ka

dar şu koltukta oturdular; ama, sıra bu maddeye gelince çıkıp gittiler, bu maddenin görüşme-* 
lerinde bulunmadılar... 

BAŞKAN — Efendim, bunun maddeyle ne ilgisi olabilir; o sırada bir işi çıkmıştır veya 
çağırılmıştır. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Müsaade edin, ilişkisini de söyleyeceğim efen
dim... (SHP ve DYP sıralarından "Ne alakası var, sana mı soracaktır?" sesleri) 

Bakınız, bu maddenin Doğru Yol Partisiyle ilgili herhangi bir problemi yok. Bu siyasî ko
nuşmamı, tamamen SHP Grubuna ithaf edeceğim. Geçen sene biz bu maddeyi Plan ve Bütçe 
Komisyonunda ve sonrada Genel kurulda görüştük. Aşağı yukarı bu madde o zaman da aynen 
bu şekilde geçti. Şimdi, bu madde, bizim o zaman geçirdiğimiz maddenin çok ufak tefek fark
lılıklarla değiştirilmiş şeklidir; ama, esasen aynı maddedir. Yani, bu madde, vakıf müessesele-
rince kurulmuş bulunan üniversitelere devletçe yapılacak yardımın esaslarını koymaktadır. 

Geçen sene, ben Plan ve Bütçe Komisyonunda görevli iken şiddetli müzakereler oldu. O 
müzakerelerde bilhassa o zamanki SHP Grubundan bize şiddetle hücum edildi ve denildi ki : 
"Devlet olarak siz bunlara yardım yapamazsınız. Siz ihsan Doğramacı'nm okuluna, Bilkent'e 
yardım yapıyorsunuz. Yapamazsınız, edemezsiniz..." Sayın öztürk arkadaşım da o toplantıda 
idi, hatırlarlar... 

Ne kadar tuhaftır ki - bunu siyaseten söylüyorum- bir koalisyon oluşmuş, bu kadar ters 
fikirde olan bir grup, şimdi bu koalisyon içerisinde, fevkalade munis bir şekilde bu maddeye 
"evet" demiştir! Bunu takdirle karşılıyorum. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Çatlak mı var diyorsun? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hayır, koalisyonun bir başarısı olarak göster

mek istiyorum. Yani, burada, Doğru Yol Grubu, SHP Grubunu, fevkalade katı oldukları bir 
konuda ikna etmiştir, bu konuda biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Yani, Anavatan Grubu, za
ten kanunun bu maddesini vaktiyle çıkarmıştır. Biz, vakıf üniversitelerine inanıyoruz. Bu ma-
selenin, sadece bir İhsan Doğramacı meselesi olmadığını da biliyoruz. Daha başka vakıf üni
versitelerinin de kurulmasını diliyoruz; çünkü, vakıf üniversiteleri de, aslında, başka bir insanı 
yetiştirmiyor ki, bu memleketin, bu milletin insanını yetiştiriyor ve devlet üniversitelerinin yaptığı 
hizmetin aynısını yapıyor; devletin gelirlerinden, vergilerinden de şu nispette istifade etmesi 
gerekir. Dikkat ederseniz, devletin işlettiği üniversite daha masraflıdır. Bu bakımdan, vakıf üni
versiteleri için konulmuş bu maddeye ben tam destek veriyorum. 

SHP grubunun, değişen dünya şartları ve bilhassa dünyada bu tür konularda değişik dü
şünceler sonucu fikirlerinin değişmiş olmasını da takdirle karşılıyorum. 

Biraz önce Sayın Mümtaz Hocamın söylediği, "eğitim tamamen parasız olacak" fikrine 
de, sadece orta eğitim için katılıyorum; yüksekeğitim için bunun böyle olmayacağı kanaatin
deyim. Çünkü yüksekeğitimde işin paralı olması; ama parası olmayanlara da kredi temin 
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edilmesi şartıyla -ki orada aynı şekilde düşünüyoruz- bu mesleklerdeki eğitim planlamasının 
en iyi bir şekilde, pazar sistemiyle, yapılması mümkündür. Yani, hangi sahalarda eğitim isteni-_ 
liyorsa, hangi sahalarda para varsa, millet gider o konularda tahsil yapar. Bu iş paralı olursa 
böyle olur; ama parasız olursa, bir bakarsınız ki, dünya kadar avukat yetişiyor ve o kadar avu
kata da ihtiyacınız yok... Ama, iş paralı hale getirildiği takdirde, herkes para kazanacak mesle
ği tercih edip oraya girer. O bakımdan, biz bunu destekliyoruz; ancak, siyasî bir konuşma yap
mak ihtiyacını da duydum. , 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kahveci; buyurun efendim. 
ADNAN KAHVECİ (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben çok kısa bir 

konuşma yapacağım. 
Keşke bu maddeyi yıllar önce çıkarabilseydik; yani 1984 -1985 yıllarında böyle bir madde 

çıkarıp, vakıf üniversitelerini teşvik edebilseydik... 
Bu maddenin çıkma haberinden sonra -burada ismini zikretmeyeceğim; ama bunları, ya

kında, herhalde, inşallah kurulduktan sonra, tasarılar buraya geldiği zaman öğreneceğiz- Türk
iye'nin iki büyük grubunu üniversite kurmaya ikna etme çalışması yapıyoruz. 

Gerçekten, yükseköğrenim masraflı bir iştir. Bütün dünyada en zengin ülkelerde bile, üni- . 
versitelere, devlet, direkt veya dolaylı yollardan, araştırma projeleri kanalıyla yardım eder. Ta
biî, eğitimin çok nitelikli olması için, çok iyi hocalara, çok iyi laboratuvarlara gereksinim vardır. 

Bu madde, zannediyorum, Türkiye'de, sadece, şu anda üzerinde çalıştığım iki üniversiteyi 
değil, belki beş altı tane daha üniversiteyi vücuda getirecektir, meydana çıkaracaktır. Yıllardır 
şikâyet ettiğimiz, yükseköğretimde düşük okullaşma oranını, bu gibi maddelerle yükseköğre
nime daha fazla kaynak akmasını sağlayarak, daha da artıracağız ve "Niye Amerika'da, niye 
Japonya'da okullaşma oranı yüksek de, Türkiye'de o kadar yüksek değil?" sorusunu da artık 
kendimize sormayacağız... 

Hepinize saygılarımı arz ederim. 
MAHMUT ÜZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, ben de şahsım adına konuşabilir miyim? 
BAŞKAN — Efendim, iki arkadaş şahsı adına konuştu, üçüncü şahsa söz verme imkânı

mız yok, 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Ama biri grup, biri de şahsı adına konuştu... 
BAŞKAN — Hayır efendim, öyle bir tezkere bize gelmedi; daha önce de sordum. 
Efendim, madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde 

eklenmiştir. 
"EK MADDE 22. — Üniversitelerde o üniversiteyi veya bünyesindeki yükseköğretim ku

rumlarını geliştirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflarca yeniden kurulacak sağlık tesislerinin 
işletilmesi ve yönetimi, ilgili üniversite yönetim kurulu kararıyla tesisleri kurmuş olan vakfa -
verilebilir. Bu sağlık tesislerinin işletilme ve yönetim esasları Üniversite Yönetim Kurulu ile va
kıf yetkili kurulunca belirlenir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde l'i okutuyorum : 

GEÇtCİ MADDE h — 1992 - 1993 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının 
hangi programlarında ikinci öğretimin yapılacağı ve bu programlara alınacak öğrenci sayısı 
bu Kanunun yayımını izleyen bir hafta içinde üniversite senatolarının önerisi üzerine Yükse
köğretim Kurulunca tespit edilir. 

1992-1993 eğitim-öğretim yılında yapılacak ikinci öğretimin ücretleri bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir hafta içinde Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

1992-1993 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretim yapılacak programlar, bu programlara alı
nacak öğrenci sayıları, öğrenim ücretleri ve başvuru şartlan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Mer
kezince; hazırlanacak bir kılavuzda belirtilir ve başvuran öğrenciler, 1992 öğrenci seçme ve yer
leştirme birinci ve ikinci basamak sınavlarında almış oldukları puanlara göre yeniden tercih 
edecekleri programlara yerleştirilir. 

1992-1993 eğitim-öğretim yılı için ikinci öğretim en geç, bu kanunun, yayımı tarihini izle
yen ayın sonunda başlar. 

1992-1993 eğitim-öğretim yılı ikinci öğretiminin başladığı tarihten 31.12.1992 tarihine ka
dar ihtiyaç duyulan ödenek, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yedek ödenekten karşılanır. 

1992 öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında almış oldukları puanlara veya özel yetenek 
sınavı sonuçlarına göre bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazanmış bulunanlar (Açı-
köğretim hariç), 1992-1993 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretime başvuramazlar. 

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

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
GEÇÎCÎ MADDE 2. — Aşağıdaki cetvelde gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, burada bir matbua hatası olmuş; "ekli cetvel" ibaresinin "ekli liste" şeklinde düzeltilme
sini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Geçici madde 2'deki bu ibare "ekli listede gösterilen kadrolar" olarak dü
zeltilecektir. • • ' - , , ' • 

Teşekkür ederim. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, yine aynı şekilde, ekli 
listede, başlangıçtaki "bu cetvelde" ibaresinin de, "bu listede" şeklinde düzeltilmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Tamam, "bu listede" şeklinde olacak. O şekilde düzeltilmiştir. 
Düzeltilmiş şekliyle madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Geçici madde 2'yi yapılan düzeltmeyle ve ekli listesiyle beraber oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 19'u okutuyorum : 
Yürürlük -
MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 20'yi okutuyorum : 
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Yürütme 
MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylamadan önce oyunun rengini açıklamak isteyen sayın milletvekili var 

mı? Yok. . . " 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı ka

bul edilmiş ve böylece kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
Sayın Bakanımızın teşekkür konuşması yapma isteği vardır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, Yüce Mecli

sin çok değerli üyeleri; zannediyorum, Türk yükseköğrenimine, sadece bu sene yükseköğrenim 
imkânı vereceğimiz gençlerimizin sayısıyla ilgili değil, yeni bir anlayışı getirmesi bakımından 
da çok önemli bir kapı açmış bulunuyorsunuz. • -

Değerli arkadaşlarımızın (değerli grup sözcülerinin, kişisel konuşan değerli arkadaşları
mızın) uygulamayla ilgili söylediklerine, Yüksek öğrenim Kurulumuzun, üniversitelerimizin ve 
Bakanlığın uygulama sırasında dikkat edeceğini ve bu kanunun amacına uygun olarak uygula
nacağını bütün arkadaşlarımın bilmesini istiyorum. 

Bu sene, yaklaşık olarak 17 500 gencimiz, bu kanundan yararlanmak suretiyle, ikinci sö
mestrle birlikte öğrenime başlayacaktır. Bu sene yaz ayları içerisinde de bu öğretimin ilkyılı 
tamamlanacak ve önümüzdeki yıldan itibaren kanun mevcut mevzuatımız içerisine, mevcut sis
temimiz içerisine yerleşmek suretiyle, bu öğretim, üniversitedeki eğitim ve öğretimin bir parça
sı olacaktır, öyle ümit ediyorum ki, bu sene bu kanundan yararlanacak 17 500 öğrencimizin 
sayısı önümüzdeki yıldan itibaren her sene artmak suretiyle, bu sistem bir büyük yükü, Türk 
millî eğitiminin, Türk toplumunun üzerinden alacak ve bizim çocuklarımız, bizim gençleri
miz, yükseköğrenim yapmak için başka ülkelerin kapılarım zorlamak zorunda kalmayacaklardır. 

Hepinize, geniş katkılarınız ve büyük yardımlarınız için teşekkür eder, bu kanunun, Tür-
kiyemize, millî eğitimimize ve gençlerimize hayırlı olmasını dilerim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Hayırlı olsun. . .• • , 
Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.08 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saaü : 19.27 

v BAŞKAN : Başkanvckilı Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), HalH İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — 29 uncu Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 
Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko
runmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı : 171) (1) 

BAŞKAN — Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" 
kısmının 10 uncu sırasındaki, Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları üzerindeki müzakerelere 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun 

okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Grup adına var efendim. * 
BAŞKAN — Efendim, geçti. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Geçmedi efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, maddeler üzerinde konuşursunuz efendim. 
Maddelere geçilmesini... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya)-r Karar yetersayısı istiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı istenmiştir. ' • ' , * ' 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 

yetersayısı yoktur. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.30 

(1) 171 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

o 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Snati : 19.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıl din m Ava 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Haİil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

o 

BAŞKAN — 29 uncu Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko
runmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı : 171) (Devam) 

BAŞKAN — 10 uncu sıradaki, Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporunun müzakeresini yap-

1 maktaydık ve maddelere geçilmesi için yapılan oylamada karar yetersayısı bulunamadığı için 
ara vermiştik. 

Şimdi, maddelere geçilmesini tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 1 inci maddeyi okutmadan evvel bir açıklama yapmak istiyorum. 
Salonda 14 sıra, aşağı yukarı 620'ye yakın koltuk vardır; bir anda bütün salonu görüp, kimle
rin söz istediğini tespit etmek, arkadaşlarımın yardımlarına rağmen zor olmaktadır. Söz iste
yen sayın üyenin, lütfen yüksek sesle bunu bildirmesini istirham ediyorum. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 12 Şubat 1992 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın onay
lanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Grupları adına, Sayın Ayhan ve Sayın özal. 
RP Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; Türkiye ile Japonya arasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması konusunda yapıl
mış olan anlaşmanın onaylanmasına ilişkin tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Refah Partisi 
Grubu adına görüşlerimizi dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinize hürmetleri
mi arz ederim. 

Muhterem üyeler, bu anlaşma, yabancı sermaye ve kambiyo mevzuatına açıklık getirilme
si, kamulaştırma ve millîleştirme usullerinin ve uygulanacak işlemlerin belirtilmesi ve iki ülke 
arasında ihtilafların çözülmesi için getirilen hükümleri ihtiva etmektedir. 
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Değerli arkadaşlar, Türkiye ile Japonya arasında akdedilmiş olan bu anlaşma, inşallah, 
önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin sanayileşmesine, ileri teknolojinin Türkiye'ye aktarılması
na ve Türkiye'nin de teknoloji üreten bir seviyeye ulaşmasına yardımcı olur. Temenni edilir ki, 
yapılacak birtakım hizmetler, faydalı neticeler doğuracaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Japonya, bildiğiniz gibi, 19 uncu Asırda, Osmanlıların Tanzimatla 
başlayan çağdaşlaşma, kalkınma, gelişme ve çağa ayak uydurma gayretleri sırasında, kalkın
ma ve çağdaşlaşma hamlesini Osmanlılardan daha sonra başlatan bir ülke olduğu halde, bu
gün dünyada iktisadî, teknolojik ve siyasî alanda üç büyük güçten biridir. Her ne kadar, İkinci 
Dünya Savaşı sonrası, Amerikalıların uyguladığı silah ve askerî güç tahdidi ve birtakım am
bargolar sebebiyle, askerî güç olarak büyük bir varlık ortaya koyamıyor ise de, bugün, dünya
mızdaki üç büyük iktisadî güç merkezinden biridir. Bu üç büyük iktisadî güç merkezinden bi
risi, Atlantik ötesi, Birleşik Amerika ve Kanada'nın teşkil ettiği grup; öbürü, Batı Avrupa'nın 
teşkil ettiği grup ve diğeri de, Pasifik'te Japonya'dır. Dünya bugün, üç büyük iktisadî devle 
karşı karşıyadır. 

Japonya, bu noktaya kolay gelmemiştir. 1850'Ierde, Meici reformlarıyla iktisadî kalkınma 
için ortaya koyduğu esaslar, Japonya'nın çok süratli kalkınmasını ve gelişmesini sağlamıştır. 
Aslında, asırlar boyu kapalı bir toplum olan, dünyanın çok uzak bir noktasında, Avrupa'nın 
ve Asya'nın teşkil ettiği bölgenin çok uzağında, onbinlerce kilometre uzakta, bir Pasifik ada
lar topluluğundan teşekkül eden bu ülke, asırlar boyu kapalı bir dünyada yaşamasına rağmen, 
19 uncu Asırdaki bu Meici reformlarıyla iktisadî sahada çok süratli bir kalkınma sürecini baş
latmış bulunmaktadır. 

Dünya, Japonya'nın bu gelişmesini, uzun süre, belki fark da etmemiştir; ancak, 1904'te, 
Japon-Rus savaşında Japonların gösterdiği üstünlük, Çarlık Rusyasını mağlup etmeleri, dün-
ya'nın gözünü Japonya'nın üzerine çevirmiştir. O dönemde, Osmanlı Devletini yöneten, dev
rin padişahı Sultan Abdülhamit Han, büyük güçlerin, düveli muazzamanın Osmanlı toprakla-. 
rı üzerinde yayılmacı, sömürgeci niyetlerini çok iyi bilip, bunu, Alman, İngiliz Rus grupları 
arasında, dış politikada fevkalade ince, hassas dengelerle götürmeye çalışırken, doğuda Japon
ların ortaya koyduğu bu gücü derhal fark etmiş ve Japonya ile münasebetlerin geliştirilmesi 
için birtakım adımlar atmıştır. Hepimizin hatırladığı Ertuğrul Firkateyni, Japonya'ya, Osmanlı 
münasebetlerini geliştirmek için gönderilmiş olan bir Osmanlı savaş gemisiydi. Bu geminin gön
derilmesiyle beraber ve ondan önce de, kültür sahasında, iktisadî sahada işbirliğini geliştirmek 
için bir hamle başlatılmıştı. Biliyorsunuz, o gemi, dönüşte, Pasifik'te bir fırtınada batmıştır 
ve orada yüzlerce denizcimiz de şehit plmuştur. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Tüanik'ten de bahset! 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Ondan siz bahsedersiniz! 
Japonya'nın Birinci Dünya Savaşında mağlup olması, tekrar gelişin kalkınmasını engelle

memiştir. İkinci Dünya Savaşında Japonya yine mağlup olmuştur, taş taş üzerinde kalmamış
tır, büyük tahribata uğramıştır, atom bombası denenmiştir; ama, bu azimli ve kararlı millet, 
topluluk, kalkınma ve gelişmede hamlesini sürdürmüş ve başlangıçta arz ettiğim bugünkü se
viyesine ulaşmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, burada bir uzun mukayeseye girmek istemiyorum. Türkiye, 
Osmanlı dönemi ve cumhuriyet dönemiyle neden kalkınamamış ve gelişememiştir? Japonya 
neden kalkınmış ve gelişmiştir? Aslında, siyasetçilerimizin, sosyal bilimcilerimizin ve her 
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seviyedeki düşünürlerimizin, bunun üzerinde durması ve Türkiye'nin bundan sonraki dönemi
ni planlarken, bu tecrübeyi iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Aslında, Osmanlı döneminde 
ve cumhuriyet döneminde, Japonya'daki bu gelişmeler, bizde her vakit gündeme getirilmiş; ancak, 
gözü kapalı bir Batılılaşma ve kendi kültürünü ve manevî değerlerini hiçe sayan, toplumla çaT 

tışmaya giren bir üslupta ve değer sisteminde kalkınma gayretleri, Türkiye'de maalasef başarı
sız olmuştur. Bugün önümüzdeki dönemi planlarken, Balkanlar'da Ortadoğu'da, Kafkasya'da 
ve Orta Asya'da yaşayan 100 milyona yakın Müslüman ve Türk topluluklarla bütünleşecek, 
kültürel ve iktisadî sahada müşterek programlara yönelecek büyük ve güçlü bir Türkiye'nin, 
bu tarihî tecrübeyi iyi değerlendirmesi gerekmektedir. 

Bendeniz, burada size, Japonya ve Türkiye arasındaki bazı iktisadî büyüklükleri kısaca 
arz edeceğim : 

Japonya'nın yüzölçümü 378 bin kilometrekare, Türkiye'nin 781 bin kilometrekaredir; ya
ni, Türkiye, toprakları itibariyle, iki tane Japonya eder. 

Nüfus, Japonya'da 123 milyon, Türkiye'de 56 milyondur; bizdeki nüfus planlamacılarına 
atfedilir! Demek ki, böyle bir kalkınma modeli geliştirirsek, Türkiye'de 246 milyon insan, de
ğil 2 bin dolar millî gelire, 24-25 bin dolar millî gelire ulaşacak bir seviyeye de gelebilir. Türki
ye'deki nüfus planlamasının, dışarıdan, hangi amaçlarla desteklendiğinin, hangi niyetlerle des
teklendiğinin detayına burada girmek istemiyorum. 

15 yaşından küçük nüfusun oranı, Japonya'da yüzde 18, Türkiye'de yüzde 36'dır. Demek 
ki, genç nüfusumuz fevkalade yüksek orandadır. 

İstihdam; Japonya'da 64 milyon çalışan insan işgücü var, Türkiye'de 21 milyon. İstihda
mın dağılımına baktığınızda, Japonya'da, yüzde 7'si tarımda, yüzde 34'ü sanayide, yüzde 59'u 
hizmet sektöründe çalışıyor; Türkiye'de ise, yüzde 48'i tarımda, yüzde 20'si sanayide ve yüzde 
32'si hizmet sektöründe çalışıyor. İşsizlik oranı, bizde yüzde 7, Japonya'da yüzde 2'dir. 

Sabit sermaye yatırımları, 1980-1990 arasını değerlendirmek bakımından enteresan bir değer 
Türkiye'de ve Japonya'da. Bizde, 1980-1990 arasındaki on yıllık dönemde sabit sermaye yatı
rımlarında ortalama yüzde 10'luk büyüme var. Bu yüzde 10 büyüme de, mesken, konut saha
sında. Japonya'da bu oran yüzde 2'dir. Makine ve teçhizatta, yani sanayi yatırımlarındaki bü
yüme oranı, bizde yüzde 0,9 yüzde 1, Japonya'da ise yüzde 9'dur. Son on yılda, Türkiye'de, 
"çağ atladık" diyenlere ithaf olunur! Zaten, Planlamanın programlarında ve planlarında bu 
rakamları görmek mümkündür; yani, son on yılda Türkiye, kaynaklarını sanayileşme ve ikti
sadî büyüme yerine, birtakım ölü yatırımlara kullanmış bulunmaktadır. 

Elektrik üretimi, bizde 57 543 gigavat/saat, Japonya'da 870 743 gigavat/saattir; bizden 
15 misli fazladır. 

Millî gelir, bizde yıllık 112 milyar dolar, Japonya'da 3 trilyon 339 milyar dolardır. Fert 
başına millî gelir, normal döviz parkelerine göre, bizde 1 896 dolar, Japonya'da 23 822 dolar
dır. Satın alma paritelerine baktığınızda, buna göre 3 316 dolar Türkiye'de, 17 634 dolar Ja
ponya'dadır; yani satın alma paritelerini esas aldığınız zaman bile, bize göre takriben altı misli 
daha yüksek millî geliri bulunan bir ülkedir. 

1993 yılında Türkiye'de sağlık harcamalarının gayri safî millî hâsılaya oranı toplam yüzde 
4, Japonya'da yüzde 6,5'tur. Kamunun sağlık harcamaları Türkiye'de yüzde 1,4; Japonya'da 
ise yüzde 4,6'dır. 
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Bu saatte sizi sıkmak istemediğimden, enteresan bir rakamı daha arz ederek, örnek ver
meyi bitireceğim. Teknolojik gelişmenin ölçüsü olarak kabul edilen araştırma ve patent konu
sunda örnek gerekirse, 1990 rakamlarına göre, Japonya'da patent konusunda yılda 357 bin, 
Türkiye'de ise 1 048 müracaat bulunmaktadır. Yani, bu iktisadî gücün, bu büyük ekonominin 
dayandığı dinamik gücün, araştırma ve geliştirme faaliyetleri olduğunu görmek mümkündür. 

Son rakamları arz ediyorum : İhracat, Türkiye'de 13 milyar dolar, Japonya'da 287 milyar 
dolardır. İthalat, Türkiye'de 22 milyar dolar, Japonya'da 231 milyar dolardır. Japonya'nın dün
yada en çok dış ticaret fazlası veren ve kaynakları biriken bir ülke olduğunu da, tabiî bilmeyen 
kimse yoktur. -

Değerli arkadaşlar, Japonya budur; yani, böyle bir ülkeyle bir münasebete giriyoruz. Za
ten bu münasebet -tarih içinde gelişerek- vardır; ancak umut ederim, bu anlaşma, Türkiye'yi 
önümüzdeki dönemde daha iyi noktalara götürecektir. Tabiî, bütün mesele, Türkiye'ye Japon 
yatırımcısını, Japon sanayiini, Japon teknolojisini getirmektir. İnşallah büyük boyutlar 
Türkiye'de gerçekleşirse, önümüzdeki dönemde umut edilir ki, Japonya ile bu işbirliği netice
sinde, Japon teknolojisi ve sermayesi ile Türk sermaye ve işgücünün birleşmesi sonucu imal 
edilecek olan sınaî mamuller, Doğu Avrupa'ya, Kafkasya'ya, Orta Asya'ya ve Ortadoğu'ya ih
raç edilecek ve Türkiye'ye büyük bir ihracat gücü kazandıracaktır. Bu anlaşmayı, bu bak'ım-
dan memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. 

Burada bir noktayı Hükümetin dikkatine arz etmek istiyorum; o da, Türkiye-Japonya ti
caretidir. OECD'nin en son rakamlarına bakarsanız, ihracat, maalesef yıllar yılı Türkiye'nin 
aleyhine olarak gelişmektedir. s 

Mesela, 1985 yılında Japonya'dan ithalatımız 507 milyon dolar, Japonya'ya ihracatımız 
43 milyon dolardır. 1991'de ise, ithalatımız 1 milyar 92 milyon dolar, ihracatımız 226 milyon 
dolardır; yani Japonya ile Türkiye arasındaki ticarette, ihracatın ithalatı karşılama oranları -
daha kolay bir rakam olduğu için arz ediyorum- 1985'te yüzde 8 iken, 1986'da yüzde 14 olmuş, 
1987'de yüzde 22, 1988'de yüzde 36, 1989'da yüzde 44 olmuş ve maalesef sonra tekrar düşe
rek, 1990'da yüzde 21 olmuş, 1991'de de yüzde 21 olarak gerçekleşmiştir. Yani, bu anlaşmanın, 
inşallah önümüzdeki dönemde dış ticaret açıklarımızı da dengeleyecek birtakım tedbirleri ve 
teşvikleri de beraberinde getirmesi gerekmektedir. 

Daha evvelki köprü inşaatı ve bazı petrokimya tesisleri nedeniyle gelmiş olan Japon tek
nolojisi dışında son zamanlarda kayda değer fevkalade büyük bir proje, Toyota projesidir. Bu 
proje, benim seçim bölgem olan Sakarya'da gerçekleştirilmektedir ve inşaatı da halen devam 
etmektedir. Bu projeyi Türkiye'ye getiren önceki ve bugünkü Hükümeti ve emeği geçenleri şük
ranla yâd etmek isterim. 

1977 yılında bendeniz Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Genel Müdürü iken, Japonya'yla 
Kubato traktörlerinin -ki, 1977 yılında gezip görmüştüm, dünyanın en büyük traktör fabrikasıdır-
lisans anlaşmasını yapmıştım. Onları Türkiye'de imal etmek için her türlü hazırlıkları da yap
mıştık; ama, maalesef, 1978 yılındaki hükümet değişikliğinde görevimden alınınca, o proje de 
yarım kaldı. Hatırlarsanız, 1978-1979 yılları, Türkiye'nin iktisadî krizinin had safhada olduğu 
bir dönemdi. Steir projesini geçirdik, yürüttük ve uyguladık; ancak Japon teknolojisini o ta
rihte tamamlamak nasip olmadı. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, süreniz doldu, lütfen konuşmanızı bitiriniz. 
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>, CEVAT AYHAN (Devamla) — Sayın Başkan, konuşma süremi birkaç dakika geçtiğim 
(için küsura bakmayın. Aslında Grup adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Grup adına konuşuyorsunuz zaten; 10 dakikayı geçtiniz. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Peki, o zaman hakkım 20 dakikadır, ona göre konuşuyorum. 
BAŞKAN — Hayır efendim, 10 dakikadır. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Grup adınaysa 20 dakikadır. 
BAŞKAN — Hayır efendim, maddeler üzerinde 10'ar dakikadır. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Ben geneli üzerinde söz istemiştim; zatı âliniz göremedi

niz herhalde. 
BAŞKAN — Siz kendinizi bildiremediniz Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Peki, öyle kabul edelim efendim. Toparlıyorum; sizi üz

mek istemem. 
Değerli arkadaşlar, tabiî, Japonya-Türkiye münasebetleri, Türkiye'de iktisadî ve teknolo

jik gelişme sağlayacağı gibi, Türkiye'nin dış politikası bakımından da fevkalade önemlidir. Şu 
bakımdan önemlidir : Ortadoğu, Balkanlar, Asya ve Kafkasya üzerinde emperyalist emellerini 
hiçbir zaman terk etmeyen Batılı ülkelere karşı, bugün dengeleyici bir güç olarak doğudan Ja
ponya ile işbirliği; umut ederim Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya'da -bu bölgede- güçlü bin 
Türkiye ile beraber Japonya, önümüzdeki dönemde dışda politikamızda da bize bir güç sağla
yacaktır. Tabiî, Japonya ile olan bu münasebetler başlarken, iş hayatımızın bazı mevzuatları
nın da bu işbirliğini kolaylaştıracak şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Mamafih, onları, bi-
lahara ILO ile ilgili anlaşmaların müzakere edildiği safhada arz edeceğim için, burada sözleri
mi bitiriyorum. 

'Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın özal, buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milletlera

rası andlaşmaların uygun bulunmasıyla ilgili, Anayasanın 90 inci maddesine göre, aslında bi
zim bu kanunda pek fazla yapacak bir şeyimiz yok; ya kabul edeceğiz ya da reddedeceğiz. Mad
delerinde bir değişiklik yapma imkânımız yoktur; Anayasanın hükmü böyledir. 

Ayrıca, Anayasamızın gene aynı maddesinde "usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletle
rarası anlaşmalar kanun hükmündedir." Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla Ana
yasa Mahkemesine başvurulamaz der. Yani, aslında bu anlaşmalar, kanunların da üstündedir. 
Çünkü, diğer milletlerle yapılmış anlaşmalardır, dolayısıyla Anayasa Mahkemesinde dava bile 
açılamaz. 

Bu kadar önemli oldukları halde, ben normal olarak bu andlaşmaların, komisyonlarda 
olsun, Mecliste olsun, yeterince incelendiği kanaatinde değilim. Buradada bu incelemeyi yap
ma imkânımız yoktur. Ancak, gönül ister ki, bu gibi anlaşmalarda, belirli bir şekilde, bütün 
ülkeler arasında bir tutarlılık olsun. 

Biz, hükümet ettiğimiz sürede buna dikkat etmeye çalıştık. Tabiatıyla, her ülke, bizimle 
bu anlaşmayı yaparken, kendisine avantajlı durumlar istiyor; müzakereler oluyor, biz de, "ba
kın Avusturya'ya şunu verdik, size de bundan fazlasını veremeyiz" diyoruz. Bu şekilde belli 
bir standardı da getirmek lazımdır. 

Tahmin ediyorum, bu anlaşma da böyle yapılmıştır; ancak, Meclise geç gelmesi, bu konu
da Hükümetin yaptığı müzakerelerin uzamasından dolayıdır. 
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Bu anlaşma, diğer ülkelerle yapılan anlaşmalardan daha önemlidir. Benden önce konuşan 
değerli arkadaşımın da belirttiği gibi, bugün Japonya, dünyada sermaye fazlası olan sayılı ül
kelerden biridir. Amerika Birleşik Devletleri, bir zaman dışarıya büyük miktarda sermaye ih
raç ederdi, şimdi dışarıdan borçlanıyor; yani, Amerika'dan alacak fazla bir paranız yoktur. 
Batı Almanya, Doğu Almanya ile birleşip, büyük bir birleşme yükü altında girdi; oradan da 
fazla bir şey beklememek gerekir. Rusya, zaten parça parça oldu, onların dışarıdan paraya ih
tiyacı var. Petrol fiyatlarının yükselmemesi, Körfez'de meydana gelen harp ve ayrıca Îran-Irak 
Harbinin finansmanı nedeniyle Arap ülkelerinde de fazla bir para yok. 

Bugün, dikkatle bakılırsa, paranın çoğu Japonya'dadır. Gerçi, Japon ekonomisinin de sı
kıntıları var; ama, şu anda Japonya'nın durumu kuvvetlidir. Ancak, Türkiye'nin ekonomik 
gelişmesini Japonya ile mukayese etmek de doğru değildir. Çünkü, Japonya, ekonomik geliş-
mede.bir nevi rekorlar elde etmiş bir ülkedir. Bu başarıyı, yalnız Güney Kore, Singapur ve Tay
van gibi ülkeler taklit edebilmişlerdir. Biz, geçmiş dönemde bunu büyük ölçüde yapmaya çalış
tık. O da, ihracata dayalı, ihracatın sürdüğü bir ekonomik büyüme modelidir; fakat bu mode
lin içerisinde de -benden önce konuşan arkadaşım da belki ifade etmediler- en önemli husus, 
tasarruflardır. 

Japon ekonomisi, uzun yıllar, gayrî safî millî hâsılanın yüzde 35'ini tasarruf edebilmiştir. 
Onlar, küçük evlerde oturmuşlardır, mobilya kullanmamışlardır, yerlerde oturmuşlardır, kar
tondan evlerde oturmuşlardır. Biz ise, evlerimizi büyütmüşüzdür -köy evlerinde eskiden ica
bında hep bir odada otururduk- içerisini mobilya doldurmuşuzdur. 

Bakınız, bir misal daha vereyim : Ben hatırlıyorum, 1983 senesinde Türkiye'nin tasarrufu 
gayrî safi millî hâsılanın yüzde 16,5 idi sadece. Bu rakam, büyük uğraşmalarla, 1988'de yüzde 
26,5'a kadar çıkarıldı. Bu, iyi bir başarıydı; fakat, daha sonra bu rakam, tüketim talebinin ar
tırılması, daha fazla tüketime dönüşme yüzünden aşağıya gitmeye başladı ve üzüntüyle ifade 
ediyorum, bu yılki bütçede ve programda, önümüzdeki yılın tasarruf oranı sadece yüzde 20 
olarak görülmektedir. Yani, Türkiye'nin tasarrufları, gayrî safî millî hâsılanın yüzde 20'si sevi
yesine düşmüştür. Tabiatıyla, bu kadar düşük bir tasarrufla, kalkınma hızını yüksek seviyeler
de tutmak mümkün değildir. Bu durumda yabancı sermayeyi getirmeye muhtaçsınız, işte, Ja
pon sermayesinin de önemi burada ortaya çıkıyor. 

Japonya, diğer ülkelerden farklı olarak, çok aktif bir yabancı sermaye politikası gütme-
miştir. Çok dikkatli gelmişlerdir, uzun müzakereler yapmışlardır, çabuk karar vermemişlerdir. 
Bir memlekete yatırıma girmekte kolayca karar vermezler; fakat karar verdikten sonra da fev
kalade ciddî yatırımlar getirirler. 

Ben, burada bir sıkıntıyı söyleyeceğim. Dış ticaretten bahsedildi; doğrudur, Japonya ile 
Türkiye'nin dış ticareti aleyhimizedir. Bunun böyle olması da normaldir; çünkü, Japonya'nın 
ürettiği binlerce mal vardır. Bizim üretimimiz o kadar çeşitli değildir. Böyle bir ülkeyle ticarete 
girdiğinizde, elbette ki, ondan alacağınız, sizin ona satacağınızdan fazla olacaktır. Bu durumu 
dengelemek için kalkıp, "efendim, siz de bizden aynı miktarda alınız" demek yanlıştın Bu, 
işin tabiatına aykırıdır; ama, şunu diyebiliriz : "Siz de bunu düzeltmek için bize sermaye geti
rin, Türkiye'ye yatırım yapın. Bizden ne kadar, ticaret fazlanız varsa, o kadar sermayenizi de 
ülkemize getirin" diyebiliriz ve bunun müzakerelerini de yapmak lazımdır. Ancak, burada da, 
benim kanaatim, Türkiye'de yabancı sermaye yatırımlarına karşı tutumumuzda daha esnek ol
mamız gerekir. Geçmiş yıllarda, yabancı sermayeyi Türkiye'ye sokmamak yolunda, birtakım 
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aşırı milliyetçilik sebepleriyle, "illa biz yapacağız" düşünceleriyle, burada büyük yanlışlıklar 
yaptık; ama, şunu da biliyoruz ki, birçok ülkenin kalkınmasında, yabancı sermaye en önemli 
rolü oynamıştır. 

Bakınız, Japonya ile olan münasebetimizde aynı durum vardır. Buradaki en önemli yatı
rımlarından biri -arkadaşımızın bahsettiği gibi- Toyota'dır. Türkiye'de Toyota'nın yatınmı epey 
geciktirilmiştir. Neden gecikmiştir? Birtakım rekabet sebeplerinden dolayı, diğer unsurların bu 
işi engellemesinden olmuştur. Olabilir, ben buna bir şey demiyorum; ama başka büyük bir ya
tırımları var, onu da söyleyeyim. O da, Ali Ağa'da, yap-işlet-devret yöntemiyle kurmak iste
dikleri büyük termik santraldir. 

Bu projenin karşısına.fevkalade lüzumsuz, bir çevre meselesi çıkarılmıştır. 
Bakınız, Ali Ağa'da pek çok, kirleten yatırım var; orada demir-çelik yatırımları var; bu 

tesis ise, Japonya'nın içinde çalışan örnek bir tesisin aynısı olacaktı. Kükürdü düşük ithal kö
mür ile çalışacaktı, fevkalade yüksek bacası olacaktı, temizleme sistemleri olacaktı; yani, ora
yı kirleten bir yatırım değildi; fakat, bu siyasî bir mesele haline getirildi; kimlerin yaptığını 
burada söyleyip arkadaşlarımızı kızdırmayalım! Yalnız, bu işi düzeltmemiz lazım. Bu yatırı
mın Türkiye'de yapılması tekrar sağlanırsa, Japon yatırımı Türkiye'yi hızla gelir. Toyota ve bu 
yatırımı diğerleri takip edecektir. 

İşi doğru dürüst tetkik etmeden, hâkimleri de devreye soktuk, neticede idare mahkemele
ri, bu işin zararlı olduğuna karar verdi. 

Kanaatim, bu meselelerde daha dikkatli davranmamız yolundadır. Bilhassa, Sosyaldemokrat 
Halkçı Partili arkadaşlarımdan ricada bulunacağım : Arkadaşlarımıza, İzmir'de, Aliağa'da tel
kinlerde bulunurlar ve bu yatırımın Türkiye'ye gelmesindeki engeller ortadan kalkarsa, Japon 
sanayii büyük ölçüde Türkiye'ye gelecektir; bu hususta kanaatim vardır. 

Bu düşüncelerle saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. ^ 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinede söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda, adını soya

dını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 
Oy kutusu, sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
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11. — İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara sağlanacak Kolaylıklar Hak
kında 135 sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 141) (1) 

BAŞKAN — Oylama yapılırken gündeme devam edeceğiz. 
11 inci sırada ki, İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara sağlanacak Kolay

lıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenleri. Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sakarya Millevtekili Sayın Cevat Ay

han, buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; 135 sayılı ILO Sözleşmesinin, Uluslararası Çalışma Teşkilatı Sözleşmesinin onaylanmasıy
la ilgili bu kanun tasarısının müzakerelerinde Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyo
rum. Hepinizi hürmetle selamlarım. 

Muhterem arkadaşlar, 135 sayılı Sözleşmenin mevzuu, işletmelerde işçi temsilcilerinin ko
runması ve onlara sağlanacak kolaylıklarla ilgilidir. Malumunuz ILO, toplantısı 1971 Haziran 
ayında yapılmış ve 23 Haziran 1971'de kabul edilmiş; maalesef Türkiye'de, 1992'nin Kasım ayında 
bu sözleşmenin kabulü için meseleyi müzakere ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, çalışma hayatının, işçi ve işveren yönünden düzenlenmesi; işçi hakla
rının korunması, sendikal çalışmaların korunması, işçi temsilcilerinin korunması, şüphesiz hu
zurlu bir çalışma hayatının temellerindendir. 

Ben, bu tasarı burada müzakere edilirken -çalışma hayatımızla ilgili- çalışma hayatında 
huzuru, güvenliği, uyumu sağlayacak plan bazı eksiklikleri muhterem Çalışma Bakanımızın 
dikkatlerine arz etmek istiyorum. 

Bir toplumda iş hayatını işçi ve işveren yönünden adaletle düzenlenirse, hak ölçülerine gö
re düzenlenirse, o toplumda huzur olur,huzur olan yerde de verimli çalışma olur, üretim olur 
ve bundan, malumunuz, toplumun her ferdi de faydalanır. 

Benim, çalışma hayatında, 1980 öncesinden beri gördüğüm birtakım eksiklikler var. Ge
çen sene 1992 bütçesi müzakere edilirken, zannedersem Plan ve Bütçe Komisyonunda da Muh
terem Bakanımıza arz etmiştim, kendileri de orada cevaplandırmışlardı; ancak, bugüne kadar 
bu konularda bir gelişme görmedik. Bunlardan bir tanesi, Kıdem Tazminatı Fonudur. 

Kıdem Tazminatı Fonu, biliyorsunuz, 1980'den önce birara arzu edildi, çıkarılmak isten
di; ancak maalesef, o dönemin işçi-işveren geriliminin olduğu ortamda Parlamentoda müza
kere edilip, bu mevzuat çıkarılamadı. 

Aslında, bu mevzuat, kıdem tazminatıyla ilgili fon kurulması, işçilerin kıdem tazminatı
nın belirli bir fona yatırılması, o tasarrufların da işçilerin lehine bir şekilde işletilmesi, değer
lendirilmesi; öncelikle işçinin menfaatınadır. Hele bugün, yüksek faiz ve enflasyon ortamında 
ayakta durmakta zorluk çeken işletmeler, şu veya bu şekilde iflasa gitmekte ve bundan en çok 

(1) 141 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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mağdur olanlar da, maalesef işçi kardeşlerimiz olmaktadır. Bu kanunun çıkarılmasının önce
likle ele alınması gerekir kanaatindeyim. 

İkincisi, işçilerimizi ilgilendiren sosyal güvenlik kurumlarının bugün içine düştükleri du
rumdur. Maalesef, işçiler adına ödenen primlerle kurulmuş olan Sosyal Sigortalar Kurumu, 
bugün Emeklilere Ödeme yapamaz durumdadır; çalışanların da ilaç ve sağlık hizmetleri bedel
lerini ödeyemez duruma getirilmiştir. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — 
Bununla ne ilgisi var? 

CEVAT AYHAN (Devamla) — Biz, sizin, Bakanlık olarak çalışmalarınızı değerlendirme 
durumundayız. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — 
ilgisi yok. 

CEVAT AYHAN (Devamla) — İlgisi yoksa dinlemezsiniz, Sayın Bakan! 
işçilerin sağlık hizmetleri fevkalade geridir. Geçenlerde "Sayın Başbakan, biraz da bizi 

dinleyin" diye Milliyet'te manşete çıkan haberler vardı, biliyorsunuz. Hastanelerde işçilerin pe
rişan hali... 

Değerli milletvekilleri, Meclisin -Türkiye şartlarına göre- en iyi şekilde temin ettiği sağlık 
hizmetlerinden faydalanıyoruz; ama, işçilerin sağlık hizmetleri fevkalade kötü durumdadır, bun
lara el atılması gerekir. 

Emeklilik ücretleri, işçi ücretleri fevkalade kötüdür. 25 yıl çalışmiş olan bir Sosyal Sigor
talar Kurumu emeklisinin eline bugün 1 milyon 100 bin lira ücret geçmektedir ve emeklilerin 
statüleri çok farklıdır. 1980 öncesi emekli olanların ücreti başkadır, 1980 sonrasında emekli 
olanların ücreti başkadır; bugün emekli olanların ücretleri başkadır; aralarında misli misli fark 
vardır ve bunlar büyük sosyal yaralardır. Biz, memlekette huzur ve güvenlik istiyorsak, iş ha
yatında ve toplumda mutlaka bunlara el koymamız gerekir. Sayın Bakanımızın, uluslararası 
bu sözleşmeyi burada getirmekten çok daha acele, emeklilerin ve çalışanların bu haklarını gü
venlik altına alacak ve onlara hizmet götürecek kanunları getirmesi lazım, bunun daha büyük 
önceliği olması lazım. 

Ayrıca, Türkiye'de zannederim 1986-1987'de "Süper emeklilik" diye, zümrüdüanka kuşu 
gibi bir müessese getirilmiş ve 50 bin civarında vatandaşımız, maalesef, devlet adına dolandı
rılmıştır ve bugün içine düştükleri perişan vaziyette kendilerinin muhatabı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlaşma hayırlı olsun; ama, lütfen, bu anlaşmaya değil, asıl, 
alınması gereken tedbirlere Hükümet önem versin, bu kanunları getirsin, bunları müzakere edelim 
ve çıkarılım. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Anavatan Partisi adına Sayın Kul, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA EMtN KUL (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

sözlerime başlarken sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Yüce Meclise, Uluslararası Çalışma Teşkilatınca çeşitli tarihlerde düzenlenmiş bulunan 59, 

87, 135, 142, 144, 151 ve 158 sayılı sözleşmelerin onaylanması sunulmuş bulunmaktadır. Oyu
muzun rengini bildirmeden önce, bu konuda görüşlerimizi, bazı endişelerimizi arz etmek is
tiyorum. 
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Bu sözleşmelerden en yenisi olarak, her ne kadar, hizmet ilişkisine işveren tarafından son 
verilmesi hakkındaki 1982 tarihli 158 sayılı sözleşme görünüyorsa da, bu konu 1963 yılında 
Uluslararası Çalışma Teşkilatının bir tavsiye kararından kaynaklanmış olduğu için, temeli 1963 
yılına kadar gitmektedir. Bunun dışında, onaya sunulan sözleşmelerin en yenisi on dört yıl ön
ce, yani 1978'de en eskisi olan 87 sayılı sözleşrlıe, 17.6.1948 tarihinde, yani kırk dört yıl önce 
Uluslararası Çalışma Teşkilatı tarafından düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı ILO, Birleşmiş Milletlerin insan haklarıyla ilgili uzmanlık 
kuruluşları arasında önemli yer tutan bir kuruluştur. Teşkilatın bugünkü varlığı, 1919 Versay 
Barış Anlaşmasına dayanan bir maziye sahip bulunmaktadır ve Versay Anlaşmasına eklenen 
"Çalışma" başlıklı 13 üncü bölümle böyle bir teşkilatın kurulması öngörülmüştür. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı, iki cihan savaşı arasında Milletler Cemiyeti çatısı altında 
özerk bir kuruluş olarak hizmet vermiş, 1946 yılında Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulma
sından sonra bu teşkilatın ilk özel ihtisas kuruluşu olarak, bugüne kadar çalışmalarına devam 
etmiştir. Teşkilatın temel hedeflerinin yeni baştan ve daha kesin olarak belirlenmesi, 1944 yı
lında Philadelphia'da toplanan Uluslararası Çalışma Konferansında gerçekleştirilmiş ve özel
likle çalışma hayatı ve sosyal hayat yönünden ünlü bir insan hakları belgesi olan Philadelphia 
Bildirgesi açıklanmıştır. 

Yoksulluğun, nerede olursa refah için bir tehlike oluşturacağı, ifade ve teşkilatlanma hür
riyetlerinin sürekli ilerlemenin temel şartı olduğu genel felsefesinden hareket eden ILO, çalış
ma ve yaşam şartlarının düzeltilmesi,.tam istihdamın sağlanması, ücretler, sosyal güvenlik, iş 
kazaları ve meslek hastalıklarından korunulması meslekî eğitim gibi konularda standartların 
düzenlenmesi tavsiye kararlarının belirlenmesi yolunda uluslararası seviyede hizmetler veren 
bir kuruluştur. ~ — 

Uluslararası Çalışma Teşkilatının faaliyet alanıyla ilgili olarak oluşturduğu ve bugün üye
si bulunan 159 üyenin bilgisine sunduğu sözleşmeler ile, tavsiye kararları; her ülkeden, işçi, 
işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı ve her yıl yapılan genel konferanslarda teşkilat-bi-
rimleri tarafından toplanan bilgiler ışığında hazırlanarak ve oluşturularak belirlenmekte, teş
kilatın yönetim kurulu, çalışma bürosu ve yine genel konferans tarafından izlenerek denetlen
mektedir. -

Teşkilatın oluşturduğu sözleşme ve tavsiye kararlarını, teşkilata üye ülkelerin kabul etme 
zorunluluğu yoktur. Ancak, oluşturulan ve en az iki üye ülkenin onaylamasıyla yürürlüğe ko
nulan sözleşmelerin, üye ülkelerce onanması durumunda, bu sözleşmeler, o ülkenin iş hukuku 
haline dönüşür ve bu konularda üye ülke içi hukukunu, sözleşmelerin ilkeleri çerçevesinde dü
zenlemekle birlikte, bu düzenlemenin ve işleyişin ILO tarafından denetlenmesini de kabul et
miş olur. 

Bu noktada dikkatleri çekecek bir örnek olarak, Uluslararası Çalışma Teşkilatının ülke
mizce onaylanan bir sözleşmesine ait, Cumhurbaşkanı olarak Atatürk'ün imzasını taşıyan bir 
iltihakname yani katılma belgesinde, "Aynen vaad ediyoruz ki, sözü geçen iltihakname ahkâ
mına, kabili nakız olmamak üzere riayet edilecektir" şeklindeki beyan, onay halinde doğan 
yükümlülüğü açık ve özlü biçimde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, çok sayıda sözleşme onay
lamaktan ötede, bir ülke tarafından onaylanan sözleşmelerin hedefine uygun olarak hayata ge
çirilebilmesi, iç hukukun bir parçası haline getirilmesi, aslında önemlidir. 
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Sayın milletvekilleri, esas olan, sözleşmelerin kabulüyle ekonomik, sosyal ve siyasal geliş
meye paralel olmayan zorlamalar yaratmak ve şarkvari bir gösteriş değil; ülkenin, ekonomik, 
sosyal ve siyasal gerçekleriyle bağdaşan bir tutumu benimsemek ve önceden iç hukuku, sözleş
melere, hür dünyaya uyumlu hale getirmenin şartlarını yaratmaktır. Böyle bir gelişmenin ger
çekleştirilmesi halinde, sözleşmelerin onayı; ancak, amacına ulaşan bir işlem olarak değerlen
dirilebilir. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi, soyut bir özgürlükler rejimi olmaktan ötede, diğer bir 
aslî yönüyle, toplumun çeşitli kesimlerinin çıkarlarını özgürlük iklimi içerisinde savunmasının 
somutunda, birlikte yaratılan değerlerin dengeli ve adil bir biçimde paylaşılması rejimidir; Bu 
nedenle, demokratik rejimin kalkınma ve sanayileşmeyle yakın ve derin bir ilişkisi olduğu göz 
ardı edilemez. 

Çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü bir siyasal demokrasinin kurulması ve kurumlaştırılması 
önündeki engellerin öncelikle ayıklanmasıyla doğacak toplumsal iradeden güç ve hız alan bir 
kalkınma ve sanayileşme içinde, ekonomik ve sosyal hayatın, çalışma hayatının, iç hukukun 
gelişmesi, kendi doğal, sağlıklı mecrasını bulabilecektir, 

Çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir siyasal demokratik rejime varma hedefi önündeki 
bir dizi engelin var olduğu bir ortamda onaya sunulan ILO sözleşmelerinin, abartılmış bir de
mokratikleşme propagandası gürültüsüyle takdimi fevkalade yanlıştır, gerçek niyetten haklı kuş
kular doğuracak niteliktedir. 

Bir yandan, yalnızca siyasal demokrasinin biçimsel kuralları yönüyle dahi ilgili olarak Ana
yasada, Siyasî Partiler 'Yasasında, Seçim Yasasında mevcut engeller karşımızda dururken ve hatta 
bu engellere rağmen oluşan parlamentoda milletvekillerinin yasama ve denetleme görevlerini 
yapabilmeleri belli ölçüde engelliyken, ILO sözleşmelerini, sadece sözü ortada kalan bir de
mokratikleşme paketinin bir parçası olarak görmek, göstermek acaba mümkün müdür? 

Diğer yandan, ekonomik ve sosyal hayata, demokratik rejimin adil ve dengeli paylaştırıcı 
araçlarını sokabilecek bir kalkınma ve sanayileşme süreci, ülkemizde yetersizlik ve duraksa
mayla malul iken, ILO sözleşmelerinin bu denli gürültülü bir propagandayla, tek başına de
mokratikleşme ve refaha ulaşma reçetesine müstahzar olarak yazılması ve gösterilmesi müm
kün müdür? 

Çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü bir siyasal demokratik rejimi ve hızlı ve sağlıklı bir kalkın
ma ve sanayileşmeyi gerçekten hedeflemekle, bugün için sözde kalan bir demokrat gözükme 
yarışı ve gösterişleri arasındaki derin farkı mutlak gözlemlemek gerekir. 

Dünyada ILO sözleşmelerinin onaylanması bakımından işlemlerin yerine getirilmesiyle il
gili gelişmeleri gözlemlediğimizde, bu derin farkı hemen ve açıklıkla tespit edebiliriz. 

Ülkemiz, 1932 yılında Uluslararası Çalışma Teşkilatına üye olmuş ve bugüne kadar 28 söz
leşme onaylamıştır. En yakın komşumuzu ele alalım : Irak; Uluslararası Çalışma Teşkilatına 
Türkiye'yle aynı tarihte, yani 1932 yılında üye olmuştur. Bugüne kadar Irak, 64 ILO sözleşme
si onaylamış bulunmaktadır; fakat, Irak'ta demokrasiye, tarihinin hangi kesitinde rastlayabi
liyoruz... 

Yakın bir komşumuz olan Bulgaristan, Uluslararası Çalışma Teşkilatına 1920'lerde üye 
olmuş ve bugüne kadar 80 İLO sözleşmesini onaylamışken, diğer taraftan, 1919'da üye olan 
İngiltere'nin de 80 sözleşme onayladığı görülmektedir. Şimdi, Bulgaristan'da mı demokrasi iş
liyor, İngiltere'de mi veya Bulgaristan'ın siyasal rejimiyle İngiltere'nin siyasal rejimi, demokra
tik koşulları itibariyle birbirine eşit midir? 

— 187 — 



T.B.M.M. B : 29 , 1 9 . 1 1 . 1 9 9 2 0 : 3 

Yine, yakın bir komşumuz Suriye, Teşkilata 1947'de üye olmuş ve bugüne kadar 46 ILO 
sözleşmesi onaylamıştır. Suriye'de demokratik rejim açısından hangi çoğulcu, katılımcı ve öz
gürlükçü unsurları acaba görmek mümkündür? 

Yakın komşularımızdan verdiğimiz bu örnekleri bir kenara bırakarak, dünya genelinden 
daha başka örnekler vermek gerekirse; örneğin Kanada, Uluslararası Çalışma Teşkilatına 1919'da 
üye olduğu halde, bugün sadece 27 ILO sözleşmesi; yani, bizden 1 eksik sözleşme onaylamış 
bulunmaktadır. Oysaki, buna karşılık, Teşkilata bizden çok sonra üye olan; 1964'te üye olan 
Kenya 46 sözleşme, 1966'da üye olan Guyana 40 sözleşme, 1967'de üye olan Tanzanya 40 söz
leşme, 1960'ta üye olan Gabon 34 ve 1978'de üye olan Cibuti 62 ILO sözleşmesi onaylamış 
bulunmaktadır. , • . 

Şimdi, Kenya, Guyama, Tanzanya, Gabon ve Cibuti, gerek demokratik rejim ve gerekse * 
işçi hak ve özgürlükleri ve refah yönünden Kanada'dan daha mı ileride bulunmaktadır? 

Bugün dağılmış bulunan bir bloktan da örnekler verelim : Bugüne kadar Rusya Federas
yonu 50, Ukrayna 44, Romanya 39, Yugoslavya 75, Çekoslovakya 65 ILO sözleşmesi onayla
mış durumdayken, Amerika Birleşik Devletleri sadece 11 ILO sözleşmesi onaylamış bulunmak
tadır. Yine sormak gerekir. Demokratik rejim, işçi hak ve özgürlükleri ve refah yönünden aca
ba bu ülkelerden hangisi diğerinden daha ileridir? 

Başka bir yönüyle de bu onay konusuna bakmak gerekir. Serbest toplu pazarlık hakkıyla 
ilgili 98 sayılı ILO sözleşmesini Kanada, İsviçre ve Hollanda onaylamamışken, Kamerun, Etopya, 
Senegal onaylamış bulunmaktadır. Keza, 98 sayılı bu ILO sözleşmesini ve gerekse örgütlenme 
hakkıyla ilgili 87 sayılı ILO sözleşmesini Ukrayna, Rusya Federasyonu, Küba, Bulgaristan, Çat, 
Cibuti, Sanmarino onaylamışken, Amerika Birleşik Devletleri onaylamamış bulunmaktadır. 

Şimdi, onaylayan bu ülkelerin hangisinde örgütlenme ve özellikle serbest toplu pazarlık 
ve grev hakkı, onaylamamış olan ülkelerdeki kadar vardır? 

Sanırım daha da çoğaltılarak sunulabilecek tüm bu örnekler, kalkınma ve sanayileşmeyle, 
demokratik rejim açısından ülkemizin gerçekleri de apaçık önümüzde dururken, ILO sözleş- . 
melerinin onaylanmasının, tek başına demokratikleşmenin ve kalkınmanın birölçütü olarak 
kullanılmasının mümkün olmadığını açıkça ispata yeterlidir. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatının sözleşmeleri, ülkemizde çalışanlar, emeğiyle geçinenler 
için, asgarî şartlar itibariyle, elbette ki çok önemlidir ve bu nedenle de Sayın Bakana, elbette 
ki teşekkür borcumuz vardır; fakat, çalışma hayatımızla ilgili iç hukukumuzu bu yönde geliş
tirmenin ülkemizin şartlarıyla bağdaşan içtenlikli hiçbir gayret ve sonucu henüz mevcut değil
ken, onaya sunulan ILO sözleşmelerinin, demokratikleşme nitelemeli, gürültülü propaganda
lara dayalı, sadece siyasî amaçlı bir gösteriden ibaret kalmamasını temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, konuya bir başka yönden bakma zorunluluğu da vardır. ILO sözleş
melerinin belirlediği standartlar, asgarî ve yol gösterici ilke ve ölçüleri taşıdığı gibi, bu sözleş
meleri onaylayan ülkelere, iç hukuklarını düzenlemelerin de esneklik tanımaktadır. Bu neden
le, seçilen yol itibariyle; yani önce onay, sonra iç hukuku düzenleme yolu itibariyle, onaydan 
sonra iç hukuk düzenlenirken, bu esneklikten, esası saptırıcı yönden yararlanma kurnazlıkları 
yerine, esası hedefleyen düzenlemeleri hayata geçirmek ancak, önem taşımaktadır. 

tç hukuku, bilinen ILO sözlemelerinin hükümlerine uyumlandırarak düzenledikten sonra 
onaylamak yerine, önce sözleşmeleri onaylamak, sonra iç hukuku düzenlemek gibi kendi ken
dini zorlayan bir yol seçildiğinden, asıl bundan sonraki gelişmelerin özenle izlenmesi gerekecektir. 
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Karşı karşıya olduğumuz bu durumda, onay, bir niyet belirtmedir. Elbette ki, bu niyet be
lirtmeyi, iyi niyet olarak kabul ediyoruz. Bu niyeti olumlu karşılamamak, elbette ki, mümkün 
değildir; fakat, niyetteki içtenlik ve gerçekçilik, iç hukukun düzenlenmesi sırasında ancak, mey
dana çıkacaktır. ^ 

Ancak, siyasî iktidarı oluşturan koalisyon ortaklarının bu konudaki, gerek mirası ve ge
rekse hali pek ümit verici değildir. Her şeyden önce, Yüce Meclise onaya sunulan ILO sözleş
melerinin kamuoyuna takdim şeklinde, fazlaca gösterilen dönük girişim ve beyanların, sadece 
siyasî amaç ve sonuç çıkarmaya yönelik davranışların mevcudiyeti görülmektedir. Böylece, söz
leşmelerin, esasından saptırıcı şekilde takdim ağırlığı yönünden siyaset malzemesi yapılmak 
istenmesi, bu konudaki kuşkularımızı doğrulamaktadır. Kaldı ki, onaya sunulan sözleşmele
rin ILO genel kurullarında kabul tarihlerine baktığımızda, koalisyonu oluşturan partilerimi
zin halefiyet gütmeleri yolundaki iddiaları da dikkate alınırsa, yıllarca, bugün onaya sunulan 
ILO sözleşmelerinin ilkeleri doğrultusunda iç hukukun düzenlenmesi yolunda herhangi bir ge
lişme sağlanmamış olmasında pay sahibi bulunmaları kuşkularımızı doğrulamaktadır. Örne
ğin, bugün Yüce Meclisin onayına sunulan 87 sayılı Sendika özgürlüğü ve örgütlenme Hakkı
nın Korunmasına Dair Sözleşme 17.6.1948 tarihinde; İşletmelerde işçi Temsilcilerinin Korun
ması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkındaki 135 sayılı üzerinde konuştuğum Sözleşme, 
2.6.1971 tarihinde; Üçlü Danışmayla ilgili 144 sayılı sözleşme, 2.6.1976 tarihinde; Kamu Hiz
metinde Çalışanların örgütlenme Haklarının Korunmasıyla ilgili 151 sayılı Sözleşme ise, 7.6.1978 
tarihinde; nihayet, yeni olarak, yani 1982 yılında kabul edilmiş olan Hizmet İlişkisine İşveren 
Tarafından Son Verilmesiyle İlgili 158 sayılı Sözleşmenin kaynaklandığı bu konudaki tavsiye 
kararı, 1963 tarihinde, Uluslararası Çalışma Teşkilatınca düzenlenmiş ve ilan edilmiştir. 

Bu sözleşmelerin kabul tarihlerinde, bugün iktidarı oluşturan koalisyon partileri de za-. 
c • 

man zaman iktidar olmuşlardır; fakat, bu sözleşmeleri niyet olarak onaylamaya gerek görme
dikleri gibi, geçen zaman içinde, iş hukuku bu yönde geliştirmeye yönelik gerçekçi bir düzenle
me de yapmamış bulunmaktadırlar. Kaldı ki, kamuoyunda.demokratik paketin bir parçası olarak 
gösterilip, gürültüsü, yakıştırılan işlev boyutunu aşan bir propaganda sürecinin içerisinde 87 
ve 151 sayılı sözleşmeleri bugün onaya getiren Hükümetin Sayın Çalışma Bakanı, Haziran 1992 
tarihli "Parlamentodan" Dergisinin 15 inci sayfasında : "Her ülkenin kendi koşulları vardır. 
Ben, kamu çalışanlarının grev hakkının kullanılması koşullarının oluştuğu kanaatinde deği
lim. Toplu iş sözleşmesi hakları olabilir; ancak, Hükümet ortağımızın buna da itirazları olabilir" 
şeklindeki beyanları, hem niyeti belirten, hem de kuşkularımızı doğrulayan en somut bir örnektir. 

Bu noktada kuşkularımızı doğrulayan başka gelişmeleri de tespit etmek mümkündür. Bir 
taraftan sözleşmeler onaya getirilirken, diğer taraftan, kabili nakz olmamak üzere riayet ede
ceğimizi belirttiğimiz; yani, onayladığımız sözleşmelerin bir kısmının, çeşitli işlem ve eylemler
le saptırıldığına ve yine, onaylanmış sözleşmelere paralel mevzuat uygulamalarının göz ardı 
edildiğine de şahit oluyoruz. Örneğin; 11.2.1946 tarihinde ülkemizce onaylanmış bulunan Meslek 
Hastalıklarının Tazmini hakkındaki 42 sayılı Sözleşmede, benzin ve benzin türevlerinin yarat
tığı hastalıklardan söz edilmekte; fakat, ayakkabı yapımında çalışanların hastanelerde sürün
mesi ve sakat kalmalarının haberleri basında boy boy yer aldığı halde, bir işleme başvurulma-
maktadır. 

İşsizlikle ilgili olarak 16.2.1950'de ülkemizce onaylanmış bulunan 2 numaralı sözleşmenin 
içeriğini sağlayacak tedbirler alınmamakta ve geliştirilmemektedir. Onbinlerce işçi stadyumlarda 

•t . _ _ 1 8 9 — • 
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sınava girmekte, siyasî tercihlerle mülakat sınavları yapılarak insanlar perişan edilmekte, se
çim öncesi kamu kuruluşlarında işe alınanlar, bir ay sonra işten çıkartabilmektedir. 

Ücretin korunmasıyla ilgili ve 24.10.1960 tarihinde onayladığımız 95 sayılı Sözleşmeye rağ
men, bazı kamu kuruluşlarında ve özellikle belediyelerde altı ay ile bir yılı aşkın süreyi kapsa
mak üzere işçilerin ücretleri ödenmemekte; bazı işyerlerinde nakit yerine bono ve tahvillerle 
ücret ve kıdem tazminatı ödenmesi yoluna başvurulmakta; ücretler belirlenen zamanlarda te
diye edilmemekte, kamu işyerlerinin bir kısmında çalışanlara yönelik ücret tehditleri sürmektedir. 

Bir amme makamı tarafından yapılan mukavelelere konulacak çalışma şartları hakkında
ki ve 14.12.1960 tarihinde onaylamış bulunduğumuz 94 sayılı Sözleşmeye rağmen, işçi hareke
tinin özenle üzerinde durduğu ve belediyelerde ve tüm kamu işyerlerinde taşeronluk sistemi 
teşvik edilmekte, farklı ücret ve çalışma şartlarına göz yumulmakta, hiçbir önleyici tedbire baş-
vurulmamaktadır. 

Sosyal güvenliğin asgarî şartları hakkında 2.7.1971 tarihinde onayladığımız ILO Sözleş
mesine rağmen, bir sosyal güvenlik kurumu iştirakçisi olabilmiş yurttaşlarımız dahi yeterli sağlık 
hizmeti alamamakta, sefalet düzeyinde ve o da her ay ödeneceği şüpheli hale düşmüş bir emeklilik 
ücretine mahkûm edilmekte, sakat dul ve yetimlerin ücretleri, neredeyse dilenmelerini davet 
eden bir seviyede tutulmakta, sosyal güvenlik kurumları çöküşün içerisinde yuvarlanmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kul, sürenizin dolmasına çok az bir zaman kaldı, lütfen toparlayınız. 
EMİN KUL (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Asgarî ücreti tespit usulleriyle ilgili ve 25.6.1973 yılında onayladığımız 26 sayılı ILO Söz

leşmesine rağmen, insan haysiyetine uygun bir asgarî yaşamı sağlayacak seviyeden uzak bir 
asgarî ücretle, âdil olmayan tespit usulleri uygulanmakta, tespite esas olan besin işi ve besin 
dışı harcamaları oluşturan mal ve hizmetlerin fiyatları net olarak alınıp asgarî ücret hesabı ya
pılırken, brüt olarak tespit edilen asgarî ücretten vergi ve benzeri kesintiler yapılmaya devam 
edilmektedir. 

Ülkemizce onaylanmış bulunan sözleşmeler hakkında uygulamalara örnekleri ve ihlalleri 
çoğaltmak mümkündür; fakat, konuyu uzatmadan son bir örnek daha vermek istiyorum. Teş
kilatlanma ve toplu pazarlık hakkı konusundaki 8.8.1951 tarihinde onaylamış bulunduğumuz 
98 sayılı ILO Sözleşmesine rağmen, toplu pazarlık hakkı, ancak 1961 Anayasasının kabulün
den sonra, 1963'lerde; yani, 13 yıl sonra tahakkuk edebilmiş ve iş hukukumuza girebilmiştir. 

Siyasî iktidar bu olguya güvenerek hareket ediyorsa, hemen belirtmeliyiz ki, yaşadığımız 
yıllar artık 1960'lı yıllar değildir, bu gerçek bir tarafa, bugün 98 sayılı Sözleşmeyi ihlalimiz 
nedeniyle ülkemiz, Uluslararası Çalışma Teşkilatının şikâyet gündeminde bulunmaktadır. Kal
dı ki, siyasî iktidar, serbest toplu pazarlık hakkına engel olabilmektedir. 

Siyasî iktidar, muhalefetteyken yaptığı açıklama, hatta genel grev destekleme beyanlarına 
rağmen, grev ertelemelerine başvurmuş TİGEM ve belediye grevlerini, birini başlamadan, di
ğerlerini, başladıktan sonra ertelemiş; reddettiği 12 Eylül hukukunu pervasızca uygulamış ve 
12 Eylül hukukuna sığınmıştır. 

Kamu kesimi sözleşmeleri hâlâ, kesin bir dayatma metoduyla ve buna katılan işyeri ka
patma, işten atma ve saptırılmış özelleştirme ve sendika yöneticilerini savcılığa sevk etme, yet
ki saptırmalarıyla teşkilatlanmaya müdahale tehditleriyle yürütülmektedir. . 

Saydıklarımızın tümünün ve zaman sınırlaması dolayısıyla daha örnekleyemediğim baş
kaca konuların belgelenmesinin ne denli kolay olduğunu, sanırım herkes iyi bilmektedir. 
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Onaylanmış ILO sözleşmeleri hakkında bu tutumlar apaçık ortadayken, onaya sunulan 
sözleşmelerin, iç hukukumuza yapılacak düzenlemelerle, gerçek anlamı ve içeriğiyle yansıtıla
cağından kuşkumuz olması, herhalde çok doğal karşılanmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Kul, çalışma süremizin dolmasına çok kısa zaman kaldı, lütfen bitiriniz. 
EMİN KUL (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Onaylanmasına olumlu oy vereceğimiz sözleşmelerin, işte bu nedenlerle iç hukukumuza 
yansıtılmasının safhalarının özenle izlenmesi gereğinin kaçınılmazlığını belirtmek isterim. 

Binbir emek, araştırma, yıllarca süren müzakereler sonucu oluşturulan Uluslararası Ça
lışma Teşkilatı Sözleşmeleri, önemli ve ciddî belgelerdir. Bu nedenle, üye ülkelerin onayı zo
runlu ve bağlayıcı tutulmamıştır. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatının sözleşmeleri, gürültülü propagandalarla, salt iç politika 
malzemesi olarak kullanılmaya müsait olmayan; denetim yolları işleyince, kurnazlıklar ve gös
terişlerle bu sözleşmeleri onaylama yolunu seçen ülkeleri, dünya kamuoyunda safiyete, güven
sizliğe düşüren belgelerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bir kısım ILO sözleşmesinin Yüce Meclisin onayına 
sunulmuş olmasıyla ilgili olarak Yüce Meclise bu açıklamalarımızla arz etmeye çalıştığımız ger
çekler, Yüce Meclise onay vermemeye davet etmek maksadını taşımamaktadır; sadece, bu ko
nudaki bazı gerçekleri özetle sergilemek ve Yüce Meclisin dikkatlerini çekmek amacına yöneliktir. 

ILO sözleşmelerinin onaylanmasına, bu genel düşüncelerle olıımlu oy vereceğimizi arz edi
yor, Sayın Bakana teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP, DYP, SHP ve CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Daha önceki tasarı için oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim? Yok. 
Lütfen kutular kaldırılsın. 
SHP Grubu adına Sayın Fehmi Işıklar, buyurun. 

SHP GRUBU ADINA FEHMİ IŞIKLAR (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; çalışma saatinin bu aşamasında uzun konuşup zamanınızı alacak değilim. 

Türkiye, uzun zaman Uluslararası Çalışma örgütünün bu sözleşmelerini imzalamaktan 
dolayı çok sıkıntı çekti; işçiler, memurlar da çok büyük sıkıntı çekti. Şimdi, işçilerin gözü, Bü
yük Millet Meclisindedir. Bugün, çok büyük bir sevinçle görüyorum ki, iktidarıyla muhalefe
tiyle, bu sözleşmelerin bir an evvel yasalaşması ve iç hukukumuza kazandırılması isteniyor. 
Bu, çok sevindirici bir durumdur. 

Sayın Çalışma Bakanı, 23 Mayısta bu sözleşmeleri Meclise sevk etti. Çalışma düzenimiz 
gereği böyle bir gecikme oldu. 

Ben, konuşmacı arkadaşlarımın değerlendirmelerine katılıyorum. Yalnız, bu sözleşmele
rin burada onaylanması yeterli değildir. Bu sözleşmelere uygun yasal düzenlemelerin de bir an 
önce Meclisimize gelmesi, yasalaşması ve emeğiyle geçinen insanlarımızın bir an evvel bu hak
lara kavuşması çok önem taşıyor. 

Çalışma Bakanlığının bu doğrultuda hızlı hareket edeceğine, Meclisimize bu doğrultuda 
öneriler geleceğine ve Meclisimizin bu doğrultuda yasalar çıkaracağına inanıyorum. Şimdiden, 
uluslararası kuruluşlar ve yabancı devletler istediği için değil; fakat, Türkiye'de çalışan işçileri
mizin ve memurlarımızın hakkı olduğu için, bu Meclisin bugün karar vereceğine inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işıldar. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Muhterem arkadaşlar, çalışma süremizin dolmasına çok az bir zaman kaldı. Bu tasarının 

görüşmelerinin hitamına kadar ve açık oylama neticelerinin tefhimine kadar çalışma süresinin 
uzatılmasını teklif ediyorum : Kabul edenler... 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 

10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko
runmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı : 171) (Devam) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına tlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı
nın oy neticelerini söylüyorum. 

Kullanılan oy sayısı : 153 
Kabul : 152 
Geçersiz : 1 
Çalışma süremizin dolmasına çok az bir zaman kalmıştır. 
Sözlü sorularla, Meclis araştırması ve Genel görüşme önergelerini görüşmek için 24 Ka

sım 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.51 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Elektronik Sanayiindeki 

terine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cev 

i ihracat gerileme-
'in yazılı cevabı (7/402) 

aplandınlmasını arz ederim. 
Adnan Kahveci 

İstanbul 

Soru : Elektronik sanayiinin 1991 yılına kadar büyük bir ihracat payı olduğunu biliyorsu
nuz. 1991'de elektronik sanayiinin yüzde 25'ni ihraç ediyordu. GAT'ın bastırmasıyla defif öde
meleri kaldırılmış ve 92 yılında ihracat geçmiş seviyesinin yüzde 32'sine düşmüştür. 

1. Defif ödemelerini kaldırırken ihracatın düşeceğini bildiğiniz halde niçin karşı bir ted
bir alınmamıştır. Sadece elektriğin sübvansiyonu ile elektronik sektörünün kaybının karşılana
mayacağı bir gerçektir. Elektronik sanayiindeki bu ihracat gerilemesi en az 3 bin kişinin işini 
kaybetmesine sebep olmuştur. METAŞ'ta bunun onda biri kadar işçi için hükümetini sübvan
siyon yapmayı akılcı görürken, döviz kazandırıcı bir işlem olan ihracatı niçin ihmal etmek
tedir? 
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2. METAŞ için 300 milyarı gözden çıkarabilen hükümetiniz, 3 bin kişinin işini kaybet
mesi üzerine niçin hiçbir tavır takınmamıştır? 

3. Yüksek teknolojiyle üretim yapan bu fabrikalara işçi başına belirli bir destek verilme
si halinde bu ihracat tekrar başlayabilecektir. Bu fabrikalara işçi başına destek yapılması konu
sunda bir girişim var mıdır? 

4. îşçi başına yılda 15 milyon bir destek yapıldığı takdirde istihdam primi olarak böyle 
bir destek verildiği takdirde, televizyon ve diğer elektronik eşya ihracatının tekrardan patlaya
cağı bilinmektedir. Böyle bir girişim niçin yapılmamıştır? Defif kaldırılırken onu kompanse 
edecek bir mekanizma niçin getirilmemiştir? < 

T. C. 
Başbakanlık 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 19.11.1992 . 
Sayı : İHR-V.2/1310/56224 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : a) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 30.10.1992 tarihli ve 
B.02.0.KKG/106-2198/07161 sayılı yazısı. 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.10.1992 tarihli ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/402-2519/12937~sayıh yazısı. 

İstanbul Millevtekili Sayın Adnan Kahveci'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesine ilişkin olarak hazırlanan cevabi not ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
- . Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 

Bilindiği üzere, ülkemiz 1985 yılında GATT sübvansiyonlar koduna üye olmuş ve ihracat-
tayuygulanan sübvansiyon niteliğindeki teşvikleri belirli bir zaman içerisinde kaldıracağı taah
hüdünde bulunmuştur. 

Buna paralel olarak, 16.8.1991 tarih ve 20962 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 12.8.1991 
tarih ve 91/2073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar ile Kurumlar Vergisi İstisnası % 12'den 
% 8'e indirilmiş, ayrıca Para ve Kredi Kurulu'nun 20.8.1991 tarih ve 20966 sayılı Resmî Gaze
tede yayımlanan 91/9 sayılı Kararı ile de DFİF'ndan ihracata yapılan prim ödemelerinin 1.2.1992 
tarihinden itibaren kaldırılması öngörülmüştür. 

Ülkemiz elektronik sanayi ihracatının alt sektörler itibariyle 1991 ve 1992 yılı Ocak-Ağustos 
dönemi gelişimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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1991 Ocak Ağustos Değişim 
Alt Sektörler (Yıllık) 1991 1992 Fark % 

Bileşenler 
Tüketim cihazları 
Telekominikasyon cihazları 
Endüstriyel cihazlar 
Bilgisayar ve yazılım cih. . 
Toplam sektör ihracatı 
Genel ihracat 
Elektronik sektörünün genel 
ihracat iç. payı (%) 

21 
291 
63 

3 
14 

392 
13 594 

2,8 

14 
186 
36 
2 / 
8 

246 
8 341 

2,9 

16 
152 
41 
3 

ıı 
223 

9 275 

2,4 

2 
— 24 

5 
1 
3 

14 
— 18 

14 
50 
38 

— 9 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden de görüleceği üzere, elektronik sektörü toplam ih
racatımız içerisinde yaklaşık % 3'Iük bir paya sahip bulunmaktadır. '•' 

1992 yılı Ocak-Ağustos dönemi elektronik sektörü ihracatı birönceki yılın aynı dönemine 
göre % 9 azalış göstererek 223 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 

Elektronik sanayi ihracatimızdaki bu düşüş, tüm alt sektörlerde ihracat artışı olmasına 
rağmen, tüketim cihazları alt sektöründe yer alan ve toplam elektronik sektörü ihracatımızın 
°/o 62'sini oluşturan renkli televizyon ihracatimızdaki azalıştan kaynaklanmaktadır. 

1991 yılının Ocak-Ağustos döneminde 155 milyon $ olan renkli televizyon ihracatımız 1992 
yılının aynı döneminde °/o 23 azalış göstererek 119 milyon $'a düşmüştür. 

1992 yılı renkli televizyon ihracatımızda meydana gelen bu azalışta, DFİF prim ödemele
rinin kaldırılmasının etkili olabileceği düşünülmekle birlikte, esas neden olarak TV ihracatı
mızın tamamına yakın bir kısmının (°/o 96) gerçekleştirildiği AT ülkelerinin ihracatımızı engel
leyici yönde almış oldukları bir takım kararların etkili olduğu görülmektedir. 

Son yıllarda topluluğa yönelik renkli TV ihracatımızın giderek artması Topluluk TV üre
ticilerini rahatsız etmeye başlamış, bu üreticiler Topluluğun ilgili Komisyonuna başvurarak ül
kemizde üretilen TV'lerde ihracatı teşvik belgesi kapsamında gümrükten muaf olarak ithal edilen 
uzak doğu menşeli komponentlerin kullanıldığı, bunun da Toplulukla aramızdaki katma pro
tokolün 2 ve 5 maddelerine aykırılık teşkil ettiği ve trafik sapması meydana geldiğini gerekçe 
göstererek ülkemiz menşeli TV'Ierin topluluğa ithalinde önlem alınmasını istemişlerdir. 

Topluluk ilgili komisyonu bu başvuru üzerine ülkemiz menşeli Elektronik eşya (TV, Au
dio Cihazları ve Video) ihracatımız konusunda inceleme başlatmıştır. Bazı Topluluk üyesi ül
keler ise ATR-1 belgelerinin "Fark giderici vergi tahsil edilmiştir" sütunu gümrüklerce tasdik 
edilmediği için, renkli TV ihracatımızdan fark giderici vergi tahsil etme yoluna gitmiştir. Bu 
ise, Toplulukta yerleşik ülkemizden TV ithal eden firmaları tedirgin etmiştir. 

Bu durumun bertaraf edilmesi ve renkli TV ihracatımızın büyük bir bölümünün yönelik 
olduğu topluluk mevzuatına uyum sorununun çözümlenebilmesi amacıyla 7.7.1992 tarih ve 
21277 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 92/3170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Topluluğa 
yönelik renkli TV cihazı ihracatında DFİF'na ekran ebadı ve ithal girdi oranlarına göre deği
şen miktarlarda prim kesintisi yapılması uygulamasına geçilmiştir. 
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Bu uygulamanın ihracatçılarımızın rekabet gücünü azaltmasını önlemek ve üretimlerini 
artırarak ölçek ekonomisinin maliyet düşürücü etkisinden yararlanmalarını sağlamak amacıy
la da yine aynı Resmî Gazetede yayımlanan 92/3127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yerli üre
timi olmayan renkli TV tüpü ithalatındaki fon miktarı % 13'den sıfıra indirilmiş ve sektöre 
iç üretiminde % 10'luk bir avantaj sağlanmıştır. 

Alınan bu kararlar neticesinde TV ihracatımızdan fark giderici- ver gi tahsil eden ve bir 
takım bürokratik engeller uygulayan topluluk ülkeleri bu kararlarından vazgeçmişler ve bunun 
sonucu olarak da düşüş gösteren renkli TV ihracatımız tekrar artış eğilimine girmiştir. Nite
kim, 1992 yılının ilk sekiz ayında ihracattaki °/o 23 oranında olan azalış miktarı Ekim ayında 
% 19'a gerilemiştir. 

Ayrıca, son zamanlarda Avrupa Topluluğu'nun Japonya, Güney Kore, Singapur, Tayvan 
gibi uzakdoğu ülkeleri ile birlikte ülkemiz renkli TV ihracatında anti-damping soruşturması 
.açacağı duyumları alınmıştır. Gerek alınan kararlar gerekse anti damping soruşturması husu
sundaki toplulukla görüşmelerimiz devam etmektedir. 

Böyle bir dönemde ülkemiz elektronik sektörüne sübvansiyon nitelikli teşvikler verilmesi
ne devam edilmesi, tek pazarımız durumundaki topluluğun konuya daha hassas yaklaşmasına 
neden olacak ve bir takım aceleci kararlar almasına mesnet teşkil edecektir. 

Elektronik sanayimizin gelişmesine devam etmesini teminen, bir çok gelişmiş ülkede de 
uygulanmakta olan üniversite ve sanayi işbirliğine de imkan sağlayabilecek bir nitelikte AR-Ge 
teşviği ihdas edilmesi yönündeki çalışmalara başlanmış ve bu çalışmalarımız devam etmekte
dir. Sözkonusu teşvik TÜBİTAK bünyesinde kurulan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile 
birlikte yürütülecektir. 

Diğer taraftan, Sanayicilerimizin enerji yükünü hafifletecek olan enerji teşviği verilmesi 
konusundaki karar esasen demirçelik gibi enerji yoğun sektörler gözönünde bulundurularak 
alınmıştır. Teşviklerin genellik prensibi bozulmaması amaçlandığından, bu konuda sektör ay
rımına gidilmemiştir. 

2. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'w, Kayseri Bünyan ilçesi Tacin Projesine ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nın yazılı cevabı (7/412) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakam tarafından yazılı olarak cevaplanma

sını talep ediyorum. 
Gereğini saygı ile arz ederim. 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Kayseri Bünyan İlçesi Tacin Köyünün 3 km güneyinde Derice Tacin suyunun komşu vadi
sinde yer alan sulama maksatlı ve iki regülatörlü planlanan ekseriyeti cazibe sulaması olan ve 
Tazin projesi olarak bilinen ve proje yatırım bedeli 229 milyar 610 milyon TL. hesaplanan biti
rildiğinde yörenin kuru ve ayaz olan iklimine tesir edeceği dolayısıyla halkınada büyük kazanç 
getireceği bir gerçektir. 

Sorularım : 
1. 1992 programına teklif edilmesine rağmen tek kuruş ödenek ayrılmamıştır. 1993 prog

ramına Tazin projesini alacak mısınız? 
2. Şayet alacaksanız ne kadar yatırım yapmayı düşünüyorsunuz? 
3. Şayet Tazin projesini programa almayacaksanız sebepleri nelerdir. 
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TC. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı -

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 19.11.1992 
Sayı : B.09.0.BHt.0.00.00.25/2-A/5328 
Konu : Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16.10.1992 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/412-2547/13007 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm, Tacin projesine ilişkin olarak Bakanlığımıza yönelt
tiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Tacin projesi içinde değerlendirilerek inşa edilmesi planlanan Tacin barajında depolana
cak 21,4 milyon m1 su ile toplam 11 187 hektar alanın sulanması öngörülmüştür. Ancak; bara
jın kesin projesi üzerindeki çalışmalar sürdürüldüğünden, 1993 yılı yatırım programına teklif 
edilememiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Altıntaş Beşkarış ve Akçaköy baraj

ları projelerine ilişkin sorusu ye Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'nm yazılı 
cevabı (7/426) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 
1. Kütahya ili Altıntaş ilçesinde 24 000 hektar arazinin sulanacağı, Beşkarış Barajı ve 

sulaması ile Akçaköy Barajı ve projelerine ne zaman tahsisat ayrılıp, ihaleleri gerçekleşecektir? 
2. 1985 de başlanıp hâlâ bitirilmeyen Kütahya Gediz Gümele göleti ne zaman bitirilecektir? 
3. Kütahya Tavşanlı-UIuçam, Doğanlar ve Şenlik göleti ile Emet ilçesine bağlı Çerte, Iğ-

deköyü ve Hasanlar Köyü göletleri ne zaman programa alınacaktır? 

T C , 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği , 9.11.1992 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/5326 ,. 
Konu : Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21.10.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/426 

-2659/13292 sayılı yazısı. 
Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Altıntaş Beşkarış ve Akçaköy barajları projelerine 

ilişkin olarak Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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1. Altıntaş I. Merhale projesi içinde değerlendirilen Beşkarış ve Akçaköy barajları ile top
lam 17 763 hektar arazinin sulanması planlanmıştır. Ancak, söz konusu projenin ihale edile
bilmesi, DPT'nin uygun görüşüne ve finansman imkânlarına bağlı bulunmaktadır. 

2. Kütahya-Gediz Gümele göletinin gövde dolgusu tamamlanmış ve riprap çalışmaları
nın % 40'lık kısmı bitirilmiştir. Halen çalışmalara mevcut ödenekler ölçüsünde, iş programla
rına uygun olarak devam edilmekte olup; 1993 yılında ikmal edilerek gölette su tutulmaya baş
lanacaktır. 

3. Kütahya-Tavşanlı-Uluçam ve Şenlik göletlerinin planlama çalışmalarına devam edil
mekte olup, bunu müteakip yapılabilirlikleri belirlenecektir, ön inceleme etütleri tamamlanan 
Tavşanlı- Doğanlar göletinin planlama çalışmalarına ise 1993 yılında başlanacaktır. Emet-tğdeköy 
göletinin yapımından, planlama çalışmaları sırasında rezervuat ve aks yeri geçirimlilik yönüy
le uygun bulunmadığından vazgeçilmiştir. Ancak bu yöredeki arazilerin Emet çayından cazibe 
ve pompajla sulanabilmesi için ön inceleme etütleri yapılmaktadır, halen akım-gözlem çalış
maları sürdürülen Emet-Hasanlar göletinin etüt ve planlama çalışmalarına, yeterli done elde 
edildiğinde başlanacaktır. 

74 hektar araziye sulama hizmeti verecek olan ve toplam 7,8 milyar TL.'si finansmanı ge
rektiren Kütahya-Emet Çerte göleti, 1993 yılında yeterli ödenek temin edildiği takdirde yatırım 
programına alınabilecektir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

4. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Devlet Tiyatrolarında sahnelenen bir oyuna 
ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'm yazılı cevabı (7/382) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Kültür Bakanı Sayın Durmuş Fikri Sağlar tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için delaletlerinize saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Dağcı 
. Kayseri 

30 Eylül 1992 tarihli "Ortadoğu" isimli gazetede Devlet Tiyatrolarına talimat verip "Ba
ğışla bizi Nazım" adlı bir oyunu sahneye koyduğunuz yer almaktadır. 

Sorular : 

1. Böyle bir oyunun sahneye konduğu doğru mudur? Doğru ise, 
a) "Beni Stalin Yarattı'' diyen T.C. Devleti aleyhine çalışan TKP Merkez Komitesi üyesi 

ve Rus vatandaşı birinden devlet millet adına özür dilemek Türk kültürüne hizmet mi? Haka
ret mi? 

b) Bu eser için bakanlığınız bütçesinden ne kadar para ayrılmıştır? 
2. Bakanlığa geldiğiniz günden bu yana yukarıda bahse konu kişi İçin ne gibi faaliyetler 

yapılmıştır ve ne kadar harcama yapılmıştır? 
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; • ' " ' . ' ' . ' T. C. 
Kültür Bakanlığı 19.11.1992 
Sayı : ÖZK/6401 

Konu : Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Genel Sekreterliği'nin (Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 8 Ekim 1992 
gün ve 7/382-2459/12720 sayılı yazıları. 

Kayseri Milletvekili Sayın Mustafa Dağcı'nın ilgi yazı ekindeki soru önergesinde yeralan 
sorularının yanıtları aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Devlet Tiyatroları, 1310 sayılı Yasa gereğince, kendisine ulaşan eserleri "Edebi Kurul" 
kararına dayanarak sahnelemektedir. Edebi Kurul da, incelemesini, dramaturg raporlarını göz 
önüne alarakyapmakta ve bir eserin oynayabilir olup olmadığına karar vermektedir. Devlet Ti
yatroları Edebi Kurulu, sanat ve edebiyat alanında tanınmış 3 kişi ile Genel Müdür, Baş Reji
sör, Başdramaturg ve bir sanatçıdan oluşmaktadır. 

Devlet Tiyatroları Edebi Kuruluna soru önergesinde iddia edildiği biçimde bir talimat ve
rilmesi sözkonusu olamaz. Çünkü, yukarıda yeralan bilgilerden de anlaşılacağı gibi, sahnele
necek eserlere Edebi Kurul karar vermektedir. Aynca, bu kurula, şu ana kadar "Bağışla Bizi 
Nazım" adlı bir oyunun oynanması için bir başvuru yapılmamıştır. . 

Bunun yanısıra, Devlet Tiyatrolarının yeni sezonda izleyicilere sunacağı oyunlar ülkemi- > 
zinciddî ve güvenilir basın-yayın organlarında haber olarak yeralmış ve tanıtılmıştır. Bu ha
berlerin incelenmesi sonucunda da, "Bağışla Bizi Nazım" adlı bir oyun sahnelenecek eserler 
arasında bulunmadığı görülebilecektir. Bazı kaynaklar, Bakanlığımız çalışmalarıyla ilgili asıl
sız dekikodular üretmekte, sonra bunlara kendileri de inanmaktadır. Soru önergesine konu olan 
haber de, bu tür bir dedikodudan ibarettir. 

2. Yukarıda belirtilen yasal çerçeve içinde, Devlet Sanatçısı Sayın Bozkürt Kuruç'un Ge
nel Müdürlüğü döneminde, Nazım Hikmet'in "Ferhat ile Şirin" adlı oyunu, Devlet Tiyatrola
rı repertuvanna alınmış ve halen Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünce sergilenmeye devam 
edilmektedir. 

Sözkonusu oyuna, bir oyunun sahnelenmesi için gereken rutin harcamalar dışında bir har
cama yapılmamıştır. 

Ayrıca, bir ülkenin uygar olduğunun önemli göstergelerinden biri de sanatçısına, kültür 
adamlarına sahip çıkmasıdır. Bu onu küçültmez, aksine yüceltir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 

5. —Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, görevden alınan Kırklareli Valisine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakam İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/436) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın tsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 
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Soru 1. Kırklareli Valisi Baybars Sezerler'in hakkında suistimale kadar varan iddialar 
nedeni ile görevden alındığına dair basında yeralan haberlerin doğruluk derecesi nedir? 

Soru 2. Bürokrasinin çeşitli kademelerinde uzun yıllar hizmet veren ve ll'de Devletin 
temsilcisi durumunda olan Vali hakkında görevinden dolayı herhangi bir tahkikat yaptırdınız mı? 

Soru 3. Eğer tahkikat yapılmış ise sonuçları nelerdir? 
Soru 4. Herhangi bir tahkikat yaptırmadan bir kamu görevlisi hakkında sadece iddia

lara dayanarak siyasî nedenle tasarrufta bulunulmasını doğru buluyor musunuz?" 
Soru 5. Kırklareli DYP Milletvekili Ahmet Sezai Özbek'in Sayın Valinin ANAP döne

minde göreve atandığı, bu nedenle alınması gerektiğini; aksi halde partisinden istifa edebilece
ğini söyleyerek bu konuda baskı yaptığı doğru mudur? 

T.C, 
İçişleri Bakanlığı * 16.11.1992 

Sayı : B050PGM-0710001/Ş-25500 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2.11.1992 tarih ve Kan. Kar. Md./13494/7/436 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını is

tediği sorulara ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 
Arz ederim. 

tsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

1. Kırklareli Valisi Baybars Sezerler hakkında, kamuoyunda vazife ve memurluk haysi
yet ve şerefiyle bağdaşmayan olumsuz haberlerin şayi'olması üzerine, adı geçen Vali hakkında 
özel gizli bir inceleme yapılması amacıyla 26.9.1992 tarihli Bakanlık onayı ile Mülkiye Müfet
tişi görevlendirilmiştir. 

İnceleme sonucunda düzenlenen 2.10.1992-tarih ve 68/46 sayılı müfettiş raporunda; "2,5 
milyar TL. keşif bedelli Çıraklık Okulu ihalesinden 60 milyon TL. rüşvet aldığı; istihkak öde
melerini bizzat kendisi imzalayarak bu yolla hediye ve rüşvet kabul ettiği; küçük müteahhitler
le taşeronların ihale işlerine ve istihkak ödemelerine Beytullah adlı bir taşeronun aracı olması
na imkân sağladığı; îl Özel İdaresi bütçesinden şahsı için harcamalar yaptırdığı; bazuihaleleri 
yakınlarına verdiği, 1,5 milyar TL. keşif bedelli vali konağı onarım işi ihalesinde kuşkulara 
yol açtığı; / 

Lüleburgaz Kaymakamlık Lojmanı müteahhitinden ve ENKA Grubu yol inşaatı yetkilile
rinden giyim ve çeşitli konularda hediye kabul ettiği; Vali konağı için 3,5 milyon liraya satın 
aldığı saat bedelini ödemek istemeyen İl Daimi Encümeni Üyelerine bir başka üyeyi araya ko
yarak karar imzalattırdığı; dile getirilmiştir. 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce alınan ve onaylarında kendi imzası bulunan değişik 
altı kalem malzemeyi kullanmak üzere aldığı ve toplam değeri 4 470 900 TL. tutarında olan 
bu malları halen iade etmediği anlaşılmıştır. 

Yapılan görüşmeler ve incelenen belgelerden Kırklareli Valisinin kişisel çıkarlarına düş
kün olduğu, somut deliller ortaya konulmasa da yüksek değerde bazı hediyeleri kabul ettiği; 
görev dönemi içerisinde gerçekleştirilen ihale işlemleriyle, istihkak ödemelerinin özel birteftişi-
nin yapılması halinde değişik ipuçlarının bulunabileceği kanaatına" varıldığı belirtilmiştir. 
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2. öte yandan Kırklareli Valiliğince Bakanlığımıza gönderilen 21.10.1992 tarih ve 159 sa
yılı yazıda; "Doğuş Gazetesinin 2.10.1992 ve 6.10.1992 tarihli nüshalarında Kırklareli'nde bazı 
yolsuzlukların yapıldığına ilişkin yazıların yayınlandığından bahisle" konunun müfettişler ta
rafından incelenmesi için talepte bulunulması üzerine 28.10.1992 tarihli Bakanlık onayı ile Mül
kiye Müfettişi görevlendirilmiş olup, soruşturma halen devam etmektedir. 

3. Bu nedenle adı geçen ti Valisinin Merkez Valiliğine atanması 8.10.1992 tarihli yazı
mızla Başbakanlığa teklif edilmiştir. 

4. Herhangi bir tahkikat yaptırmadan bir kamu görevlisi hakkında sadece iddialara da
yanılarak siyasî nedenle tasarrufta bulunulmamıştır. 

5. Kırklareli Valisi Baybars Sezerler'Ie ilgili işlemde siyasî herhangi bir faktör etken ol
madığı gibi, bu amaçla herhangi bir kamu görevlisine baskı yapılmamıştır. 

Kamu görevlilerinin tarafsız, yasalara uygun ve her türlü baskıdan arındırılmış şekilde görev 
yapmaları Bakanlığımızın temel politikasını oluşturmaktadır. 

6. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Simav-Kuşu Beldesinde tütün ekimi
ne ne zaman izinyeriteceğine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'm yazılı 
cevabı (7/396) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasının teminini saygıyla arz ederim. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Kütahya iline bağlı Simav İlçesi, Kuşu Beldesinde dört yıldır deneme üretimine başlan
mış, üretilen tütün 1 inci kalite olarak kabul edilmiş ve Marmara birincisi seçilmiştir. 

Bu beldemiz ne zaman tütün ekim sahası olarak kabul edilecektir? 
ı - • 

• -T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bağlı ve ilgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı 19.11.1992 
Sayı : B.07.0.BİK.0.06/4-1-4986 

| '; |j Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü'nün 15 
Ekim 1992 gün ve. A.Ol.O.GNS.0.10.100.02-7/396-2497/12852 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin 
tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

Kütahya tPine bağlı Simav ilçesi ve bağlı köyleri 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunun 3 üncü maddesi ile bu Kanuna bağlı (Tütün üretimine serbest ilçeleri gösterir) 1 numa
ralı cetvel kapsamına dahil edilmediğinden tütün üretimine yasaktır. 

Anılan tl'çede tütün ekimine izin verilmesi yolunda yapılan istemler üzerine 1177 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi gereğince ilçeye bağlı Kuşu, Kavakiçi, Yenice, Hacı Hüseyin Efendi, 
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Toklar, Gilmenler ve Dağardı köylerinde 1989, 1990, 1991 ve 1992 yıllarında tütün deneme ekim
leri yapılmıştır. Ekim denemelerinin başarılı olup olmadığının tespiti bakımından, Tütün De
neme Ekimi Yönetmeliği'nin 23 üncü maddesi gereğince oluşturulacak heyet marifetiyle her 
yılki deneme ekimlerinden alınan örnekler incelenmektedir, 

Sözkonusu köylerden alınan tütün deneme ekimi örneklerinin incelenmesi sonucu müspet 
netice alındığı takdirde, mevcut genel üretim potansiyeli de dikkate alınarak 1177 «ayılı Kanu
nun geçici 1 inci maddesi gereğince, adı geçen ilçede arazi tespit çalışmaları yapılmak suretiyle 
üretime serbest alanlar belirlendikten sonra, kesin ekim izni verilecektir. 

Arz ederim. 

Sümer.Oral 
• Maliye ve Gümrük Bakanı 

7. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde'de bir patates araştırma enstitüsü kuru
lup kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri 'nin yazılı 
cevabı (7/413) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Doğan Baran 

Niğde 

1. İlimiz Merkez İlçesinde 22 bin hektar arazide yılda ortalama 1 milyon ton patates üre
tilmektedir. 8 bin çiftçi ailesinin geçim kaynağı olan ve Türkiye'nin yıllık patates üretiminin 
yaklaşık <% 23'ünü teşkil eden ilimizde halen faaliyette olan patates üretme istasyonunun pata
tes araştırma enstitüsüne dönüştürülmesi, devlete aşırı bir maddî külfet getirmeyeceği gibi üre
ticinin; tohum seçimi, sulama, çapa, bakım, ziraî mücadele, gübreleme, söküm hülasa ekim
den hasat zamanına kadarki dönemlerin hepsinde teknik ve meslekî yönde bilinçlendirilmesi 
hususunda da ciddî çalışmalar yapılması mümkün olacak, ayrıca bilinçli ekim sonunda stan
dardı yakalama ile pazarlamada da kolaylıklar sağlanacaktır. 

2. .İlimizde bir Patates Araştırma Enstitüsünün kurulması düşünülmekte midir? 
3. Düşünülüyor ise, ne zaman gerçekleşecektir? 

T. C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 19.11.1992 
Sayı : ÖKM : 2-293-7/413 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve*Kararlar Müdürlüğünün 16 Ekim 1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02 
-7/413-2595/13129 sayılı yazısı. 

Niğde Milletvekili Sayın Dağın Baran'ın "Niğde'de bir patates araştırma enstitüsü kuru
lup kurulmayacağı" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Çeşitli konularda tarımsal araştırmaları yürütmekte olan Bakanlığımız araştırma kuru
luşları Merkez, Havza ve konu araştırma enstitüleri şeklinde teşkilatlandırılmış olup, patatesle 
ilgili araştırma çalışmaları, ülke çapında araştırmalar yapan Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 
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Enstitüsü (Ankara) ile bölge bazında araştırmalar yapan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve 
Doğu Anadolu tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerince yürütülmektedir. 

Üretme istasyonları ise yurt içinde ve dışında geliştirilmiş olan ve faydalı bulunan çeşitli 
girdilerin çoğaltılması, muhafazası ve arzı gerektiğinde bölge şartlarına uyumları yönünden 
denenmesi amacıyla hizmet götüren kuruluşlar olduğundan bölgedeki patates üretme istasyo
nunun Araştırma Enstitüsüne dönüştürülmesi uygun görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

' • Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Veri

len Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
153 
152 

1 
297 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halk Dağlı 
Muhammet Kaymak 
Mustafa Küpeli 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
Turgut Tekin 
AFYON 
tsmet Attila 
Ethem Kelekçi 

AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 

ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 

(Kabul Edenler) 

Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyah 
Ekrem Ceyhun 
BARTIN 
Hasan Akyol 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Cavit Çağlar 
Şükür Erdem 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 

Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Haluk Müftüler 
Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE; 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
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HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 

İÇEL 

Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 

İSTANBUL 

Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Adnan Kahveci 
Emin Kul 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
Sabri ÖztÜrk 
İsmail Sancak 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 

KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen • • % .' 

KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli , 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Yusuf Bozkurt özal 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Latif Sakıcı 
Erman Şahin 

NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 
ORDU 

Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 

SAMSUN 
• Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
İhsan Saraçlar 
SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Yaşar Topçu 

ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
TOKAT 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy. 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

(Geçersiz Oy) 

İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 
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ADANA 
Uğur Aksöz 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
M. Selahattin Kılıç 
Ali Yalçın Öğütcan 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 

. Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 

Baki Durmaz 
Halil İbrahim özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 

AKSARAY 

Halil Demir 
tsmet Gür 
Mahmut Öztürk 
AMASYA 
Haydar Oymak 

ANKARA 

Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
t. Melih Gökçek 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
v 

Faik Altun 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Ali Karataş 
Hasan Namal 

ARTVİN « 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Nahit Menteşe 
Yüksel Yalova 

BALIKESİR 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 

BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 

BOLU 
Avni Akyol 
Abbas Inceayan 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
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BURSA 
Fethi Akkoç 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
Kadri Güçlü 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Salih Sümer (1. A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Hasan Bahri Eler 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay öztürk 
Şinasi Yavuz 
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ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın ' 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
GİRESUN 
Burhan Kara (t.A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
M. tstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 

Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
ibrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR . 

Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın . 

(Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Abdülkerim Doğru 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

ı • • 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Münif Islamoğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağa 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kanusuz 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal özbilen 

KOCAELİ 
, İsmail Amasyalı 

Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
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Servet Turgut 
Mustafa Ünaİdı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli . 

MALATYA 
' Oğuzhan Asiltürk 

Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 

MANİSA ='. 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
CengizÜretmen 

MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer ti han 
Nevşat özer 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış, 
EsatJCıratlıoğlu 
NİĞDE 
İbrahim Arı soy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

B : 29 19 . 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (t. A.) 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş „ 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
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ŞmNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 

TEKİRDAĞ 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet Özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN . 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut, Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 200) 

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması ve 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı Maddesinin Değiş
tirilmesi Baklanda Kanun Tasansı ile Kastamonu Milletve
kili Münif İsiamoğlu'ıııın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil

lî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/459,2/191) 

T. C. 
• Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel.Müdürlüğü 13.10.1992 
Sayı : B.02.0.KKG/101-423/06624 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 24.9.1992 
tarihinde kararlaştırılan "Yükseköğretim Kurumlarında İkili öğretim Yapılması ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim kanununun 46 na Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile 
gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Dünyanın 2000'li yıllara doğru hızlı bir değişme ve gelişme sürecinde ilerlediği günümüz
de eğitimin önemi o derece artmıştır ki; ömür boyu eğitim sağlama bütün uluslarca kabul edil
miş temel ilkelerden biri olmuştur. 

Artık eğitim, ekonomik büyümenin; toplumsal siyasal ve yönetimsel gelişmenin ön koşu
lu olma gücünü artırmıştır. Bilgi ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değişmesi ve artması, 
buna bağlı olarak bilginin geçerlik süresini de kısaltmıştır. 

İçinde bulunduğumuz bilgi toplumu çağında ülkeler arasındaki yarış, bilgi ve teknoloji 
yarışıdır. Bu yarışa, katılabilmek ve başarılı olabilmek eğitimin sürekliliğine bağlıdır. 

Ayrıca Türkiye, genç nüfus oranı yüksek bir ülkedir. Bunun sonucu yükseköğretime olan 
istek de giderek yoğunlaşmıştır. 

Ülkemizde yükseköğretimde okullaşma oranı bütün Avrupa ülkelerinin gerisindedir. Bu 
ülkelerin düzeyine ulaşmak için kontenjanların yüzde yüz artırılması gerekir. Oysa bugünkü 
düzenleme ve uygulama ile bunu gerçekleştirmek olanaksızdır. 

öte yandan yükseköğretimdeki bu kısıtlılık nedeniyle birkaç yıldan beri önemli sayıda gen
cimiz, çeşitli ülkelerde yükseköğrenim görme arayışına yönelmiştir. 
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Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenci sayısı geçen yıl 22 bin iken bu yıl 27 bine ulaş
mış bulunmaktadır. Bu sayı süratle artma eğilimindedir. Yurt dışında bir öğrencinin, yalnızca 
öğrenim ücreti olarak ortalama üç bin dolar ödediği düşünüldüğünde, toplumsal ve bireysel 
kayıpların çok büyük boyutlara çıktığı bir gerçektir. 

Bazı ülkeler, yükseköğretim sisteminin gereği olarak, kendi öğrencilerini yönlendirme ve
ya sınav sistemi ile kabul ederken, içinde bulundukları yeni yapılanma sürecinin sonucu; poli
tik ve ekonomik neden ve kararlarla ülkelerinde öğrenim görmek isteyen bazı öğrencilere ko
şulsuz olarak kapılarını olabildiğince açmışlardır. 

"Liyakat" ve "başarı" yi esas alması gereken yükseköğretim için güçlü bir temel yapı 
ve yeteneğe sahip olmayan gençlerin, yabancı ülkelerde başta psikolojik olmak üzere eğitimsel, 
sosyal ve ekonomik yönlerden çeşitli sorunlarla karşılaşma olasılığı çok yüksektir. Çünkü, ül
kemizle kıyaslandığında gerek eğitim - öğretim gerekse sosyal ve ekonomik yönlerden olum
suzlukların o ülkelerde ağırlıkta olduğu görülmektedir. 

Henüz liseyi bitirmiş gençlerimizin, yurt dışında niteliği belirsiz birtakım okullarda, bü
yük paralar karşılığı, ana-baba sevgi ve gözetiminden uzak ve sosyal yapısı karmaşık ülkelerde 
ciddi bir eğitim görmeden zaman, enerji ve umut kaybına uğramaları da gözardı edilemeyecek 
bir gerçektir. 

Amacımız yasalarımızda da belirtildiği gibi: . \ 
•Gençlerimizi "beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekil

de gelişmiş bir kişilik ve karakter" de yetiştirmek; 
* öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğiterek kendilerini mutlu kılacak ve 

toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; böylece bir 
yandan insanımızın ve toplumumuzun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik 
ve bütünlük içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve 
nihayet Türk Devletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır. 

Bu amaca ulaşmak için topluma sunulan eğitim olanaklarını artırmak, fırsat eşitliğini sağ
lamak, toplumun gereksinim duyduğu nitelikli insangücünü yetiştirmek de yükseköğretimimi-. 
zin temel hedefleridir. 

Bugün halkımızın yükseköğretime yoğun bir istek ve heyecan duyması karşısında bu ' 'top
lumsal istemi" dengeli ve sağlıklı bir çözüme kavuşturmak kültürel, ekonomik ve siyasal ko
şulların bir gereğidir. 

Yukarıda belirtilen yasal gerekçeler, öncelikle mevcut yükseköğretim kurumlarımızı daha 
verimli ve etkili bir şekilde kullanmak; yükseköğretimi, toplumun bugünkü ve gelecekteki ge
reksinimlerini karşılayacak bir yapı ve işleyişe kavuşturmak gerçeğini vurgulamaktadır. 

Bu nedenlerle, yükseköğretimde kaynaklarımızın "etkililik" ve "verimlilik" ilkelerine daha 
fazla ağırlık verilerek kullanılması, gelişmiş ülkelerde geniş ölçüde uygulandığı gibi üniversite
lerimizin kapılarını, daha uzun süre açık tutmak suretiyle daha fazla öğrenciye öğrenim imkâ
nı tanımak kamuoyunca da benimsenmekte ve desteklenmektedir. 

Yukarıda özetlenen gerçekler karşısında Millî Eğitim Temel Kanunu ile 2547 sayılı Yükse
köğretim Kanununun temel ilkeleri doğrultusunda, öğrencilerin de katkısı sağlanarak ihtiyaç 
duyulan alanlarda ikili öğretim yapılması kaçınılmaz görülmektedir. 

Diğer taraftan 2547 sayılı Kanunun 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 
46 ncı maddesi uygulamada bir çok ihtilafa sebep olmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 
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Şöyle ki; 
Maddenin dördüncü fıkrasında "sınıfta kalan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 

Devlet yardımı için Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi verilir" hükmü çeşitli 
yorumlara neden olmaktadır. Fıkra hükmü gereğince bir defa sınıfta kalan öğrenciye Devlet 
yardımının kesilmesi veya kredi olarak Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca yardımın 
karşılanması kamuoyunun bugün için kabul edebileceği bir düzenleme olarak görülmemekte
dir. Zira üniversitelerimizde normal eğitim süresi içerisinde öğrenimini tamamlayan öğrenci sayısı 
maalesef istenilen seyviyede değildir. Bu bakımdan pek çok öğrencinin öğrenci başına tespit 
edilen carî hizmet ödeneklerinin Devletçe karşılanan kısmını ödemeleri gerekmektedir. Üni
versite rektörlüklerinin başvurularından öğrencilerin bu parayı ödemekte zorlandıkları anla
şılmaktadır. Bu fıkra hükmünün kamuoyunun kabul edebileceği makul bir düzeyde tespiti için 
madde hükmünün değiştirilmesinde kesin zaruret bulunmaktadır. 

Diğer taraftan yükseköğretim kurumlarınca eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren öğren
cilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile cari, hiz
met maliyeti kavramı getirilmiş, ancak cari hizmet maliyetini hangi kurumun hesaplayacağı 
ve öğrenci katkısından elde edilen gelirlerin yine bu öğrencilere harcanabümesi için gelirlerin 
bütçeleştirilmesi yeni getirilen sistemde yer almamıştır. Tasanda bu hususlar da göz önünde 
bulundurulmuştur. 

Carî hizmet ödeneğinden öğrenci tarafından ödenecek miktarı ödemeyen öğrenciler hak
kında ne gibi işlem yapılacağı kanunda gösterilmemiştir. Tasanda bu konuya da "öğrenci kat
kısını ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez" denmek suretiyle açıklık getirilmiştir. 

Elde edilen gelirlerin sarfı, muhasebesi, denetimi ve saymanlık konusu da yapılan düzen
leme ile açıklığa kavuşturulmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun amacının, yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikili öğretimde 
ikinci öğretimle ilgili hususları düzenlemek olduğu belirtilmektedir. 

Madde 2. — Kanunun, yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretime özgü faa
liyet ve esasları kapsadığı belirtilmektedir. 

Madde 3. — Kanunda geçen deyimler tanımlanmaktadır. 

Madde 4. — Yükseköğretim kurumlarının hangi programlarında ikinci öğretim yapılaca
ğına her yıl en geç Şubat ayında ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatosunun 
Önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verileceği, kararda bu programlara alınacak 
öğrenci sayılarının da belirleneceği hükme bağlanmakta, ikinci öğretimin yapılmasına karar 
verilen yükseköğretim programlarına, öğrenci seçme ve yerleştirme birinci ve ikinci basamak 
sınavlarında alınan puanlara göre öğrenci yerleştirilmesinin mümkün olacağı vurgulanmaktadır. 

Madde 5. — İkinci öğretimin, öğretim süreleri, önlisans ve lisans düzeyinde sürdürülecek 
öğretimin esasları, devam, ara sınav sayısı, bunların başarı notuna katkısı, uygulama ve bü
tünleme şartları ve eğitim-öğretimle ilgili diğer konularda normal örgün öğretimden hiçbir fark
lılık taşımayacağı, ikinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta 
tatilinde de eğitim-öğretim yapılabileceği hükmü getirilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi , (S. Sayısı : 200) 
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Madde 6. — ikinci öğretimin paralı olması nedeniyle, ikinci öğretimde öğrenim gören öğ
rencilerin, normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamayacakları vurgulanmakta, 
ancak normal örgün öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş mümkün kılınmaktadır. Bu yatay 
geçişlerin, örgün öğretimde uygulanan mevzuat hükümlerine tabi olması hükme bağlanmak
ta, ancak, geçiş yapan bu öğrenciler ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorunda ol
dukları belirtilmektedir. 

Madde 7. — İkinci öğretimin isteğe bağlı ve paralı olduğu, paralı öğretime kabul edilecek 
öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin öğrenim dallarının niteliklerine, yükseköğretim 
kurumlarının özelliklerine ve sürelerine göre öğrenci maliyetleri de dikkate alınarak Yükseköğ
retim Kurulunun görüşü ve Millî Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tes
pit edileceği, ancak, alınacak ücretlerin normal örgün öğretim için belirlenen carî hizmet mali
yetlerinin yarısından az olamayacağı vurgulanmaktadır. 

öğrenim ücretlerinin, peşin olarak ya da biri kayıt veya kayıt yenileme sırasında, diğeri 
Şubat ayında olmak üzere iki eşit taksitte üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına millî 
bankalardan birinde açılacak hesaba yatırılması, bu miktarların rektörlükçe en geç ilgili ayın 
sonuna kadar Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek 
kaydolunmak üzere aktarılması, yatırılan bu miktarların Maliye ve Gümrük Bakanlığınca özel 
ödenek kaydedilmesi, kaydolunan ödeneklerin ikinci öğretime ilişkin giderlerin yanısıra bu öğ
retimin yapıldığı birimlere öncelik verilmek suretiyle, o üniversitenin veya yüksek teknoloji ens
titüsünün giderlerinde kullanılması, kullanım ve harcamaya ilişkin esas ve usullerin Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenmesi öngörülmekte, 
bu ödeneklerin harcanmayan kısmının, ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolu
nacağı ve öğrenim ücretinin Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak veril
meyeceği açıkça belirtilmektedir. 

Madde 8. — tkinci öğretim öğrencilerinin normal örgün öğretim öğrencilerinin her türlü 
haklarından yararlanacakları, ancak, bu öğrencilere Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru
munca öğrenim kredisi verilemeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 9. — Kendi kurumlarında yapılmakta olan normal örgün öğretimde zorunlu ders 
yükünün en az yarısını doldurmuş olanlara öncelik verilmek üzere ikinci öğretimde hangi öğ
retim elemanlarının görevlendirileceğine, bölüm kurulunun görüşü dikkate alınarak, ilgili yük
seköğretim kurumunun yönetim kurulunca karar verileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 10. — Normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim ele
manlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için; zorunlu ders yükünü dolduramamış olan 
öğretim elemanlarına bu yükün doldurulmasından sonra verdikleri her ders için, 2914 sayılı 
Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek 
ders ücreti ile ara sınav, yarıyıl ve yıl sonu sınavları için ödenecek ücretlerin üç katını aşmaya
cak şekilde ikinci öğretim programları esas alınarak, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Millî 
Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek ders ücretinin ödenmesi 
öngörülmektedir. 

Madde 11. — İkinci öğretim yapılan yükseköğretim kurumlarında görevli akademik yö
neticiler ile idarî personelden isteğe bağlı olarak kimlerin, bu öğretim süresince çalışma saati 
bitiminden sonra fazla çalışma yapacaklarına ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kuru
lunun görüşünü alarak kurumun yöneticisinin karar vereceği hükme bağlanmaktadır. 
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Madde 12. — Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli öğ
retim elemanları ile idarî personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla 
çalışma süreleri için saat ücreti ödenmesi, yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek 
ücretin miktarının Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzeri
ne her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak 
şekilde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi hükme bağlanmaktadır. 

Ancak, ikinci Öğrenimden ek ders ücreti alan öğretim elemanlarına, fazla çalışma ücreti 
ödenmeyeceği vurgulanmaktadır. 

Madde 13. — Yükseköğretim Kurulunca ikinci öğretim yapılmasına karar verilen öğretim 
programlarının bağlı olduğu yükseköğretim kurumunun bütçesine, ikinci öğretim giderlerini 
karşılamak üzere yeterli ödenek konulması öngörülmektedir. 

Madde 14. — Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyelerindeki enstitülerde ikinci 
lisansüstü öğretim yapılmasına, ilgili enstitü yönetim kurulunun ve senatonun önerisi üzerine 
Yükseköğretim Kurulunca karar verileceği ve bu öğretimin isteğe bağlı ve paralı olacağı hükme 
bağlanmaktadır. 

İkinci lisansüstü öğretime kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretinin, ma
liyetler dikkate alınarak ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun önerisi 
üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmesi, öğrenim ücretinin 7 nci madde uyarınca açı
lan hesaba iki eşit taksit halinde ödenmesi öngörülmektedir. Ayrıca, ikinci lisansüstü öğretim
de görevlendirmeler ve ders ücretinin tabi olacağı mevzuat hükümleri belirtilmektedir. 

Madde 15. — Kanunda hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak kanunlar belirtilmektedir. 
Madde 16. — 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi yeniden düzenlenmektedir. Mevcut ha

liyle maddenin dördüncü fıkrası "sınıfta kalan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere Devlet 
yardımı için Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi verilebilir" hükmünü amir bu
lunduğundan, bir defa sınıfta kalan öğrenciye Devlet yardımının kesilmesi ve bunun Yüksek
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca karşılanması zorunluluğunu getirmiştir. Değişiklikle, ca
rî hizmet maliyetini Yükseköğretim Kurulunca hesaplanması, öğrenci katkısından elde edilen 
gelirin yine bu öğrencilere harcanabilmesi için gelirlerin bütçeleştirilmesi, cari hizmet ödeneği
nin ödemesi gereken kısmını ödemeyen öğrenciler hakkında yapılacak işlemler gibi hususlar 
açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Geçici Madde 1. — 1992-1993 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının hangi 
programlarında ikinci öğretimin yapılacağı ve bu programlara alınacak öğrenci sayısının bir 
hafta içinde üniversite senatolarının önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespiti öngörül
mektedir. , 

1992-1993 eğitim-öğretim yılında yapılacak ikinci öğretimin ücretlerinin Kanunun yürür
lüğünden başlayarak bir hafta içinde Bakanlar Kurulunca tespit edilmesi, ikinci öğretim yapı
lacak programların, bu programlara alınacak öğrenci sayılarının, öğrenim ücretleri ve başvuru 
şartlarının öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince hazırlanacak bir kılavuzda belirtilmesi, 
başvuran öğrencilerin 1992 öğrenci seçme ve yerleştirme birinci ve ikinci basamak sınavlarında 
almış oldukları puanlara göre yeniden tercih edecekleri programlara yerleştirilmeleri öngörül
mektedir. 

1992-1993 eğitim-öğretim yılı için ikinci öğretimin en geç, Kanunun yayımı tarihini İzleyen 
ayın sonunda başlaması, ikinci öğretimin başladığı tarihten 31.12.1992 tarihine kadar ihtiyaç 
duyulan ödeneğin, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yedek ödenekten karşılanması öngörül
mektedir. . ^ , . • '. 
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1992 öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında almış oldukları puanlara veya özel yetenek 
sınavı sonuçlarına göre bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazanmış bulunanların (Açık-
öğretim hariç), 1992-1993 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretime başvuramayacakları hükme 
bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 2. — İkinci öğrenimde gerektiğinde kadro ihdas edilebilmesi için 5 000 adet 
torba kadro ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnameye eklenmektedir. 

Bu kadroların gerektiğinde Yükseköğretim Kurulunun teklifi ve Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile sınıf, un
van ve derece değişikliği yapılmak suretiyle, ikili öğretim yapılmasına karar verilen yükseköğ
retim kurumlarına ihtiyaçları dahilinde tahsis edilebilmesi imkânı sağlanmakta, bu şekilde tahsis 
edilecek kadroların kullanımında uyulacak usul ve esesların Bakanlar Kurulu kararı ile tespit 
edilmesi öngörülmektedir. 

Madde 17. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 18. — Yürütme maddesidir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi gerek
çesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

MünifIsîamoğlu 
Kastamonu 

GEREKÇE 

Aslî görevi çeşitli bilim dallarında ve mesleklerde lisans düzeyinde insan yetiştirmek ve 
yine bu dallarda yüksek lisans ve doktora programlarıyla uzman eleman yetişmesini sağlamak 
olan üniversitelerimizin hızlı teknolojik ve bilimsel gelişmelere paralel eğitim ve öğretim yapa
bilmeleri yeterli düzeyde maddî kaynakla desteklenmeleri halinde mümkün olabilmektedir. Gü
nümüzde hemen her alanda olduğu gibi Tıp, Mühendislik, Fen Bilimleri gibi modern eğitim 
araçları, laboratuvarlar ve atölyeler gerektiren eğitim dallarında başarıya ulaşmış ve herkes ta
rafından değeri kabul edilen üniversiteler öncelikle ve özellikle finansman ihtiyacını çözümle
miş üniversitelerdir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılabilecek bir değişiklikle ekte 
öneri halinde sunulan maddenin kanunlaşması sonucu üniversitelerimizin malî kaynak ihti
yaçları önemli ölçüde karşılanabilecek, yalnızca devlet bütçesine dayalı olmanın yarattığı fi
nansman sorunları büyük ölçüde çözümlenebilecek böylece uzun vadede modern eğitim ve öğ
retim alt yapısı tamamlanmış üniversitelere kavuşulabilecektir. 

Kanun teklifiyle getirilmek istenen model uygulamaya girdiğinde sistemin önünde mevcut 
bürokratik engeller de bulunmayacağından gerek eğitimde, gerekse uygulamada bu sistemin 
temelini teşkil eden insan unsuruna dayalı bir çok sorun daha kolay yöntemlerle çözümlenmiş 
olacaktır. Diğer birdeyişle, oluşturulacak yeni düzenlemelerle bir taraftan konusunda azamî 
düzeyde uzmanlaşmış, yurt içinde ve dışında isim yapmış meslek mensuplarının istihdamında 
gerek malî gerekse mevzuat açısından rahatlama sağlanabilecek, böylece bu kişilerin üniver-
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sitedeki eğitime aktif katkıları sağlanarak eğitim düzeyi geliştirilecek, diğer taraftan daha ko
laylıkla temin edilebilecek modern alet ve cihazlarla donatılmış eğitim ve hizmet birimlerinde 
standart kendiliğinden yükselecek ve bu etkileşim sürekli kaliteyi yükseltici doğrultuda devam 
edecektir. 

Üniversitelerde kurulu veya kurulacak olan sağlık tesisleri, kanun değişikliğinde öngörü
len modele göre işletilmeleri halinde bu işletmeler gelir ve giderlerini özgürce belirlenebileceği, 
rekabet esasına dayalı bu sayede çağdaş teknoloji ve gelişmelerin bütün unsurlarıyla yurda ge
tirilerek halkın ve eğitilenlerin hizmetine sunulduğu işletmeler olacaktır. Böylece yurt dışında 
eğitim ve tedavi giderlerinin en aza indirilmesi ve döviz tasarrufunun azamî düzeye çıkarılması 
uzman personele verilecek yüksek ücret ve diğer olanaklar ile yurt dışına beyin göçünün ön
lenmesi, hatta yurt dışında alanlarında isim yapmış bilim adamlarının Türkiye'ye geri dönme
lerinin sağlanması mümkün olacaktır. Ayrıca, ülkemizde de yurt dışındaki birçok gelişmiş ül
kede olduğu gibi beş yıldızlı otellerdeki konfora haiz hastanelerin kurulması ve bunların çağ
daş işletmecilik ve yönetim esaslarına uygun olarak işletilmeleri imkân dahiline gelecektir. 

Model hayata geçildiğinde yurt dışına gönderilen öğrenci ve öğretim elemanı sayısında da 
önemli miktarda azalma olacak çağdaş teknoloji ile donatılmış modern eğitim ve hizmet tesis
leri, alanında isim yapmış bilim adamlarını bünyesinde toplayarak biryandan modern eğitimin 
altyapısını oluştururken diğer yandan ülkemize üst düzeyde sağlık hizmetleri ve tesisler kazan
dıracaktır. 

Modelin uygulamaya konulabilmesi yükseköğretim kurumlarını geliştirmek amacıyla ku
rulmuş bulunan vakıflar aracılığıyla düşünülmekte ve bu tür tesislerin işletilmek üzere vakıfla
ra devri üniversitenin en üst yönetim organı olan Üniversite Yönetim Kurulunun kararma bıra
kılmaktadır. 

özellikle yurt dışında tıp ve sağlık bilimleri, mühendislik ve fen bilimleri alanlarında çağ
daş eğitim-öğretim ve uygulama imkânlarına kavuşan yükseköğretim kurumlarının ülkelerine 
ve halklarına sağladığı yararlan dikkate alarak üniversitelerimizde bu modele uygun işletmele
rin kurulmasını teminen uygulamanın yasal dayanağını teşkil etmek üzere önerilen madde metnin 
kabulünde sayısız yararlar görülmektedir. Bu yararların en önemlileri işletmenin en modern 
şekilde yürütülmesi imkânı ve vakılarca devlete kazançtan ödenecek vergilerdir. 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 20.4.1992 

Esas No. : 2/191 
Karar No. : 8 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

"Kastamonu Milletvekili Münif Islamoğlu'nun; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/191)" Komisyonumuzun 16.4.1992 tarihli 6 ncı 
Birleşiminde Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK temsilcileri ile teklif sahibinin de iştirakiyle ince
lenip görüşüldü. 

Kanun Teklifi ile üniversitelerde kurulu veya kurulacak olan, sağlık tesislerinin işletilmesi 
ve yönetiminin, o üniversiteyi veya üniversite bünyesindeki Yükseköğretim Kurumlarını gelişti
rilmeyi amaçlayan vakıflara devrini öngörmektedir. 
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Teklif ile öngörülen modele göre; sözkonusu sağlık tesislerinin işletilmeleri neticesinde el
de edilecek gelir ve giderlerin daha özgün kullanılmaları ve bu sayede çağdaş teknoloji ve bili
min yurda getirilmesi ile halkın hizmetine sunulmaları daha kolay olacak, yurt dışı eğitim ve 
tedavi giderleri asgariye indirilerek, uzman personele verilecek yeterli ücret ve diğer imkânlar 
ile yurt dışına beyin göçünün önleneceği düşünülmektedir. 

Yukarıda açıklanan görüşlerin doğrultusunda Kanun Teklifi Komisyonumuzca da,uygun 
görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin başlığı kanun tekniğine uygun olarak Komisyonumuzca düzenlenerek kabul edil

miştir. 
Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri de Komisyonumuzca uy

gun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı 

ile sunulur. • 

Başkan 
Nahit Menteşe 

Aydın 
Sözcü 

Süleyman Ayhan 
Çanakkale 

Üye 
İbrahim özdiş 

Adana 
Üye 

Salman Kaya 
Ankara 

Üye 
Ayvaz Gökdemir 

Gaziantep 
Üye 

Mustafa Baş 
tstanbul 

Üye . 
İsmail Kalkandelen 

Kocaeli 
Üye 

Rıfat Yüzbaşıoğlu 
Niğde 

Başkanvekili 
Ural Köklü 

Uşak 
Kâtip 

Ahmet Kabil 
Rize 
Üye 

Ahmet Sanal 
Adana 

Üye 
Mehmet Seven 

Bilecik 
Üye 

Nurettin Tbkdemir 
Hatay 
Üye 

Melike Tugay Haşefe 
tstanbul 

Üye 
tsmail Karakuyu 

Kütahya 
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KASTAMONU MİLLETVEKİLİ MÜNÎF İSLAMOĞLU'NUN TEKLÎFt 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir. 

EK MADDE 22. — Üniversitelerde kurulu ve kurulacak bulunan sağlık tesislerinin işle
tilmesi ve yönetimi; Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla, o üniversiteyi veya bünyelerinde
ki yükseköğretim kurumlarını geliştirmek amacıyla kurulan vakıflara devredilebilir. Bu sağlık 
tesislerinin işletilme ve yönetim esasları Üniversite Yönetim Kurulu ile vakıf yetkili kurulunca 
belirlenir. 

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

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

4.11.1981 Tarihli 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi 

MADDE 1. —Teklifin 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 23.10.1992 

Esas No. : 1//459 
Karar No. : 20 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Yükseköğretim Kurumlarında İkili öğretim Yapılması ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun 46 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı" (1/459)" Komisyonu
muzun 21.10.1992 Tarihli 12 nci Birleşiminde, YÖK Başkanı, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlığı 
temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Ülkemizde, hızlı nüfus artışının ve genç nüfus oranının yüksek olması ve bunun doğal 
neticesi olarakta Yükseköğretimde büyük bir yığılma olmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki okullaş
ma oranı; Avrupa ülkelerine ve özellikle, Avrupa Topluluğu ülkelerine göre çok düşük düzeydedir. 

Yükseköğretim Kurumlarımıza başvuruda bulunup giremeyen gençlerimizin, okuma im
kânı elde etmek için ve büyük maddî ve manevî fedakârlıkları göze alarak çeşitli ülkelere git
tikleri bir gerçektir. 

Yükseköğretimde okuma isteği bu kadar yüksek olan gençlerimize kendi ülkelerinde bu 
imkânı daha kolay bir biçimde sağlamak için Yükseköğretimde kapasite artırımı kaçınılmaz 
olmuştur. Bunun içinde ilk planda "normal örgün öğretim"in yanında "ikinci bir örgün 
öğretim" yoluna gidilmesi düşünülmüştür. Böylece 2Q bine yakın gencimize ikinci bir örgün 
eğitim sayesinde, isteğe bağlı ve paralı olarak yükseköğretim imkânı sağlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 



— 10 — 

Komisyonumuzca; yukarıda açıklanan görüşlerin ışığında Tasarı ve gerekçesi Komisyonu
muzca da uygun bulunarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca da benimsenerek aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarının öğrenim ücreti başlıklı 7 nci maddesi; 
a) Hazırlık sınıfı hariç olmak üzere bulundukları sınıfta ilk yüzde beşe girmek suretiyle 

bir üst sınıfa geçme başarısını gösteren öğrencilerden sadece "normal örgün öğretim" ücretini 
ödetmek suretiyle ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla, 

öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencilere uygulanacak müeyyide ile uygulamada karşıla
şılabilecek diğer durumlarda yapılacak işlemin açık bir şekilde yazılması amacıyla yeniden dü
zenlenmiş olup, 7 nci madde değişik bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 8, 9 ve 10 uncu maddeleri Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarının 11 inci maddesi; fazla çalışma ücretinden, Yükseköğretim kurumlarındaki tüm 
öğretim elemanlarının yararlanmasını sağlamak amacıyla Komisyonumuzca yeniden düzenle
nerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen 
kabul edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi; halen yürürlükte olan 2547 sayılı YÖK Kanununun Ek 18 inci mad
desini; Vakıflarca kurulacak Yükseköğretim Kurumlarına yapılacak Devlet Yardımının esasla
rım Bakanlar Kurulunun tespit etmesini Anayasaya aykırı bularak bu esasların Kanunla belir
lenmesi gerektiği gerekçesiyle adı geçen maddeyi iptal etmiştir. 

Komisyonumuzca; 2547 sayılı YÖK Kanununun Ek 18 inci maddesi Anayasa Mahkemesi
nin karar gerekçesi doğrultusunda yeniden düzenlenmiş olup; sözkonusu maddenin Tasarıya 
çerçeve 17 nci madde ile eklenmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddesi ile bu maddeye bağlı (V) sayılı cetvel Komisyo
numuzca da benimsenerek aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının başlığı, Tasarı metnine yapılan ilaveler doğrultusunda yeniden düzenlenerek Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 17 nci ve 18 inci maddeleri ilave madde dolayısiy-
le Komisyonumuzca 18 ve 19 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Binlerce Yükseköğretim gençliğinin umutla beklediği bir konu olması dolayısiyle Komis
yonumuzca, Tasarının Plan ve Bütçe Komisyonunda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi temen
ni edilmiştir. 

Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 
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Başkan Kâtip 
Nahit Menteşe Ahmet Kabil 

Aydın Rize 
Üye Üye 

Ahmet Sanal Kâzım Ataoğlu 
Adana Bingöl 

Üye Üye 
Nurettin Tokdemir Bülent Akarcalı 

Hatay İstanbul 
Üye ' Üye 

Mustafa Baş Melike Tugay Haşefe 
İstanbul İstanbul 

Üye Üye 
İsmail Kalkandelen İsmail Karakuyu 

Kocaeli Kütahya 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 9.11.1992 

Esas No. : 1/459 
Karar No. : 85 
TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığırica hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13.10.1992 tarihinde Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi uyarınca Millî Eğitim 
Komisyonunda görüşüldükten sonra, Komisyonumuza havale edilen "Yükseköğretim Kurum
larında İkili öğretim Yapılması ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile Kastamonu Milletvekili Münif Islamoğlu tara
fından hazırlanarak 18.2.1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ve Komisyonumuza havale edilen "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi" birbirleriyle ilgili olmaları dolayısıyla İçtüzüğün 36 ncı mad
desi uyarınca birleştirilerek, Komisyonumuzun 4.11.1992 tarihinde yaptığı 8 inci birleşiminde 
Hükümeti temsilen Millî Eğitim Bakanının Başkanlığında; Millî Eğitim, Maliye ve Gümrük 
Bakanlıklarıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tem
silcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tasarı ile; ülkemizdeki hızlı nüfus artışı ve genç nüfus oranının yüksekliği karşısında yük
seköğretim kurumlarımızın sınırlı bir kapasiteye sahip olması nedeniyle yükseköğretim görme 
imkânına kavuşamayan çok sayıdaki gencimizden hiç değilse bir kısmı için de olsa bu imkânı 
sağlamak amacıyla ilk planda "normal'örgün öğretim" yanında "ikinci bir örgün öğretim" 
programına geçilmesinin temini; Birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen teldif ile de; üniversi
telerde kurulu veya kurulacak sağlık tesislerinin işletilmesi ve yönetiminin geliştirilmesi, daha 
verimli hale getirilmesi ve finansman imkânlarının iyileştirilmesi gayesiyle bunların üniversite 
bünyesinde veya üniversiteyi geliştirmeye yönelik kurulan vakıflara devrinin amaçlandığı gö
rülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 
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Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; sözalan üyeler; 
— Tasarıyla getirilen isteğe bağlı ve paralı, ikinci örgün öğretim programının dünyadaki 

uygulamalara da bağlı olarak prensipte doğru olduğu ancak, malî durumu müsait olmayanla
ra devlet tarafından tatminkâr öğrenim kredileri verilmek suretiyle eğitimde fırsat eşitliği ilke
sinin sağlanabileceği, 

— Kamuoyuna çok geniş kapasite artışı sağlanabileceği şeklinde sunulan kanun tasarısı 
ile kapsamın İJ 000 olarak belirlenmesinin hayal kırıklığına yolaçabilecegi, lise mezunlarına 
meslekî nitelik kazandırmak suretiyle üniversiteye yönelen talebin önlenmesi amacına yönelik 
LÎMME projesinden vazgeçilmesinin yanlış olduğu, 

— Hükümetin üniversitelerde reform yapılacağı vaadine bağlı olarak önceliklerin doğru 
saptanması gerektiği, temel değişiklikler yapılmadan geçici düzenlemelerle sorunun çözümü
nün mümkün olmadığı, 

— Geçmişteki özel yüksekokul, yay-kur ve akşam liseleri uygulamalarından kaynaklanan 
bazı olumsuzlukların haklı olarak bu Kanun için de düşünülebileceği, 

Mevcut üniversitelerimizde yaşanan kapasite ve nitelikli eğitim sorunları nedeniyle, me
zunlarının büyük bir bölümünün iş bulmakta zorlandığı, bugünkü ortamda ikili öğretim me
zunlarının hangi programlar üzerinde öğretim göreceği ve bunlar için nasıl bir istihdam politi
kasının düşünüldüğü, 

— Ek eğitimle teknik öğretmenlikten mühendisliğe geçirilenlerin durumunun ne olacağı, 
— Türkiye'nin üniversite öğretim üyesi probleminin, üniversite probleminden daha önemli 

olduğu ve halihazırda programları çok yüklü olan üniversite öğretim üyelerinin bu program 
dahilinde ders verecek vakitlerinin bulunmadığı ve üniversitelerin temel fonksiyonu olan'bi-
limsel araştırma fonksiyonunun engellenebileceği, 

— Tasarıyla ikili öğretim programında başarılı olarak ilk °/o 5'e giren öğrencilere parasız 
öğrenim imkânı getirilmesinin olumlu olmakla beraber, bu % 5 oranının getireceği malî yü
kün hangi kıstaslara göre saptandığı ve bu dilimin daha da arttırılmasının mümkün olup ol
mayacağı, 

— Üniversite sağlık tesislerinin vakıflara devrini öngören teklifin mevcut tıp fakülteleri 
hastanelerinin vakıflara devrini değil, yeni kurulacak olanların devrini öngördüğü, ülkemizde
ki mevcut bazı vakıfların hayır amaçlı olmaktan çıkarak ticarî amaçlı kurumlar haline dönüş
melerinden endişe duyulduğu, 

— Vakıflara yapılması öngörülen devlet katkısının belli kıstaslara göre belirlenmesi gerektiği, 
şeklindeki görüşlerini ifade etmişlerdir. 

Hükümet adına yapılan tamamlayıcı açıklamalarda ise; 1992 T 1993 eğitim öğretim yılın
da üniversiteye girmek için başvuran yaklaşık 900 000 kişiden ancak 220 000 kadarının bir prog
rama yerleştirilebildiği, tasarıyla buna ek olarak 17 000 civarında öğrenciye öğrenim imkânı
nın getirilebileceği, kamuoyunda yanlış olarak gece üniversiteleri olarak bilenen ikili öğretimin 
olanaklar ölçüsünde gündüz saatlerinde yapılmaya çalışılacağı, getirilen bu düzenleme hak
kındaki endişelere katılmanın pek mümkün olmadığı ancak, kaçınılmaz olarak uygulamada 
karşılaşılacak sorunları zaman içerisinde gidermenin mümkün olduğu, Kanun tasarısının dar 
olan kapsamının zamanla genişletilerek bu yolla üniversite kapısındaki yığılmanın mümkün 
olduğu ölçüde giderilebileceği, bütün dünyada kitle eğitimine yönelen üniversitelerde olduğu 
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gibi, üniversite öğretim üyelerinin boş vakitlerinden faydalanılacağı, üniversite eğitimi almış 
birinin daha kolay istihdam olanağı bulabileceği ayrıca, ikinci örgün eğitim programlarının 
istihdam olanağı bulunan sahalara yönelik olarak geliştirileceği belirtilerek sistemin bir bütün 
olarak düşünülmesi halinde ikinci örgün eğitim programının mevcut normal örgün eğitim ya
nında ikinci bir tercih olarak sunulacağı ve isteğe bağlı bu paralı eğitim programının eğitimde 
eşitlik ilkesine aykırı düşmeyeceği, öğrencilere burs imkânı sağlanmasının tasannın 7 nci mad
desiyle büyük ölçüde giderildiği, tasarıda ilk % 5'lik dilime giren başarılı öğrencilere parasız 
öğretim imkânı sağlayan düzenlemedeki °/o 5 oranının daha da arttırılmasının yasanın kaynak 
yaratma özelliğini ortadan kaldıracağı ifade edilmiştir. 

Yapılan bu açıklamalardan sonra tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek 
Millî Eğitim Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu metninin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı 
maddeleri aynen, 

Millî Eğitim Komisyonu metninin 17 nci maddesi vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğ
retim kurumlarına yapılacak devlet yardımının hangi esaslara göre yapılacağına açıklık kazan
dıracak şekilde yeniden düzenlenerek, 

Üniversitelerde kurulu veya kurulacak sağlık tesislerinin işletilmesi ve yönetiminin verim
liliği arttırma ve finansman imkânlarının iyileştirilmesi amacıyla vakıflara devrini öngören tek
lifin 1 inci maddesi Millî Eğitim Komisyonu metnine yeni madde 18 olarak eklenmek suretiyle, 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 18 ve 19 uncu maddeleri ise yeni eklenen madde nedeniyle 
19 ve 20 nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. Ayrıca yapılan düzenelemelere paralel 
olarak Millî Eğitim Komisyonu metninin başlığı "Yükseköğretim Kurumlarında tküi öğretim 
Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" olarak değişitirilerek kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı -: 200) 
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Başkan 
İlyas Aktaş 

Samsun 
Sözcü 

Mahmut öztürk 
Aksaray 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 
Üye 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Üye 
Cengiz Altınkaya 

Aydın 
Üye 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Neemi Hoşver 

Bolu 
Üye 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 
Üye 

Af. Haluk Müftüler 
Denizli 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay 
Üye 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Üye 
Z. Selçuk Maruftu 

istanbul 
Üye r 

Rıfat Serdaroğlu 
İzmir 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Kâtip 

Halil Demir 
Aksaray 

Üye 
Timurçin Savaş 

Adana 
Üye 

Veysel Atasoy 
Antalya 

Üye 
Hüseyin Balyalı 

Balıkesir 
Üye 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
Nevfel Şahin 

Çanakkale 
Üye 

Baha t tin Alagöz 
Gaziantep 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

içel 
Üye 

Adnan Kahveci 
istanbul 

Üye 
Işın Çelebi 

izmir 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
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Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(Muhalifim, muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ender Karagül 

Uşak 
Üye 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

MUHALEFET ŞERHİ 

Gerek ikili öğretim gerekse üniversite hastanelerinin vakıflara devri hakkındaki kanun ta
sarılarının hükümet programında yer alan Üniversite Reform Tasarısı ile birlikte görüşülüp de
ğerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Bu tasarıların aceleye getirildiği düşüncesiyle muhalifiz. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Zeki Ergezen 
Konya Bitlis 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Refaiddin Şahin 
Ordu 
Üye 

İbrahim Kumaş 
Tokat 

(İmzada bulunamadı) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Yükseköğretim Kurumlarında İkili öğretim Yapılması VÜ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun 46 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikili öğretim

de ikinci öğretimle ilgili hususları düzenlemektir. 
Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanun, yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretime özgü 

faaliyet ve esasları kapsar. 
Tanımlar 
MADDE 3. — Bu Kanunda geçen; 
a) İkili öğretim : Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde ya

pılan normal örgün öğretim ve ikinci örgün öğretimi, 
. b) . İkinci öğretim : Yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini taki

ben yapılan örgün öğretimi, -
c) İkinci Lisansüstü öğretim : Normal lisansüstü öğretimin bitimini takiben veya yaz 

aylarında yapılan lisansüstü öğretimi, 
d) Öğrenim Ücreti : İkinci öğretimde öğrencilerin eğitim - öğretiminin karşılığı olarak 

ödeyecekleri ücreti, 
e) Ders Ücreti : İkinci öğretimde öğretim elemanlarına her ders için ödenecek ücreti, 
f) Fazla Çalışma Ücreti: İkinci öğretimde görev yapan öğretim elemanları ile idarî per

sonele, yasal çalışma saatleri dışında yapacakları fazla çalışmanın karşılığı olarak ödenecek ücreti, 
İfade eder. 

Karar Verme 
„ MADDE 4, — Yükseköğretim kurumlarının hangi programlarında ikinci öğretim yapıla

cağına her yıl en geç şubat ayında ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatosunun 
önerisi Üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. Kararda bu programlara alınacak öğ
renci sayıları da belirlenir. 

İkinci öğretimin yapılmasına karar verilen yükseköğretim programlarına, öğrenci seçme 
ve yerleştirme birinci ve ikinci basamak sınavlarında alınan puanlara göre öğrenci yerleştirilir. 

öğretim 
MADDE 5. — İkinci Öğretim; öğretim süreleri, önlisans ve lisans düzeyinde sürdürülecek 

öğretimin esasları, devam, ara sınav sayısı, bunların başarı notuna katkısı, uygulama ve bü
tünleme şartları ve eğitim - öğretimle ilgili diğer konularda normal örgün öğretimden hiçbir 
farklılık taşımaz. 

İkinci öğretim uygulanan yükseköğretim kurumlarında gerektiğinde hafta tatilinde de eğitim 
- öğretim yapılabilir. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim 
Yapılmasa ve 2547 Saydı Yükseköğretim 
Kanununun 46 ncı Maddesi ve Ek 18 inci 

Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Yükseköğretim Kurundannda İkili öğretim 
Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tanımlar 
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde

si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Amaç 
MADDE 1. —. Millî Eğitim Komisyonu 

metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonu

nun 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tanımlar 
MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonu 

metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Karar Verme 
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü madde

si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Karar Verme 
MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonu 

metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

öğretim. 
MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

öğretim 
MADDE 5. — Millî Eğitim Komisyonu 

metninin 5 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Yatay Geçiş 
MADDE 6. — İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, ikinci öğretim programların

dan normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Normal örgün öğretimden. 
ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. 

Bu yatay geçişler de örgün öğretimde uygulanan mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, geçiş 
yapan bu öğrenciler ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar. 

öğrenim Ücreti 
MADDE 7. — İkinci öğretim isteğe bağlı ve paralıdır. Paralı öğretime kabul edilecek öğ

rencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, öğrenim dallarının niteliklerine, yükseköğretim ku
rumlarının özelliklerine ve sürelerine göre öğrenci maliyetleri de dikkate alınarak Yükseköğre
tim Kurulunun görüşü ve Millî Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit 
edilir. Ancak, alınacak ücretler normal örgün öğretim için belirlenen carî hizmet maliyetleri
nin yarısından az olamaz. 

öğrenim ücretleri, peşin olarak ya da biri kayıt veya kayıt yenileme sırasında, diğeri şubat 
ayında olmak üzere iki eşit taksitte üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına millî ban
kalardan birinde açılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar rektörlükçe en geç ilgili ayın sonuna 
kadar Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydolun
mak üzere aktarılır. Yatırılan bu miktarlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca özel ödenek kay
dedilir. Kaydolunun ödenekler ikinci öğretime ilişkin giderlerin yanı sıra bu öğretimin yapıldı
ğı birimlere Öncelik verilmek suretiyle, o üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün gi
derlerinde kullanılır. Kullanım ve harcamaya ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakan
lığının görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. 

Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı, ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 
öğrenim ücreti Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilmez. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 
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Yatay Geçiş 
MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Yatay Geçiş 
MADDE 6. — Millî Eğitim Komisyonu 

metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

öğrenim Ücreti 
MADDE 7. — İkinci öğretim isteğe bağlı 

ve paralıdır. Paralı öğretime kabul edilecek öğ
rencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, öğ
renim dallarının niteliklerine Yükseköğretim 
kurumlarının özelliklerine ve sürelerine göre 
öğrenci maliyetleri de dikkate alınarak Yük
seköğretim Kurulunun görüşü ve Millî Eğitim 
Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kuru
lunca tespit edilir. Ancak, alınacak ücretler 
normal örgün öğretim için belirlenen carî hiz
met maliyetlerinin yarısından az olamaz. Ha
zırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün 
derslerini vermek ve ilk yüzde beşe girmek su
retiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler, üst 
sınıfta o yıl için, normal örgün öğretim öğ
rencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı ka
dar miktarı, öğrenim ücreti olarak öderler. 

öğrenim ücretleri, peşin olarak ya da biri 
kayıt veya kayıt yenileme sırasında, diğeri şu
bat ayında olmak üzere iki eşit taksitte üni
versite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına 
millî bankalardan birinde açılacak hesaba ya
tırılır. 

Bu miktarlar rektörlükçe en geç ilgili ayın 
sonuna kadar Bütçe Dairesi Başkanlığı hesa
bına bir yandan gelir, diğer yandan özel öde
nek kaydolunmak üzere aktarılır. Yatırılan bu 
miktarlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
özel ödenek kaydedilir. Kaydolunan ödenek
ler ikinci öğretime ilişkin giderlerin yanı sıra 
bu öğretimin yapıldığı birimlere öncelik ve
rilmek suretiyle, o üniversitenin veya yüksek 
teknoloji enstitüsünün giderlerinde kullanılır. 
Kullanım ve harcamaya ilişkin esas ve usuller 

öğrenim Ücreti 
MADDE 7. — Millî Eğitim Komisyonu 

metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 
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öğrencilik Hakları 
MADDE 8. — İkinci öğretim öğrencileri normal örgün öğretim öğrencilerinin her türlü 

haklarından yararlanırlar. Ancak, bu öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumun
ca öğrenim kredisi verilemez. 

öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi 
MADDE 9. — Kendi kurumlarında yapılmakta olan normal örgün öğretimde zorunlu ders 

yükünün en az yarısını doldurmuş olanlara öncelik verilmek üzere ikinci öğretimde hangi öğ
retim elemanlarının görevlendirileceğine, bölüm kurulunun görüşü dikkate alınarak, ilgili yük
seköğretim kurumunun yönetim kurulu karar verir. 

Ders Ücreti 
MADDE 10. — Normal örgün öğretimde zorunlu ders yükünü doldurmuş olan öğretim 

elemanlarına ikinci öğretimde verdikleri her ders için; dolduramamış olan öğretim elemanları
na bu yükün doldurulmasından sonra verdikleri her ders için, 2914 sayılı Yükseköğretim Per
sonel Kanununun İl inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde ek ders ücreti ile ara 
sınav, yarıyıl ve yıl sonu sınavları için, ödenecek ücretlerin üç katını aşmayacak şekilde ikinci 
öğretim programları esas alınarak, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Millî Eğitim Bakanlığı
nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek ders ücreti ödenir. 

Akademik Yönetici ve İdarî Personelin Görevlendirilmesi 
MADDE 11. — ikinci öğretim yapılan yükseköğretim kurumlarında görevli akademik yö

neticiler ile idarî personelden isteğe bağlı olarak kimlerin, bu öğretim süresince çalışma saati 
bitiminden sonra fazla çalışma yapacaklarına ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kuru
lunun görüşünü alarak kurumun yöneticisi karar verir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 
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Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alı
narak Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. 

Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı, er
tesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kay
dolunur. 

öğrenim ücretlerinin birinci taksidini 
ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilen
mez. tkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere 
ise bir aylık ek süre tanınır, bu süre içerisinde 
de öğrenim ücretini kanunî faiziyle birlikte 
ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu 
ile ilişkisi kesilir. 

öğrenim ücreti Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilmez. 

öğrencilik Haklan 
MADDE 8. — Tasarının 8 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

öğretim Elemanlarının Görevlendi
rilmesi 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ders Ücreti 
MADDE 10. — Tasarının 10 uncu mad

desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

öğrencilik Hakları 
MADDE 8. — Millî Eğitim Komisyonu 

| metninin 8 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

öğretim Elemanlarının Görevlendi
rilmesi 

MADDE 9. — Millî Eğitim Komisyonu 
metninin 9 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Ders Ücreti 
MADDE 10. — Millî Eğitim Komisyo

nu metninin 10 uncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Akademik Yönetici ve İdarî Personelin 
Görevlendirilmesi 

MADDE 11. — ikinci öğretim yapılan 
yükseköğretim kurumlarında görevli akade
mik yöneticiler ve öğretim elemanları ile ida
rî personelden isteğe bağlı olarak kimlerin, bu 

Akademik Yönetici ve İdarî Personelin 
Görevlendirilmesi 

MADDE 11. — Millî Eğitim Komisyo
nu metninin 11 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 
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Fazla Çalışma Ücreti 
MADDE 12. — Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görevli 

öğretim elemanları ile idarî personele yasal çalışma saati bitiminden sonra fiilen yaptıkları faz
la çalışma süreleri için saat ücreti ödenir. Yapılacak fazla çalışmanın aylık saati ile ödenecek 
ücretin miktarı, Yükseköğretim Kurulunun görüşü, Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine 
her yıl bütçe kanunu ile belirlenen saat başı fazla çalışma ücretinin üç katını aşmayacak şekil
de Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. 

Ancak, öğretim elemanlarına aynı süre için ek ders ücreti ile birlikte fazla çalışma ücreti 
ödenmez. 

ödenek . 
MADDE 13. — Yükseköğretim Kurulunca ikinci öğretim yapılmasına karar verilen öğre

tim programlarının bağlı olduğu yükseköğretim kurumunun bütçesine ikinci öğretim giderle
rini karşılamak üzere yeterli ödenek konulur. 

Lisansüstü öğretim 
MADDE 14. — Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyelerindeki enstitülerde 

ikinci lisansüstü öğretim yapılmasına, ilgili enstitü yönetim kurulunun ve senatonun önerisi 
üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir. Bu öğretim isteğe bağlı ve paralıdır. 

İkinci lisansüstü öğretime kabul edilecek öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücreti, mali
yetler dikkate alınarak ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun önerisi 
üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir, öğrenim ücreti 7 nci madde uyarınca açılan 
hesaba iki eşit taksit halinde ödenir. 

. İkinci lisansüstü öğretimde görevlendirmeler ve ders ücreti bu Kanun hükümlerine, diğer 
hususlar normal lisansüstü öğretimle ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. 

Hüküm Bulunmayan Haller 
MADDE 15. — Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Ka

nunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hü
kümleri uygulanır. 

MADDE 16. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 46 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Cari Hizmet Maliyeti 
Madde 46. — Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet ödenekleri, öğrenci başına olmak 

üzere belirlenir, öğrenci başına düşen cari hizmet ödeneği, öğrenim dallarının nitelikleri ve 
süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde tutularak Yükseköğretim Ku
rulunca farklı miktarlarda tespit edilir. Bu miktarın her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek 
kısmı Devletçe karşılanır ve öğrenci adına ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine ödenek ola-
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öğretim süresince çalışma saati bitiminden 
sonra fazla çalışma yapacaklarına ilgili yük
seköğretim kurumunun yönetim kurulunun 
görüşünü alarak kurumun yöneticisi karar 
verir. 

Fazla Çalışma Ücreti 
MADDE 12. — Tasarının 12 nci madde

si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Fazla Çalışma Ücreti 
MADDE 12. — Millî Eğitim Komisyo

nu metninin 12 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

ödenek 
MADDE 13. — Tasarının 13 üncü mad

desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Lisansüstü öğretim 
MADDE 14. — Tasarının 14 üncü mad

desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

ödenek 
MADDE 13. — Millî Eğitim Komisyo

nu metninin 13 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Lisansüstü öğretim 
MADDE 14. — Millî Eğitim Komisyo

nu metninin 14 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Hüküm Bulunmayan Haller 
MADDE 15. —Tasarının 15 inci mad

desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 nci madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Hüküm Bulunmayan Haller 
MADDE 15. — Millî Eğitim Komisyo

nu metninin 15 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Millî Eğitim Komisyo
nu metninin 16 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 
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rak kaydolunur. Geri kalan kısmı öğrenci tarafından ödenir. Devletçe karşılanacak kısım cari 
hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz. 

Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak ödemelerin miktar ve bölgelere göre oranları, ya
bancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarı ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller 
her yıl Bakanlar Kurulunca en geç Temmuz ayı içerisinde belirlenir. 

öğrenci tarafından ödenecek miktar, istekleri halinde ödeme güçlüğü olan öğrencilere Yük
seköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilebilir. 

Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, 2 yıllık önlisans 
ve 4, 5, 6 yıllık lisans öğreniminden bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere Devlet 
katkısı ödenmesine devam olunur. Ancak, bu öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumunca kredi verilmez ve öğrenci katkısı birinci yıl için °/o 50, müteakip yıllar için Vo 100 
fazlasıyla alınır. Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrencilere de kredi veril
mez ve öğrenci katkısı % 100 fazlasıyla alınır. 

öğrenci katkısını ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. 
Cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ve öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edi

len gelirler ile yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirle
rinin satışından elde edilen gelirler, üniversite veya yüksek teknoloji enstütisi adına millî ban
kalardan bîrinde açılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar rektörlükçe en geç ilgili ayın sonuna 
kadar Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydolun
mak üzere aktarılır. Aktarılan bu miktarlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca özel ödenek kay
dedilir. Kaydolunan ödenekler, öncelikle öğrencilerin kısmî zamanlı çalışmaları ve sosyal hiz
metleri ile ilgili giderler olmak kaydıyla, üniversitenin cari giderlerinde kullanılır. Kullanım ve 
harcamaya ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak Yükseköğ
retim Kurulunca belirlenir. 

Bu hesabın sarfı, muhasebesi ve denetimi döner sermaye mevzuatına tabi olup, işlemleri 
üniversitece görevlendirilecek sayman tarafından yürütülür. 

Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 
Zamanında ödenmeyen kredi borçları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak

kında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil edilerek Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumuna ödenir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 



— 25 
(Millî Eğitim Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
(Plan ve Bütçe Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 17. — 2547 sayılı Yükseköğre
tim Kanununun ek 18 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 18. — Vakıflar tarafından 
kurulmuş yükseköğretim kurumlarının gider
lerine katkıda bulunmak amacıyla ilgili yük
seköğretim kurumunun müracaatı, Yükseköğ
retim Kurulunun görüşü ve Millî Eğitim Ba
kanlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca Devlet yardımı yapılabilir. 

Vakıf yükseköğretim kurumlarının bilim
sel yayınları, öğrenci sayıları ve emsali Dev
let üniversitelerine verilen diğer carî ödenek-

MADDE 17. — 2547 sayılı Yükseköğre
tim Kanununun ek 18 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 18. — Vakıflar tarafından ku
rulmuş yükseköğretim kurumlarının giderle
rine katkıda bulunmak amacıyla ilgili yükse
köğretim kurumunun müracaatı, Yükseköğ
retim Kurulunun görüşü ve Millî Eğitim Ba
kanlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca Devlet yardımı yapılabilir. 

Yapılacak yardım: Devlet yükseköğretim 
kurumlarına o yıl tahsis edilen toplam bütçe 
ödeneklerinin örgün öğrenci sayısına bölün-
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leri dikkate alınmak suretiyle ilgili vakıf yük
seköğretim kurumlarının bir önceki yılın gi
der gerçekleşmelerinden öğrencilere yapılacak 
sosyal yardım ve burs giderleri düşüldükten 
sonra kalan miktarın % 35'ine kadar Devlet 
yardımı yapılabilir. 

t 

Vakıf yükseköğretim kurumlarına yapı
lacak yardım her yıl iki eşit taksit halinde öde
nir. Yardım alan yükseköğretim kurumu her 
yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yılın ge
lir ve giderlerini Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim 
Kuruluna göndermek zorundadırlar. 

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili ola
rak vakıf yükseköğretim kurumlarından her 
türlü belge ve bilgiyi istemeye ve gerektiğinde 
merkez denetim elemanları vasıtasıyla dene
tim ve inceleme yaptırmaya Maliye ve Güm
rük Bakanlığı yetkilidir." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

mesiyle elde edilen miktarın, ilgili vakıf yük
seköğretim kurumunda okuyan öğrenci sayı
sıyla çarpılmasıyla bulunacak meblağın yarı
sını geçemez. 

Yardım miktarı vakıf yükseköğretim ku
rumunun toplam bütçe giderlerinin yüzde 
kırkbeşini geçemez. 

Yukarıda belirtilen azamî yardım mikta
rını almaya hak kazanan vakıf yükseköğretim 
kurumunun, 

a) En az iki yıl eğitim - öğretim yapmış 
olması, 

b) Ünversitelerarası Kurulca görevlen
dirilen değerlendirme komisyonunca tespit 
edilen tanınmış bilimsel dergilerde öğretim 
üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından 
bu esasa göre sıralanan Devlet üniversiteleri
nin ilk yarısına girecek durumda olması, 

c) öğrenci yerleştirme sınavında fen ve 
matematik puanlarına göre ilk ikibine giren 
öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmeleri su
retiyle yapılacak sıralamada Devlet üniversi
telerinin ilk yarısına girecek durumda olması, 

d) öğrencilerinin en az yüzde onuna 
eğitim - öğretim masraflarını karşılayacak 
burs vermesi, 

Gerekir. 

Sözkonusu sıralamada en sonda yeralan 
beş devlet üniversitesi düzeyinde olan vakıf 
yükseköğretim kurumlarına yukarıda belirle
nen esaslara göre, bütçelerinin en çok yüzde 
yirmi oranına kadar yardım yapılabilir. Bu 
maddede belirtilen azamî ve asgarî düzeyler 
arasında yeralan vakıf yükseköğretim kurum
larına yapılacak yardım miktarı Yükseköğre
tim Kurulu tarafından yapılacak sıralama dik
kate alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı tarafından tespit edilir. 

Vakıf yükseköğretim kurumlarına yapı
lacak yardım her yılın ilk yarısında iki eşit tak
sit halinde ödenir. Yardım alan vakıf yükse-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE"1. — 1992 -1993 eğitim - öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının 
hangi programlarında ikinci öğretimin yapılacağı ve bu programlara alınacak öğrenci sayısı 
bu Kanunun yayımını izleyen bir hafta içinde üniversite senatolarının önerisi üzerine Yükse
köğretim Kurulunca tespit edilir. -

1992 -1993 eğitim - öğretim yılında yapılacak ikinci öğretimin ücretleri bu Kanunun yayı
mı tarihinden itibaren bir hafta içinde Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

1992 -1993 eğitim - öğretim yılında ikinci öğretim yapılacak programlar, bu programlara 
alınacak öğrenci sayıları, öğrenim ücretleri ve başvuru şartları öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezince hazırlanacak bir kılavuzda belirtilir ve başvuran öğrenciler, 1992 öğrenci seçme 
ve yerleştirme birinci ve ikinci basamak sınavlarında almış oldukları puanlara göre yeniden 
tercih edecekleri programlara yerleştirilir. 

1992 - 1993 eğitim - öğretim yılı için ikinci öğretim en geç, bu Kanunun yayımı tarihini 
izleyen ayın sonunda başlar. 

1992 - 1993 eğitim - öğretim yılı ikinci öğretiminin başladığı tarihten 31.12. 1992 tarihine 
kadar ihtiyaç duyulan ödenek, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yedek ödenekten karşılanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
köğretim kurumu her yıl nisan ayı sonuna ka
dar bir önceki yılın gelir ve giderlerini Mali
ye ve Gümrük Bakanhğı, MilB Eğitim Bakan
lığı ile Yükseköğretim Kuruluna göndermek 
zorundadır. 

Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili ola
rak vakıf yükseköğretim kurumlarından her 
türlü belge ve bilgiyi istemeye ve gerektiğinde 
merkez denetim elemanları vasıtasıyla dene
tim ve inceleme yaptırmaya Maliye ve Güm
rük Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 18. — 4.11.1981 tarihli ve 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek 
madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 22. — Üniversitelerde o 
üniversiteyi veya bünyesindeki yükseköğretim 
kurumlarım geliştirmek amacıyla kurulmuş 
olan vakıflarca yeniden kurulacak sağlık te
sislerinin işletilmesi ve yönetimi, ilgili üniver
site yönetim kurulu kararıyla tesisleri kurmuş 
olan vakfa verilebilir. Bu sağlık tesislerinin iş
letilme ve yönetim esasları Üniversite Yöne
tim Kurulu ile vakıf yetkili kurulunca belirle
nir." 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

GEÇtCt MADDE 1. — Tasarının geçici 
1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Eğitim Ko
misyonu metninin geçici 1 inci maddesi ay-
nen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

1992 öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında almış oldukları puanlara veya özel yetenek 
sınavı sonuçlarına göre bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazanmış bulunanlar (Açık-
öğretim hariç), 1992 - 1993 eğitim - öğretim yılında ikinci öğretime başvuramazlar. 

GEÇtCl MADDE 2. — Aşağıdaki cetvelde gösterilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı 
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

. S. Demirel , 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof T. Çiller 
Devlet Bakanı 

/. Tez 
Devlet Bakanı 
Prof T. Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Küercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı Y. 
E. inönü 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

r Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Hırım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T Köse 

Kültür Bakanı Y. 
M. S. Oktay 

Orman Bakanı 
V Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Ytlmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof O. Kumbaracıbaşt 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı Y. 
M. Kahraman 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı Y. 
E. Şahin 

Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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(Millî Eğitim Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 
(Plan ve Bütçe Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 

GEÇtCt MADDE 2. — Tasarının geçici 
2 nci maddesi ve bu maddeye bağlı (V) sayılı 
cetvel Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Yürürlük 
MADDE 18. — Tasarının 17 nci madde

si 18 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 19. — Tasarının 18 inci mad

desi 19 uncu madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt MADDE 2. — Millî Eğitim Ko
misyonu metninin geçici 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 19. — Millî Eğitim Komisyo

nu metninin 18 inci maddesi 19 uncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 20. — Millî Eğitim Komisyo

nu metninin 19 uncu maddesi 20 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 



— 32 — 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ CETVEL 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 
(V) SAYILI CETVEL 

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi 

GİH Memur 9 5 000 

Bu cetvelde yer alan kadrolar gerektiğinde Yükseköğretim Kurulunun teklifi ve Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu Kararı 
ile sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılmak suretiyle, ikili öğretim yapılmasına karar verilen 
yükseköğretim kurumlarına ihtiyaçları dahilinde tahsis edilebilir. Bu şekilde tahsis edilecek kad
roların kullanımında uyulacak usul ve esaslar Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 200) 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 171) 

Türldye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş

leri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/382) 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 10.4.1992 

Sayı : 2.B.02.0.KKG/101-305/03561 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 3.4.1992 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 

GEREKÇE 

Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşmaların esas amacı, taraf ülke
ler arasında sermaye ve teknoloji akımını teşvik ve yatırım faaliyetlerinin taraf ülkelerin hukuk 
düzenleri içinde nasıl korunduğunu tespit etmektir. • 

Bilindiği üzere, TBMM tarafından onaylanan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının ve onu 
izleyen Yıllık Programların en önemli ilkeleri arasında, ülke ekonomisinin dışa açılarak müte
şebbis ve sermaye gücünün dış ülkelere gitmesi, yabancı sermaye ve teknolojisinin ise ülkemize 
gelmesi; böylece, ülkemiz ekonomisinin Dünya Ekonomisi ile entegre edilmesi hususu bulun
maktadır. 

Bu çerçevede, ülkemizde yatırım yapan yerli ve yabancı sermayenin çalışma esaslarını ge
liştirmek ve teşvik etmek amacıyla Yüce Meclis tarafından kabul edilen çeşitli kanunlara para
lel olarak, yatırım ve ticarî ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkelerle 1961 yılında başlatılan yatı
rımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarının imzalanmasına hız verilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Japonya arasında sermaye ve teknoloji akımını hızlandırmak ama
cıyla, diğer anlaşmalara nazaran sadece İngilizce dilinde imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunması Anlaşmasının esasları şöyle özetlenebilir : • 

1. Türkiye ve Japonya'da uygulanan yabancı sermaye ve kambiyo mevzuatına açıklık ka
zandırmak ve bunların karşılıklı tanıtılmasına imkân vermek, 
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2. Türkiye ve Japonya'da yatırımların kamulaştırma ve millileştirme yönünden tabi ola
cağı muamele ve sahip olacağı hak ve imkânları tespit etmek, 

3. Yatırımlarla ilgili olarak, her iki ülke arasında veya bu ülkelerdeki yatırımcı ile ev sa
hibi ülke yönetimleri arasında çıkabilecek ihtilafların çözüm yollarını belirlemektir. 

Bu Anlaşma, Türk özel teşebbüsüne Japonya'da, Japonya özel teşebbüsüne Türkiye'de 
karşılıklı ekonomik ve yasal güvence verirken, ülkemize 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanununda öngörülenlerin ötesinde maddî ve manevî yönden herhangi bir ilave yük getirme
mektedir. 

Ülkemizde halen gerçekleşmiş Japonya menşeli yatırımlara, bu Anlaşmanın da etkisiyle, 
pek çok yeni yatırımın ekleneceği şüphesizdir. 

Tasarı, bu amaçla hazırlanmıştır. 

ANLAŞMA MADDELERİ ÎLE İLGÎLt AÇIKLAMA 

Madde 1. — Bu maddede, anlaşma içinde sık sık sözü geçen yatırım ve yatırımla ilgili 
faaliyetler, hasılat, vatandaş ve şirket tanımları yapılmaktadır. Terimlerin tanımları 6224 sayılı 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa paralellik sağlanarak belirlenmiştir. 

Madde 2. — Bu maddeye göre taraflar yürürlükteki kanun ve yetkileri tarafınca sağlanan 
yetkilere bağlı kalarak yatırımcıların kendi ülkesinde yapacakları yatırımlara uygun koşullar 
sağlayacak ve aynı yetkiler ışığında izin verecektir. 

Yatırımların kabulü ile ilgili hususlarda, Âkit Taraflar üçüncü bir ülkeye uygulanan mua
meleden daha az elverişli bir muameleye tabi olmayacaklardır. 

'Madde 3. — Bu maddede, 1. paragrafta Âkit Taraflardan herhangi birinin yatırımları, 
hasılatları ve yatırımla ilgili faaliyetleri konularında uygulanacak muamele üçüncü bir ülkenin 
vatandaş veya şirketlerine uygulanan muameleden daha az elverişli olmayacağı, 

2. paragrafta ise Âkit Taraflardan herhangi birinin o ülke sınırları içinde yapılan yatırım
ları, hasılatları ve yatırımla ilgili faaliyetleri konularında uygulanacak muamelenin, yatırım ya
pılan ülkenin vatandaş veya şirketlerine uygulanan muameleden daha az elverişli olmayacağı 
belirtilmiş ve yatırımlara bağlı faaliyetler terimi tanımlanmıştır. 2. paragrafta belirtilen konu
lara hitaben ayrıca, Anlaşmaya ek bir protokol hazırlanmış ve gerekçesi Maddelerin sonunda 
yer almaktadır. 

Madde 4. — Bu maddede, her iki Âkit Tarafın ülkelerinde yatırım yapan diğer taraf va
tandaş veya şirketlerinin, haklarını korumak ve takip etmek için adlî mahkemelere, idarî mah
kemelere ve yargı yetkisi olan her düzeydeki kuruluşlara müracaatı hususunda yatırım yapılan 
ülke vatandaş ve şirketlerine uygulanan muameleden daha az elverişli muameleye tabi olmaya
cağı açıklanmaktadır. 

Madde 5. — Yatırım ve hasılatların korunmasını ve güvenliğini ve Kamulaştırma konula
rını kapsayan bu madde, şirketlerce yapılan yatırımların kamulaştırma ve millileştirme, durum
larında işlemlerin nasıl yapılacağını kapsamakta olup tazminat ödeme esaslarını belirtmektedir. 

Madde 6. -r Herhangi bir Âkit Tarafın ülkesinde çıkabilecek savaş veya olağanüstü hal 
nedeniyle zarara uğrayan diğer Âkit Tarafın yatırımları, hasılatları ve yatırımla ilgili faaliyetle
ri hususunda uygulanacak muamelenin esasları açıklanmaktadır. 

Madde 7. — Bu maddede halefiyet ile ilgili hususlar açıklanmıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 171) 
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Madde 8. — Bu maddede, Âkit Tarafların vatandaşları ve firmalarının yatırımla ilgili ola
rak diğer ülke içine ve dışına yapacakları transferlerin tabi olacağı hususlar ve bu transferlerin 
serbestiyetinin garanti edileceği ancak, olağanüstü finansal veya ekonomik hallerde Uluslara
rası Para Fonu Anlaşmasının maddelerine uygun olarak kısıtlamanın uygulanabileceği açık
lanmaktadır. 

Madde 9. — Bu Anlaşmanın şartlarının, Anlaşmadan önce, ilgili ülkenin kanun ve yönet
meliklerine uygun olarak yapılmış olan yatırımlar ve hasılatları için de geçerli olacağı öngörül
mektedir. 

Madde 10. — Bu Anlaşmanın şartlarının iki Âkit Taraf arasında diplomatik ve Konsolos
luk ilişkilerinin olup olmamasına bağlı kalmaksızın geçerli kalacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 11. — Bu maddede, herhangi bir Âkit Taraf ile diğer Âkit Taraf vatandaşı ya da 
şirketi arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların nasıl ve hangi kurallara bağlı olarak çözümlene
ceği açıklanmaktadır. 

Madde 12. — Bu maddede, Âkit Taraf vatandaşı ya da şirketlerinin üçüncü ülke şirketle
riyle ilgili çıkarlarının, Âkit Taraf ülkede, ne şekilde işlem göreceği açıklanmış ve "önemli 
çıkarlar" terimi tanımlanmıştır. 

Madde 13. — Bu maddede, Anlaşmanın yorumu ve uygulanması ile ilgili çıkabilecek so
runların ne şekilde çözümlenebileceği açıklanmaktadır. Anlaşmazlıklara çözüm aranmasında 
karşılıklı diplomatik görüşmelere ağırlık verilmiş ancak, bu yolla çözüme ulaşılamaması ha
linde tahkim kuruluna gidileceği öngörülmüş ve tahkim kurulunun oluşturulması ve çalışma 
yöntemleri açıklanmıştır. 

Madde 14. — Bu maddede, her bir Âkit Tarafın ülkesine girmek ve yatırım yapmak ama
cıyla ilgili iş faaliyetlerini devam ettirmek Üzere giriş, geçici ikamet ve ikametle ilgili başvurula
rın ilgili Âkit Tarafın kendi kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak anlayışla ve özenle değer
lendirileceği belirtilmektedir. 

Madde 15. — Bu madde ile, Anlaşmanın telif hakkı konusunda bir hak bahşetmek veya 
bir yükümlülük vermek olarak yorumlanmayacağı ve ayrıca 20 Mart 1983 tarihli Sınai Mülki
yet Hakları Hakkında Paris Antlaşması hükümlerini ihlal edecek şekilde yorumlanmayacağı 
belirtilmektedir. 

Madde 16. — Bu madde ile, Anlaşmanın yürürlüğe girişi, işleyişi ve sona eriş şekli düzen
lenmektedir. 

PROTOKOL 
Anlaşma eki olarak hazırlanan bu Protokol'le, Anlaşmaya, Anlaşmanın 3. maddesi 2. pa

ragrafında geçen hükümlere istinaden bir metin eklenmiştir. Bu metinde, 3. madde 2. paragraf 
hükümlerine rağmen getirilen istisnaî hususlar belirtilmiştir. Buna göre, Âkit Taraflar, karşı 
taraf şirket ve vatandaşlarına, ülkelerinde yaptıkları yatırımlarla ilgili olarak göstermeyi taah
hüt ettiği millî muameleyi, bazı sahalar için göstermek zorunda olmayacak, bir başka deyişle, 
sözkonusu sahalarda sadece en ziyade müsaadeye mazhar ülke uygulaması ile yükümlü ola
caklardır. • ' t • 

Kapsama alınan bu sahalar; millî sicilde hava taşıtı tespit koşulları, gemi tabiyeti, gemi 
iktisabı veya gemi ile ilgili herhangi bir konu ve taşınmaz mal edinilmesi ile kurulmuş olan 
bankaların ilave şubelerinin kurulmasına ilişkin hususlar olarak özetlenebilir. 

tşbu Protokol Anlaşma ekinde ayrıca imzalanmış bulunmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 171) 



_ 4 — 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : J/382 
Karar No. :34 

2.7.1992 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması
na İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygım Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyo
numuzun 17.6.1992 Tarihli 9 uncu Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dışticaret Müs
teşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Ülke ekonomisinin dışa açılarak müteşebbis ve sermaye gücünün dış ülkelere gitmesi, ya
bancı sermaye ve teknolojisinin ise ülkemize gelmesi; böylece ülkemiz ekonomisinin dünya eko
nomisi ile entegre edilmesi amacı doğrultusunda, iki ülke arasında sermaye ve teknoloji akımı
nı hızlandırmayı hedefleyen Tasarı Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Ali Dinçer 

Ankara 
Üye 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

" ; Üye 
Mehmet Sağdıç 

Ankara 
Üye 

Kâmran İnan 
Bitlis 
Üye 

İsmail Coşar 
Çankırı 

... Üye 
M. İstemihan Talay 

İçel 
Üye 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Üye 
Mustafa Doğan 

Gaziantep 

Başkanvekili 
Fethi Ak koç 

Bursa 
Üye 

Sait Kemal Mimaroğlu 
Ankara 

Üye 
Tltnç Bilget 

Aydın 
Üye 

Hüsamettin örüç 
Bursa 
(Üye 

Arslan Adnan Türkoğlu 
Çorum 

Üye 
Erkut Şenbaş 

İzmir 
Üye 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Halil Başol 

Tekirdağ 

Türkiye-Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 171) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 18.9.1992 

Esas No. : 1/382 
Karar No. : 72 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 10.4.1992 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça önhavalesi uyarınca Dışişleri Ko
misyonunda görüşüldükten sonra, Komisyonumuza havale edilen "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 17.9.1992 tarihinde 
yaptığı 2 nci birleşiminde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un Başkanlığında, 
Dışişleri, Maliye ve Gümrük Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcile
rinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının ve onu izleyen Yıllık Programların en 
önemli ilkeleri arasında; Ülke ekonomisinin dışa açılması ve bu çerçevede, müteşebbis ve ser
maye gücünün dış ülkelere, yabancı sermaye ve teknolojinin de ülkemize getirilmesi suretiyle, 
ülke ekonomisinin dünya ekonomisi ile entegre edilmesi öngörülmektedir. , 

,' ' . ı 
Tasarı ile, Türkiye ve Japonya'da uygulanan yabancı sermaye ve kambiyo mevzuatına açıklık 

kazandırmak, yatırımların kamulaştırma ve millîleştirme yönünden tabi olacağı muamele ve 
sahip olacağı hak ve imkânları tespit etmek ve yatırımlarla ilgili olarak, her iki ülke arasında 
veya bu ülkelerdeki yatırımcı ile ev sahibi ülke yönetimi arasında çıkabilecek ihtilafların çö
züm yollarını tespit etmenin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Hükümet adına yapılan açıklamalardan sonra tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da be
nimsenerek maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edilen tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürüt
meye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan 
İlyas Aktaş 

Samsun 
Üye 

Halil Demir 
Aksaray 

Üye 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 
Üye 

M. Halûk Müftüler 
Denizli 

Üye 
Nihat Matkap 

Hatay 
Üye 

Rıfat Serdaroğlu 
izmir 
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

(İmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Mahmut öztürk 

Aksaray 
Üye 

Veysel Atasoy 
Antafya 

Üye 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye , 
Bahattin Alagöz 

Gaziantep 
Üye 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 
Üye 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumlıuriycii Hükümcli ile Japonya Arasında Yalınmlann Karşılıklı Teşviki ve 

Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasan sı 

MADDE J. — 12 Şubat 1992 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nm onay
lanması uygun bulunmuştur. 

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

S. Demirci » 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

İ. Tez 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevlmi 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

• Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı V. 
N. Ayaz 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında 
Yatın mi an n Karşılıklı Teşviki ve Korunması
na İlişkin Anlaşmanın Onaylanması m n Uy

gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması
na İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy-' 

gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Dışişleri Komisyonu 
metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE JAPONYA 
ARASINDA 

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti ve Japonya, 
iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini kuvvetlendirmeye istekli olarak, 
Herbir ülkenin sınırları dahilinde, diğer ülkenin vatandaş ve şirketlerinin yatırımlarının 

ve buna bağlı faaliyetlerinin korunması için uygun muamele yapılmasını sağlayacak uygun ko
şulların yaratılmasına niyet ederek ve 

Yatırımların teşviki ve korunması her iki ülkenin ekonomilerinin yararına, sermaye ve tek
noloji akımını harekete geçireceğini kabul ederek, aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır; 

MADDE 1 

iş bu Anlaşmada; 
(1) "Yatırımlar" terimi, aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere, her türlü mal varlığını 

kapsar : 
(a) Hisse ve bir şirkete katılımın diğer şekilleri; 
(b) Yatırımla ilgili ekonomik bir değeri bulunan ve sözleşme konusu işten kaynaklanan 

hak ve para alacağı; 
(c) Taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili haklar; 
(d) Buluş patentleri, ticarî markalar, ticarî isimler, ticarî etiketler, diğer endüstriyel mal

lar ve know-how ile ilgili haklar ve; 
(e) Tabiî kaynakların çıkartılması ve kullanılmasını da içeren haklar. 
(2) "Hasılatlar" terimi özellikle, kâr, faiz, sermaye kazancı, temettü, royalti, ve ücretler 

olmak üzere bir yatırımdan elde edilen meblağları ifade eder. 
(3) "Vatandaşlar" terimi, bir Âkit Tarafa bağlı olarak, o Âkit tarafın vatandaşlığına sa

hip olan gerçek kişileri ifade eder. 
(4) "Şirketler" terimi, sınırlı sorumlu olsun veya olmasın ve parasal kâr olsun veya ol

masın, kurumları, şirketleri, iş ortaklıklarını ve diğer varlıkları ifade eder. Bir Âkit Tarafın 
yürürlükteki kanunlarına ve mevzuatına uygun olarak kurulmuş ve merkezi bu ülkenin sınırla
rı içinde bulunan şirketler sözkonusu Âkit Tarafın şirketi sayılacaktır. 

MADDE 2 
1. Herbir Âkit Taraf, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerince sağlanan yetkilere bağlı 

kalarak, diğer Âkit Tarafın vatandaş ve şirketlerinin kendi ülkesinde yapacağı yatırımları teş-
vik edecek uygun koşullar sağlayacak ve aynı yetkiler ışığında sözkonusu yatırımlara izin vere
ceklerdir. ! 

2. Âkit taraflardan herhangi birinin vatandaş ve şirketleri, diğer Âkit Tarafın ülkesinde 
yapacağı yatırımların kabulü ile ilgili hususlarda, bir üçüncü ülkenin vatandaş ve şirketlerine 
uygulanan muameleden daha az elverişli muameleye tabi tutulmayacaklardır. 
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MADDE 3 

1. Âkit Taraflardan herhangi birinin vatandaş ve şirketleri diğer Âkit Tarafın ülkesinde
ki yatırımlar, hasılatlar ve yatırımlara bağlı faaliyetlere ilişkin konularda, bir üçüncü ülkenin 
vatandaş ve şirketlerine uygulanan muameleden daha az elverişli muameleye tabi tutulmaya
caklardır. 

2. Âkit Taraflardan herhangi birinin vatandaş ve şirketleri, diğer Âkit Tarafın ülkesinde
ki yatırımlar, hasılatlar ve yatırımlara bağlı faaliyetlere ilişkin konularda ikinci Âkit Tarafın 
vatandaş ve şirketlerine uygulanan muameleden daha az elverişli muameleye tabi tutulmaya
caklardır. 

3. Bu maddenin 1 inci ve 2 nci paragraflarında sözü geçen "Yatırımlara Bağlı Faaliyetler" 
terimi aşağıdakileri kapsamaktadır. 

(a) Şube, acenta, büro, fabrika, ve işin yapılmasına elverişli diğer kuruluşların ida
me ettirilmesi, 

(b) Kurmuş oldukları veya almış oldukları firmaların kontrolü ve yönetimi, 
(c) Muhasebeci, teknik uzmanlar, yönetici personel, avukatlar, vekiller ve diğer uz

manların istihdamı ve 
(d) Kontratların yapılması ve işlemesi. 

4. Bu maddenin 1 inci ve 2 nci paragraflarının hükümleri, herhangi bir Âkit Tarafı, di
ğer Âkit Tarafın vatandaş ve şirketlerine, bir üçüncü ülkeyle olan mütekabiliyet esasına daya- r 

nan veya çifte vergilendirmeyi veya malî kaçakçılığı önleyen anlaşmalar nedeniyle özel vergi 
avantajlarının uygulanmasından yararlandırılması şeklinde yorumlanmayacaktır. 

5. Bu maddenin 2 nci paragrafındaki hükümlere rağmen Âkit Taraflardan herhangi bi
ri, yabancı vatandaş ve şirketlerin ülkesindeki faaliyetleri ile ilgili olarak özel formaliteler ko
yabilir, ancak bu formalitelerin sözkonusu paragrafta açıklanan hakları ihlal etmemesi gerek
mektedir. 

MADDE 4 

Herhangi bir Âkit Tarafın vatandaş ve şirketleri, diğer Âkit Tarafın ülkesinde, her derece
de, haklarını korumak ve takip etmek için adlî mahkemelere, idarî mahkemelere ve yargı yetki
si olan her düzeydeki kuruluşlara müracaatı hususunda ikinci Âkit Taraf vatandaş ve şirketle
rine uygulanandan ve üçüncü bir ülkeye uygulanandan daha az elverişli muameleye tabi olma
yacaktır. 

MADDE 5 

1. Herhangi bir Âkit Tarafın vatandaş ve şirketlerinin yatırım ve hasılatları, diğer Âkit 
Tarafın ülkesinde sürekli korunmaya ve en fazlasıyla güvenliğe sahip olacaklardır. 

2. Herhangi bir Âkit Tarafın vatandaş ve şirketlerinin yatırım ve hasılatları, diğer Âkit 
Tarafın ülkesinde, kamusal bir amaçla ve uygun kanunî işlemler çerçevesinde, ayırım yapılma-
danve gecikmesiz, yeterli ve etkin tazminat karşılığında yapılmadığı sürece devletleştirilmeye-
cek ve millileştirilmeyecek veya bunlara eşit etkisi olan önlemlere maruz bırakılmayacaktır. 
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3. Bu maddenin 2 nci paragrafındaki hükümlerde bahsi geçen tazminat, kamulaştırma
nın, millileştirmenin veya bunlara eşit etkisi olan önlemlerin başladığı veya ilan edildiği tarih
ten hangisi daha önce gerçekleşirse, yatırımın ve hasılatlarının bu tarihteki normal piyasa de
ğerine tekabül edecektir, ancak sonuçta gerçekleşen el koymayla ilgili beklentiler nedeniyle pi
yasa değerinde meydana, gelen düşmeler dikkate alınmayacaktır. Bu tür tazminat gecikmeksi
zin ödenecek ve ödeme zamanına kadar geçen süreyi gözönüne alan uygun bir faizi de kapsa
yacaktır. Sözkonusu tazminat nakte çevrilebilecek ve serbestçe transfer edilebilecek ve eğer taz
minat, kamulaştırmanın, millileştirmenin veya bunlara benzer etkisi olan önlemlerin gerçek
leştiği tarihte ödenmiş olsaydı vatandaş ve şirketlerin bulunacakları durumdan daha az elveriş
li bir durumda olmalarını önleyecek bir şekilde ödenecektir. 

4. Herhangi bir Âkit Tarafın vatandaş ve şirketleri, bu maddenin 1-3 paragrafları hü
kümlerinde öngörülen şartlar gereğince, diğer Âkit Tarafın ülkesinde, bu Âkit Tarafın vatan
daş ve şirketlerinden veya üçüncü bir ülkenin vatandaş ve şirketlerinden daha az elverişli mua
meleye tabi olmayacaklardır. 

MADDE 6 
Bir Âkit Tarafın ülkesinde savaş hali veya olağanüstü hal nedeniyle zarara uğrayan diğer 

Âkit Tarafın yatırımları, hasılatları ve yatırımlarıyla ilgili faaliyetlerine, savaş çıkması veya ola
ğanüstü hal nedeniyle tedbir alan birinci Âkit Tarafın vatandaş ve şirketleri ya da üçüncü bir 
ülkenin vatandaş ve şirketlerinden daha az elverişli muamele uygulanmayacaktır. Bu maddeye 
göre ödemeler yapılması halinde, bu ödemeler nakte çevrilebilir ve serbestçe transfer edilebilir 
olacaktır. , 

MADDE 7 
Herhangi bir Âkit Tarafın garantörü, diğer bir Âkit Tarafın vatandaş veya şirketine, bu 

ülkede yürürlükte olan kanunlara ve yönetmeliklere uygun garanti kapsamında sözkonusu Âkit 
Tarafın yatırımları ve hâsılatlarıyla ilgili olarak ödeme yaparsa, ikinci Âkit Taraf, ilk Âkit Ta
rafın vatandaş veya şirketinin yatırım veya hâsılatları için yapılan böyle bir ödemeyle ilgili hak 
veya alacaklarını garantöre devredebileceğim ve ilk Âkit Tarafın garantörünün hak ve alacak
ların bu şekilde devredilmesi nedeniyle halefiyetine, madde 5'in 2-4 paragrafları, madde 6 ve 
madde 8'in hükümleri, tüm değişiklikleri ile birlikte sözkonusu maddeler kapsamında yakla
şık olarak uygulanacaktır. 

MADDE 8 
1. Herhangi bir Âkit Tarafın vatandaşları ve şirketlerinin diğer Âkit Tarafın ülkesine ve

ya bu ülke dışına yapacakları yatırımla ilgili transfer serbestisi bu Âkit Tarafça, aşağıdakilerin 
transferi de dahil olmak üzere garanti edilecektir. 

(1) Hâsılatlar, 
(2) Borç geri ödemeleri, 
(3) Satışlardan elde edilen gelirler, 
(4) Yatırımın kısmen veya tamamen tasfiye değeri, 
(5) Madde 5'e uygun olarak ödenecek tazminat, 
(6) Madde 6'da öngörülen şartlara uygun olarak yapılacak ödemeler. 
2. Olağanüstü finansal veya ekonomik hallerde, herhangi bir Âkit Taraf, bu maddenin 

1 inci paragrafının şartlarına karşı olmaksızın, kendi kanunları ve yönetmelikleri çerçevesinde, 
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Uluslararası Para Fonu Anlaşma maddelerine uyan bir Taraf ise, bu Anlaşma maddelerine uy
gun olarak kambiyo kısıtlamaları uygulayabilir. 

MADDE 9 
İşbu Anlaşma, aynı zamanda, bir Âkit Tarafın sınırları içinde diğer Âkit Tarafın vatan

daşları ve şirketleri tarafından ilgili Âkit Tarafın kanunlarına ve yönetmeliklerine uygun ola
rak bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yatırımlar ve hâsılatlar için de 
geçerli olacaktır. 

MADDE 10 
tşbu Anlaşmada Öngörülen şartlar iki Âkit Taraf arasında diplomatik ve konsolosluk iliş

kilerinin olup olmamasına bağlı kalmaksızın geçerli olacaktır. 
MADDE 11 

1. Herhangi bir Âkit Taraf ile diğer Âkit Tarafın vatandaşı ya da şirketi arasında ilk Âkit 
Taraf ülkesinde yatırımlar nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklar, uyumazlığın tarafları arasında 
mümkün olduğunca dostane bir şekilde, görüşmeler yoluyla çözümlennıeye çalışılacaktır. Bu, 
herhangi bir Âkit Taraf vatandaşının ya da şirketinin diğer Âkit Taraf ülkesinde idarî ya da 
adlî çözüm arayamayacağı anlamına gelmeyecektir. Bir Âkit Tarafın vatandaşı ya da şirketinin 
yatırımları nedeniyle doğan bir hukukî uyuşmazlığın görüşmeler yoluyla çözümlenememesi du
rumunda, sözkonusu vatandaş ya da şirket istediği takdirde ve her iki Âkit Tarafın da Was-
hington'da imzalanan 18 Mart 1965 tarihli "Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaşları Ara
sındaki Yatırımla İlgili Uyuşmazlıkların Çözümü Anlaşması"na türaf olmaları şartıyla, diğer 
Âkit Taraf, uyuşmazlığın mezkûr Anlaşma hükümleri çerçevesinde uzlaşma veya tahkime gö
türülmesini kabul edecektir. Mezkûr Anlaşma hükümlerine uygun olarak uzlaşma ya da tah
kime gönderilen uyuşmazlığın tarafları, Anlaşmanın 61 inci maddesi uyarınca uzlaşma ya da 
tahkim işlemlerinin masraflarını karşılayacaklardır. 

2. Herhangi bir Âkit Taraf vatandaşı ya da şirketinin yaptığı bir yatırımdan doğan uyuş
mazlıkla ilgili olarak diğer Akif: Taraf ülkesinde idarî ya da adlî çözüm için başvurulduğu tak
dirde, uyuşmazlık bu maddenin 1 inci paragrafı hükümlerinde atıfta bulunulan tahkime götü
rülmeyecektir. 

3.« Herhangi bir Âkit Taraf şirketinin yatırımından doğan hukukî bir uyuşmazlığı, bu 
şirketin Âkit Taraftan uyuşmazlığın uzlaşma ya da tahkime götürülmesini istediği tarihte diğer 
Âkit Tarafın vatandaşları ya da şirketlerince kontrol ediliyor olması durumunda ilk Âkit Tara
fın mezkûr şirketi bu madde hükümleri gereği Âkit Taraf şirketi olarak kabul edilecektir. 

MADDE 12 
1. Herhangi bir Âkit Taraf vatandaşı ya da şirketinin kayda değer bir hissesinin bulun

duğu herhangi bir üçüncü devlet şirketine, diğer Âkit Taraf Ülkesinde, bu diğer Âkit Taraf ile 
mezkur üçüncü devlet arasındaki yatırım ve yatırımların korunması konusundaki uluslararası 
anlaşmanın bu üçüncü devlet şirketlerine uygulanabilir olması durumu haricinde, 

(1) 2 nci madde'nin, 2 nci paragrafında öngörülmüş olan koşullara istinaden, herhangi 
bir üçüncü ülkenin vatandaşları ve şirketlerine uygulanan önemli çıkarlardan daha az elverişli 
işlem uygulanmayacaktır. 
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(2) 3 üncü madde, 5 inci maddenin 1 inci ve 3 üncü paragrafları dahil, madde 6 ve mad
de 9'da öngörülen koşullarla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü ülke vatandaşlarına ve şirketle
rine sağlanmış olan önemli çıkarlardan daha az elverişli işlem uygulanmayacaktır. 

2. Bu maddenin 1 inci paragrafında kullanılan "önemli çıkarlar" terimi, firmanın kontrolü 
ve karar verme etkisi üzerinde hak tanıyan çıkarlar ile ilgilidir. Her iki Âkit Tarafın vatandaş
larının veya şirketlerinin çıkarlarının önemli çıkarlar olup olmadığı, Âkit Taraflar arasında, 
her vakada, konsültasyon ile karara bağlanacaktır. 

MADDE 13 
1. Âkit Taraflar, bu Anlaşmanın uygulanmasını etkileyecek herhangi bir durumda, bir 

Âkit Tarafın diğer Âkit Taraf hassasiyetle yaklaşacak ve görüşme için gerekli imkân taraflarca 
sağlanacaktır. 

2. Bu Anlaşmanın, yorumu veya uygulanması ile ilgili olarak çıkabilecek bir anlaşmaz
lık, diplomatik yollarla düzeltilmezse konu bir karara bağlanmak üzere Tahkim Kuruluna gö
türülecektir. Tahkim Kurulu 3 üyeden oluşacaktır, bir Âkit Tarafın diğer Âkit Tarafa Tahkim 
Kuruluna gidilmesini isteyen bir yazısını iletmesinden sonraki 30 gün içinde her iki Âkit Taraf 
Ter üye görevlendirecektir, üçüncü üye ise Kurul Başkanı olarak iki üye tarafından onaylana
rak ve iki tarafın vatandaşı olmaması şartı ile, diğer bir 30 gün içinde seçilecektir. 

3. Şayet, bu maddenin 2 nci paragrafında sözü geçen koşullar içinde, üçüncü üye için, 
taraflarca seçilen üyeler arasında anlaşma sağlanamaz ise, Âkit Taraflar Uluslararası Adalet 
Divanı Başkanından, iki ülkenin de vatandaşı olmayan bir üyeyi seçmesini talep ederler. 

4. Tahkim Kurulu uygun bir süre içinde oy çoğunluğu ile karara varacaktır. Varılan ka
rarlar kesin ve bağlayıcı olacaktır. 

5. Her iki Âkit Taraf, Tahkim Kurulunda üyelik ve uygulamada, kendi ülkesinin masraf
larını kendileri karşılayacaklardır. Tahkim Kurulu Başkanının görevleri nedeniyle doğacak mas
raflar ve geriye kalan diğer masraflar iki Âkit Taraf arasında eşit olarak paylaşılacaktır. 

MADDE 14 
Herbir Âkit Taraf, kendi ülkesine girmek ve yatırım yapmak ve bununla ilgili iş faaliyetle

rini devam ettirmek üzere kalmak isteyen diğer Âkit Tarafın vatandaşlarının giriş, geçici ika
met ve ikametle ilgili başvurularını, kendi kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak, anlayışla 
ve özenle değerlendirecektir. 

MADDE 15 
1. İşbu Anlaşmada, hiçbirşey, telif hakkı konusunda bir hak bahşetmek veya bir yüküm

lülük olarak yorumlanmayacaktır. 
2. tşbu Anlaşmada, hiçbirşey, 20 Mart 1883 tarihli Sınaî Mülkiyet Haklarının Korun

masına ilişkin Paris Antlaşması hükümleri uyarınca Tarafın diğer bir Âkit Tarafa karşı üstlen
diği yükümlülükleri ya da sonraki değişiklikleri ihlal edecek şekilde yorumlanmayacaktır. 

MADDE 16 
1. tşbu Anlaşma, onaylanarak, onay belgeleri mümkün olan en kısa zamanda Tokyo'da 

teati edilecektir. 
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2. tşbu Anlaşma onay belgelerinin teatisinden sonraki 30 uncu günde geçerlilik kazana
caktır. Bu Anlaşma 10 yıl süreyle geçerli olacak ve bu maddenin 3 üncü paragrafında öngörü
len şekilde sona erdirilmedikçe yürürlükte kalacaktır. 

3. Her iki Âkit Taraftan biri, diğer tarafa yazılı olarak 1 yıl öncesinden haber vermek 
şartıyla bu Anlaşmayı ilk on yılın sonunda veya daha sonraki herhangi bir zamanda sona erdi-
rebilir. 

4. tş bu Anlaşmanın sona erme tarihinden önce yapılan yatırımlar ve elde edilen hasılat
lar için, 1 inci maddeden 15 inci maddeye kadar olan hükümler, uygulamalar, Anlaşmanın so
na eriş tarihinden sonraki 15 yıllık ek bir süre için geçerli olacaktır. 

İşbu Anlaşma, ilgili Hükümetler tarafından tam olarak yetkilendirilmiş ve aşağıda imza
ları bulunan temsilciler huzurunda imzalanmıştır. 

İngilizce dilinde, ikişer metin halinde Ankara'da 12 Şubat 1992 tarihinde aktedilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Japonya Adına 
Hükümeti Adına 
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PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına 
ilişkin Anlaşmanın (bundan böyle "Anlaşma" olarak anılacaktır), imzalanması esnasında ta
raflar, Anlaşmanın ayrılmaz parçasını oluşturacak olan aşağıdaki hükümler üzerinde mutaba
kata varmışlardır : 

Anlaşmanın üçüncü madde, ikinci paragraf hükümleriyle bağlı olmaksızın, Âkit Taraf
lardan herhangi birinin, diğer Âkit Tarafın vatandaşları veya şirketleri ile münasebetlerinde 
uyguladığı muamele, aşağıdaki konularla ilgili olarak üçüncü bir ülke vatandaşları veya şirket
lerinin göreceği muameleden daha az elverişli olmayacak şekilde sınırlanabilir. 

a) Âkit Taraflardan herhangi birinin millî sicilinde hava taşıtı tescil koşulları ile bu tür 
kayıtlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek meseleler ve gemi tabiyeti, gemi iktisabı veya gemi 
ile ilgili herhangi bir konu; \ 

b) Taşınmaz malın kazanılması ile ilgili tüm meseleler; 
c) Halihazırda kurulmuş olan bankaların ilave şubelerinin kurulması ile ilgili tüm me

seleler. • 
Kendi hükümetleri tarafından yeterli yetki verilmiş tarafların huzurunda işbu protokol im

zalanmıştır. 
12 Şubat 1992 tarihinde, Ankara'da iki nüsha olarak ingilizce hazırlanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına : Japonya Adına : 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M.:M. (S. Sayısı: 141) 

İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağla
nacak Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Dışişleri Komisyon Raporları (1/398) 

T.C. -
Başbakanlık 13.5.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG101-324/04043 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ara Bakanlar Kurulunca 22.4.1992 ta
rihinde kararlaştırılan "İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Ko
laylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 
İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 

135 Sayılı Sözleşme, Uluslararası Çalışma Konferansının 2 Haziran 1972 tarihinde Cenevre'de 
yapılan 56 ncı toplantısında kabul edilmiştir. Sözleşme, 1 Ocak 1991 tarihine kadar ILO üyesi 
44 ülke tarafından onaylanmış bulunmaktadır. Sözleşmeye, Avrupa Topluluğunun Belçika dı
şındaki diğer 11 üyesi de taraf olmuşlardır, j 

Sözleşme, ulusal hukuk düzeninde ya da uygulamada işçi temsilcisi olarak kabul edilenle
rin, bu statüleri nedeniyle işten çıkarma da dahil olmak üzere önyargılı davranışlara karşı et
kin bir biçimde korunmalarını öngörmektedir. Temsilcilerin bu korumadan yararlanabilmele
ri, yürürlükteki yasalara, toplu sözleşmelere ya da üzerinde mutabakat sağlanmış düzenleme
lere uygun davranmaları koşuluna bağlanmıştır. Sözleşme ayrıca, temsilcilerin görevlerini za
manında ve etkin olarak yapabilmelerini sağlamak amacıyla, işyerinde önlemler alınmasını ön
görmektedir. Bu önlemler alınırken, işletmenin kapasitesi, büyüklüğü ve gereksinimleri ile ül
kenin endüstriyel ilişkiler sisteminin özellikleri göz önünde bulundurulacaktır. 

Sözleşme, taraf olan ülkelere, uygulamalarını ulusal mevzuat, toplusözleşme ya da ulusal 
uygulamalara uygun diğer herhangi bir yoldan yapabilme olanağı da vermektedir. 

Sözleşme, içeriği dolayısıyla İnsan Hakları Evrensel Bildirisi yanında ülkemizin de taraf 
olduğu İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Avrupa Sözleşmesi (Madde 5 "genel") ve Avrupa 
Sosyal Şartı (Madde 5 "genel") ile de paraleldir. 
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Diğer yandan, Sözleşme, onaylanmaları için girişimde bulunulmuş olan sendikal özgür
lükler konusundaki 87 ve 151 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmeleri ile 1951 yılında onayla
dığımız 98 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin de bir tamamlayıcısı durumundadır. Söz
leşme, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile uyum içerisinde olduğu gibi, öngördüğü kolaylıklar 
ve benzeri hususların yasal düzenlemelere gerek kalmadan toplusözleşmeler ile sağlanmasına 
da olanak tanımaktadır. 

Kaldı ki, Avrupa Topluluğunun, biri dışındaki tüm üyelerince onaylanmış bulunan bu Söz
leşmenin ülkemizce de onaylanması, tam üyelik başvurusunda bulunduğumuz AT'ye Altıncı 
Beş Yıllık Kalkınma Planınin hedeflediği biçimde uyum sağlanması bakımından da ayrı bir 
önem taşımaktadır. 

Sayılan nedenlerden ötürü, İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağla
nacak Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin onaylanması uygun ve yararlı bulunmuştur. 

Tasarı, bu amaçla hazırlanmıştır. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 

Esas No. : 1/398 
Karar No. : 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilen "İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korun

ması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun, 25.2.1992 tarihli 9 uncu birleşi
minde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfe
derasyonu Temsilcilerinin katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Sözleşme, ulusal hukuk düzeninde ya da uygulamada işçi temsilcisi olarak kabul edilenle
rin, bu statüleri nedeniyle işten çıkarma da dahil olmak üzere önyargılı davranışlara karşı et
kin bir biçimde korunmalarını öngörmektedir. 

Sözleşme, içeriği dolayısı ile İnsan Hakları Evrensel Bildirisi yanında ülkemizin de taraf 
olduğu İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Avrupa Sözleşmesi (Madde 5 "genel") ve Avrupa 
Sosyal Şartı (Madde 5 "genel") ile de paraleldir. Sözleşme Komisyonumuzca benimsenmiş ve 
maddeleri aynen kabul edilmiştir. ı 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Ahmet Küçükel Ali Uyar 

Elazığ Hatay 
Kâtip Üye 

Süleyman Hatinoğlu H. ibrahim Ozsoy 
Artvin Afyon 
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Üye 
Emin Kul 
tstanbul 

Üye 
Muzaffer Arıkan 

Mardin 
Üye 

ibrahim Arısoy 
Niğde 
Üye 

A. Fevzi Inceöz 
Tokat 

Üye 
M. Kâzım Dinç 

Kocaeli 
Üye 

Güler ileri 
Tokat 
Üye 

Cemal Alişan 
Samsun 

Üye 
Kemaletlin Göktaf 

Trabzon 
Üye 

Ender Karagül 
Uşak 

/ 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 1.7.1992 
Esas No. : 1/398 
Karar No. : 43 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İşletmelerde işçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 
135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Kanun Tasarısı Komisyo
numuzun 1.7.1992 Tarihli 11 inci Birleşiminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Dışişleri 
Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Ulusal hukuk düzeninde veya uygulamada işçi temsilcisi olarak kabul edilenlerin, bu sta
tüleri nedeniyle işten çıkarma da dahil olmak üzere önyargılı davranışlara karşı etkin biçimde 
korunmalarım öngören Sözleşme Komisyonumuzca uygun görülerek Tasarı aynen kabul edil
miştir. ı 

Ayrıca Komisyonumuzca, insan Hakları konusunda önemli bir adım teşkil eden Anlaşma 
Tasarısının içtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

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

Başkan Başkanvekili 
Ali Dinçer Fethi Akkoç 

Ankara Bursa 
imzada bulunamadı 

Kâtip Üye 
Abdvllatif Şener Kâmran inan 

Sivas Bitlis 
Üye Üye 

Hüsamettin Oruç ismail Coşar 
Bursa Çankırı 
Üye Üye 

Arslan Adnan Türkoğlu . Cemal Ozbilen 
Çorum Kırklareli 

Üye Üye 
Mustafa Doğan Halil Başol 

Gaziantep Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 141) 





6 — 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 
135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütünün 1971 yılında Cenevre'de toplanan 56 ncı 
Konferansında kabul edilen "İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlana
cak Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

S. Demirci 
Başbakan 

Devlet Bakam ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 

Devlet Bakanı V. 
Ş. Ercan 

Devlet Bakanı 
İ. Tez 

Devlet Bakanı 
Prof T. Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E, Şahin 

Devlet Bakanı 
M. BataUt 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı Y. 
V Tanır 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı Y. 
M. Moğultay 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakam 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş, Ercan 
Adalet Bakam 
•M.'S. Oktay 
İçişleri Bakanı 

/. Sezgin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

S. Oral 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Prof. O. Kumbaracıbası 
Ulaştırma' Bakanı 

Y. Topçu 
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E. Faralyalt 
Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve 
Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 
135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve 
Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 
135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -— Tasarının 3 üncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 
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İŞLETMELERDE İŞÇİ TEMSİLCİLERİNİN KORUNMASI VE ONLARA SAĞLANACAK 
KOLAYLIKLAR HAKKINDA 135 SAYILI SÖZLEŞME 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı; 
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunca 2 Haziran 1971 tarihinde Cenevre'de top

lanmaya çağrılmış ve düzenlediği 56 ncı oturumunda, 
istihdam konusunda sendika özgürlüğüne zarar vermeye yönelik her türlü ayırımcılık ey

lemlerine karşı işçileri koruyan örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına İlişkin sözleşme (1949) 
hükümlerini not ederek, 

İşçi temsilcileri ile ilgili olarak ek hükümler kabul etmenin gerekliliğini dikkate alarak, 
Oturumun gündeminde 5 inci maddeyi teşkil eden İşletmelerde işçi temsilcilerinin korun

ması ve onlara sağlanacak kolaylıklara ilişkin çeşitli önerilerin kabulüne karar verdikten sonra, 
Bu önerilerin uluslararası bir Sözleşme şeklini almasına karar vererek, 
Aşağıda İŞÇİ TEMSİLCİLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME olarak adlandırılacak olan bu 

Sözleşmeyi, 1971 yılı Haziran ayının bu 23 üncü gününde kabul etmiştir: 

Madde 1 
İşletmelerdeki işçi temsilcileri, kanunlara, toplu sözleşmelere veya yürürlükteki sözleşme

lere dayalı diğer düzenlemelere uygun hareket etmeleri koşulu ile, işten çıkarma dahil kendile
rine zarar verebilecek ve işçi temsilcisi sıfatını taşımalarından veya bu sıfatla faaliyetlerde bu
lunmalarından, sendika üyesi olmalarından veya sendika faaliyetlerine katılmalarından ileri 
gelecek her nevi işleme karşı etkili bir korumadan yararlanırlar. 

• / ' Madde 2 
1. İşletmelerde işçi temsilcilerine görevlerini hızlı ve etkili biçimde yapmalarına imkân 

verecek uygun kolaylıklar sağlanır. 
2. • Bu hususta, ülkenin endüstriyel ilişkiler sisteminin özellikleri ile ilgili işletmenin ihti

yaçları, büyüklüğü ve olanakları göz önünde bulundurulur. 
3. Bu tür kolaylıkların sağlanması, ilgili işletmenin etkin faaliyetini engellemeyecektir. 

Madde 3 
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, "İşçi temsilcileri" deyimi, ulusal mevzuat ve uygulama 

ışığında: 
a) Ya sendika temsilcileri, şöyle ki, sendikalarca veya bu tür kuruluşların üyelerince seçi

len veya atanan temsilciler; 
b) Ya da seçimle gelen temsilciler, şöyle ki; ulusal mevzuat veya toplu sözleşme hüküm

lerine göre işletmenfn işçileri tarafından serbestçe seçilen ve ilgili ülkede sendikalara tanınan 
özel ayrıcalıklı faaliyetleri içermeyen görevlere sahip temsilciler, anlamına gelir. 

Madde 4 
- Ulusal mevzuat, toplusözleşme, hakem kararları veya mahkeme kararları, bu Sözleşmede 

sözü edilen kolaylıkları ve korunmaya hak kazanacak işçi temsilcileri tipini veya tiplerini belir
leyebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 141) 
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Madde 5 
Aynı istetmede hem sendika temsilcilerinin ve hem de seçilmiş temsilcilerin bulunduğu hal

lerde, eğer gerekiyorsa, seçilmiş temsilcilerin bulunmasının ilgili sendikaların veya temsilcileri
nin durumunu zayıflatacak şekilde kullanılmaması ve ilgili bütün konularda seçilmiş temsilci
lerle, ilgili sendikalar ve onların temsilcileri arasında işbirliğini teşvik için önlemler alınacaktır. 

Madde 6 
Bu Sözleşmenin uygulanması, ulusal mevzuat veya toplusözleşmelerle veya ulusal uygula

maya uygun diğer herhangi bir yöntemle sağlanabilecektir. 

Madde 7 
Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gön

derilir ve onun tarafından kaydedilir. 

Madde 8 
1. Bu Sözleşme, ancak onama belgeleri Genel Müdür tarafından kaydedilmiş olan Ulus

lararası Çalışma örgütü Üyelerini bağlar. 
2. Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgesi Genel Müdür tarafından kaydedildiği tarihten 

on iki ay sonra yürürlüğe girer. 
3. Daha sonra bu Sözleşme, onu onayan her üye İçin, onama belgesi kaydedildiği tarih

ten on iki ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde 9 
1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık 

bir süre sonunda, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu Müdürün 
kaydedeceği bir belge ile feshedebilir. Fesih, kayıt tarihinden ancak bir yıl sonra geçerli olur. 

2. Bu Sözleşmeyi onamtş olup da onu, bundan önceki fıkrada sözü edilen on yıllık süre
nin bitiminden itibaren bir yıl süresince bu madde gereğince feshetmek seçeneğini kullanma
yan her üye yeniden on yıllık bir süre için bağlanmış olur ve bundan sonra bu Sözleşmeyi, her 
on yıllık süre bitiminde, bu maddenin içerdiği koşullar içinde feshedebilir. 

Madde 10 
1. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, örgüt üyeleri tarafından kendisine bildi

rilen bütün onama ve fesihlerin kaydedildiğini Uluslararası Çalışma örgütünün bütün üyeleri
ne duyurur. 

2. Genel Müdür kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onama.belgesinin kaydedildi
ğini örgüt üyelerine duyururken bu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında örgüt üye
lerinin dikkatini çeker. 

Madde 11 
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler gereğince kaydetmiş 

olduğu bütün onama ve fesihlere ilişin tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 nci 
maddesi uyarınca kaydedilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştırır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 141) 
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Madde 12 
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zaman bu Sözleşmenin uy

gulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunar ve onun tamamen yeya kısmen de
ğiştirilmesi konusunun konferans gündemine alınması gereği hakkında karar verir. 

Madde 13 
1. Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme kabul 

etmesi halinde ve yeni Sözleşme aksine öngörmediği takdirde: 

a) Değiştirici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması durumu yukarıdaki 16 ncı 
madde dıkkatealınmaksızm ve değiştirici yeni sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartı 
ile, bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini gerektirir. 

b) Değiştirici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu Sözleşme üye
lerin onamasına artık açık bulundurulamaz. ' ', 

2. Bu Sözleşme, onu onayıp da Değiştirici Sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler için, 
herhalde şimdiki şekil ve içeriğiyle geçerli olmakta devam eder. 

• Madde 14 
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri ayın şekilde geçerlidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 141) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re
zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci,içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlaki çökün
tünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/15) 

4. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 
sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız öde
meler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/16) 

5. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 2İ arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102̂ ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

6. _ Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve M arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

9. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

10. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında çalışan 
işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/21) 
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11. — îzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, tzmir İlinin sorunlarını te
spit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

12. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

13. — Sakarya Milletvekili Çevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün İ02 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

14. _ Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl- ^ 
masına ilişkin önergesi (10/25) 

15. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

16. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

17. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasina ilişkin önergesi (10/27) 

18. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üretimi, 
ithali vedağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

19. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha 
adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

20. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

21. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 
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22. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

23. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

24. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

25. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
* sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

26. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

28. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

29. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

30. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji 
üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli 
çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

31. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların £kono-
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

32.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 
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33. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölge
sinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını son 
depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması-açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

34. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerin
de meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

35. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sek
töründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci," İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

36. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan 
işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

37. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

38. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş gü
venliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

39. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi ve 
yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/47) 

40. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

41. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

42. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 
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43. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50) 

44. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

45. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

46. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve NusaybinV 
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

47. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

48. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

49. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
mimde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

51. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

52. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ah\Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) ' 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

53. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

54. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

56. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

57. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü YürüyüşüMne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) ' 

58. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

59. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde za
rar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarını araştır
mak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

60. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak vesoruş-
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

61. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ye 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

62. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

— — — R — 
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63. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

64. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

65. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

66. — İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır-: 
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

67. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

68. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 
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I. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel bir 
bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

2 . — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin tünde küçük sanayi sitesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak ki
taplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

*4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirile
ceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatı
nın altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

*6. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde ya
pılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103), 

*7 .— Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yardımcısı 
hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

8. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede 
kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/113) 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan 
öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

10. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen 
hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

II . — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu ve ta
pu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

*12. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/132) 

*13. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

14. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı - Sefa-
köy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

15. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Bayat 
ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

*16. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti alın-. 
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

17. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın Ka
rayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/142) 
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18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz Bara
jının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu 
karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/144) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesis
leri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırhk ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu as
falt yapımına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

22. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul tli Küçükçekmece - Büyük-
çekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

*23. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolları
nın yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük, Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/153) 

*24. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip ve
rilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/154) 

25. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'in, vergi cezalarının affıyla ilgili Ka
nun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/160) 

26. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane mas
raflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

*27. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

*28. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin Devlet 
Bakahı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

*29. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve tü
tün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

30. — İzmir Milletvekili tlhan Kaya'nın, tzmir tli Bornova İlçesine Devlet Hastanesi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

31..— Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Dev
let Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/181) 

*32. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organizatörü 
ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/183) 
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*33. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a giden 
Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/185) 

34. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yıllan bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

35.'— Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine hafif yapı 
malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/189) . 

*37. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

38. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağla
nan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

39. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

40. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller ve 
Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 

41. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yanlış 
ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/202) 

42. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

43. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) 

44. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

45. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu 
binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/208) 

46. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pira
ziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık,Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/209) 

*47. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alanla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

48. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) . 

11 
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49. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Mes
lek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

50. _ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi(6/213) 

51. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

52. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

53. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

54. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üreti
mine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

*55. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

56. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Es
kişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) 

57. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

58. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/222) 

59. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde yetiş
tirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

60. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar Kö
yü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

61. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva ederi ilaç, sebze ve 
meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

62. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

63. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi ile çev
re köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/227) 

64. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan do-
ğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ye Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

65. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrandı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

66. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada bi
rinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/231) 

67.— Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*68. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen 
HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/234) 

69. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Kara
man - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/235) 

70. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236) 

71. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

72. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.t. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

. 73: — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

74. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hasırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240) 

75. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

76. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün Kö
yünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/242) 

, 77. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir 
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

78. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

79. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 
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80. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.l. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

81. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

82. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) 

83. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik Sant
raline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

84. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı kârakoİ-
Iardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

85. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

86. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 

87. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

88. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, istanbul - Fener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

89. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen 
asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

90. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

91. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

92.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle
rine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

93. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilâra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

94. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indi
riminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/262) 

95. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

.— İTİ '.—.—_ _ —;—: : 
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96. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan Asfalt 
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) -

97. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

98. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından bi
rinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/266) 

99. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı 
kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/267) 

100. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı 
iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/268) 

101. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

102. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

103. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

104. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin önle
nebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272) 

105. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün*ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri 
ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

106. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

107. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

108. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaşürma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

109. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 

110. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz ola
rak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/277) ' 
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i l i . — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş-. 
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

112. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün gö
revinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

113. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan 
"Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/280) 

114. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

115. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/282) 

116. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim 
borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

117. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a 
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru'önergesi (6/284) 

118. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. has
tanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/285) 

119. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'lerin 
çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/286) 

120. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

121. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

122. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilise
sinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

123. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istih
dam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

124. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

125. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

126. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

HT| : :—; '. 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

127. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

128. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

129. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

130. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

131. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen 
vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

132. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

133. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

134. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D. V. ve Stopaj aflarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

135. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız--
lândırilması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

137. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

138. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

139. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

140.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

— " İZJ "~— 
29 UNCU BÎRLEŞÎM 
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•141. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

142. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankaraye İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

143. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

144. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

145. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

146. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

147. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

148. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

149. _ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

150. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

151. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

152. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Tür kî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

153. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont-

' rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
154. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Li

sesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/323) 

155. __ Ankara Milletvekili YüCel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

156. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

157. •__ İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

158. — Artvin Milletvekili Süleyman HatinoğIu?nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man işletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

159. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış Ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

160. — Afyon Milletvekili Gaffar Vakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/330) 

161. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

162. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

163. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 

164. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

, 165. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) < 

166. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

167. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

168. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul <• Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

169. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

170. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

171. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

172. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) -

173. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

174. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 
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175. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

176.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

177. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

178. — tstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

179. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

180. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

181. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

182. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis -Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

183. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

184. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

185. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 

186. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

187. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

189. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

190. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli, iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

191. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

20 
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192. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

193. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'Iü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

195.. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada* 
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

196. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

197. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

198. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

199. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

200. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

201. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 

202. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş ŞendiIIer'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

203. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

204. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

205. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş ŞendiIIer'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

206. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 
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207. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

208. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

209. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

210. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

211. — tçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

212. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

213. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta iline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

214. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

215.— Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

216. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta iline yapılan yatırım- -
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

217. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

218. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta tüne yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sofu Önergesi (6/391) 

219. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

220. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

221. —- Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

222. — istanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

223. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

224. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'uıı, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

225. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

[22] 
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226. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

227. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

228. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

229. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402). 

230. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

231. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

232. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

233. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

234. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

235. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

236. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

237. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

238. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

239. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

240. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Sımak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

241. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1) 

242. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

243. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, Şırnak'ta meydana gelen olay
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) (1) 

244. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 
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245. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta- , 
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin ' 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

246. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) x ' . . . . . 

247. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) • "-

248. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

249. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

250. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ye ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

251. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

252. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

253. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

254. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

255. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

256. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) 

257. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaörrier Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

258. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

259. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

260. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

261. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 
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262. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

263. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

264. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

265. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

266. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'tı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

267. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

268. —- Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

269. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

270. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

271. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Sımak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

272. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) 

273. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik işletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443) 

274. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

275. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

276. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

277. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

278. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, llhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

. 279. —İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 
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280. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

281. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği 
iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesi
nin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

282. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

283. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Re
şit Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

284. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/454) 

285. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

,286.— Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

287. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

288. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

289. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

290. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

291. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi
to uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

292. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

293. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

294. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

295. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

296. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

297. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

298. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

26 
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299. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

300. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

301. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına-yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

302. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul îl 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

303. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

304. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivarioğlu'nun, fındık Üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

305. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

306. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

307. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

308. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialanna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

309. — îçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Orman Genel Müdür Yardımcısı
nın Gölbaşında yaptırmakta olduğu villada Devlet imkânlarından yararlanıldığı iddiala
rına dair basında çıkan haberlere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

310. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçi
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

311. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın
dırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

312. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

313. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

314. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

315.— Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

316. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 
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317. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

318. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiili 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

319. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

320. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) v 

321.— Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

322. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada Öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

323. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/497) 

325. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

326.— İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 
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1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun. Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

7. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) (Dağıtma tari-
hi : 16.10.1992) 

8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

9. — Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması ve 2547 Sayılı Yükse
köğretim Kanununun 46 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Kas
tamonu Milletvekili Münif İslamoğlu'nun 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/459, 2/191) (S. Sayısı : 200) (Dağıtma tarihi : 12.11.1992) 

29 
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X10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı: 171) (Da
ğıtma tarihi : 28.9.1992) 

XII.— İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 
141) (Dağıtma tarihi : 2,7.1992) 

X 12. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Sori Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 13.—Sendika özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 14. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı': 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X İS. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı : 
96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 16. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 17. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 18. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

19. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma 
tarihi : 30.6.1992) 

20. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile 
Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/462) (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarihi: 11.11.1992) 
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21. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Dazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

22. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı: 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

23. —Adana Milletvekili Halit Dağh'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi : 5.5:i992) 

24. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan
vekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurlari Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

25. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

26. —• Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-
nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

27. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anava
tan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili 
Cemal Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilme
si, Ankara Milletvekili Baki Tuğ ile İzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personeli Kanununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/370, 1/378, 2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma ta
rihi : 2.7.1992) 

28. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

31 
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29. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

30. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

X 31. •— Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, .Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

34. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

35. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 38. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 
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39. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

40. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağılma tarihi : 
3.3.1992) 

41. —Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

42. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

43. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

44. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

45. — Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi: 27.4.1992) 

46. — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı : 
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

47. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

33 -
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51. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

52. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 53; — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 54. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

55. —Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ye Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 56.— Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 57. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyaltşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

58. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

59. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

60. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

X 61.— Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı :T22) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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X 62. — Türkiye Uumnurıyetı ue Azerbaycan uumnurıyetı Arasında Dostluk, İşbir
liği ve tyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 63. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 64. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı :T26) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 65. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 66. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

67. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bİr Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

68. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083,Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

69. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

70. — Aydın Milletvekili Cepgiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

71. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

73. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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X 74. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlke 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

75. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180..2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

76. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 77. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 78. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

79. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 80. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 81. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 82. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 83. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 84. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
'23.9.1992) 

"iel ;—: : ;—-—: ; : : . 
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X 85. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı : 
160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

86. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri îç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 87. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

88. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı : 166) (Da
ğıtma tarihi : 24.9.1992) 

89. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 90. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlan (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 91. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 92. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

93. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

94. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

95. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 
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. 96. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı işlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) \ 

97. ~ Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

98. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

99. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

100. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

101. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

102. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

103. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve tçşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

104. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

105. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

106. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

107. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Rapor
ları (1/435) (S. Sayısı ; 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
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108. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

109. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

-110. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

111. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

112. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

113. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

114. _ Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve.3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

115. — Terörle Mücadele Kanununun Geçici 9 uncu Maddesine Göre Yapılan Ta
sarruflar Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları ra
poru (1/414) (S. Sayısı : 198) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

116. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




