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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.
Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Bağ-Kur sigortalı ve emeklilerinin sorunlarına ilişkin
gündem dışı konuşmasına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut cevap verdi.
Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz da, esnaf ve sanatkârlarımız ile serbest meslek men
suplarının sorunları ve vergi ödemelerine ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı.
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 21 arkadaşının, uyguladıkları yanlış politikalar
sonucunda Türk tarımını ve Türk çiftçisini aşılması gittikçe imkânsızlaşan bir darboğazın içi
ne soktukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi
(11/20) Genel Kurulun bilgisine sunuldu;
*
önergenin, gündemin özel gündemde yer alacak işler kısmında yer alması ve Anayasanın
99 uncu maddesi gereğince, gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki öngörüşmelerinin Ge
nel Kurulun 9.4.1991 Salı günkü 104 üncü Birleşiminde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu
önerisi kabul edildi.
Kocaeli Milletvekili Abdulhalim Araş ve İstanbul Milletvekili M. Necat Eldem'in, 17.7.1965
tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin Değiştirilmesine
Dair Kanun Teklifini yeniden düzenlemek üzere geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; Sağlık
ve Sosyal İşler Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği bildirildi.
22 - 24 Nisan 1991 tarihleri arasında İngiltere Avam Kamarasında yapılacak bir toplantıya
Türkiye Büyük Millet Meclisinden 6 Parlamenterin davetli olarak katılmasına ilişkin Başkan
lık tezkeresi kabul edildi.
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında yapıldığı iddia olunan
kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan sağlığının korunması ve gelişimi
üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesintn
(10/100) öngörüşmeleri tamamlandı; yapılan oylamada karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıl
dığından;
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3 Nisan 1991 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.15'te son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Abdulhalim Araş
Kâtip Üye
İstanbul
Mustafa Sangül

Kâtip Üye
Edirne
ismail Üğdül
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 14.00
BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), İsmail Üğdttl (Edirne)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102 nci Birleşimini açıyorum.
II. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.
(Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'a kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
Gündem dışı söz talepleri vardır.
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR

1. — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Trabzon Milletvekili Eyüp Aştk'tn, Komisyo
nun çalışmalarına ve Kuzey Irak'taki son gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşman
BAŞKAN — Birinci sırada, İnsan Haklarım İnceleme Komisyonu Başkanı Sayın Eyüp
Aşık'a, Türk • Irak sınırındaki son gelişmeler konusunda söz veriyorum.
Buyurun Sayın Aşık.
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANİ EYÜP AŞIK (Trabzon) —
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, gündem dışı söz alarak, Parlamentomuzda yeni
kurulmuş olan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun bugüne kadarki faaliyetleri hakkın
da bilgi arz etmek istiyordum; ancak, bugün, çok çok önemli bir gelişme dolayısıyla, Irak'ta,
özellikle sınırımızda gelişen son derece vahim olaylar üzerine konuyu değiştirdim.
Bu vesileyle, affınıza, müsamahanıza sığınarak, konuşmamı iki bölümde arz etmek is
tiyorum.
Komisyonumuz, Yüce Meclisimizin, 1990 yılının aralık ayında çıkarmış olduğu kanunla
kurulmuş ve seçimleri müteakip geçtiğimiz şubat ayında (yani iki ay evvel) çalışmalarına baş
lamıştır; bize verilen yetki ve görevler doğrultusunda, bugüne kadar, Komisyonumuza yapılan
700 civarında başvuru üzerinde inceleme yapmıştır ve çeşitli alt komisyonlar kurarak çalışma
larına devam etmektedir.
Bu arada, mevzuatımızda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerdeki, insan haklarına aykırı, ulus
lararası sözleşmelerle bağdaşmayan hükümlerin çıkarılıp gündeme getirilmesi için bir akade
mik çalışmaya mevzuat tarama çalışmasına başlanmıştır; yani, bilimsel bir heyet kurulmuş ve
böyle bir çalışma yapılmaktadır.
Ayrıca, insan haklarına saygının bir ahlak, bir yaşam tarzı olarak kabul edilebilmesi için
eğitim konusunda da, gene bir akademik çalışma başlatılmıştır. O çalışmalar sonucunda ortaya
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gelecek fikirler doğrultusunda, komisyon raporunu Yüce Heyete arz edeceğiz. Bugün ise, son
derece önemli bir konu ile ilgili olarak huzurunuzdayız.
Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Körfez krizinin, koalisyon devletlerinin, Irak'la yap
tıkları ateşkes anlaşması sonucunda sona erdiği varsayılmıştır. Tabiî, bize göre -tnsan Hakları
Komisyonu ve üyeleri olarak, insan haklarına saygılı milletvekili kişiler olarak- Körfez krizi
sona ermemiştir. Şimdiye kadar birkaç sefer bu hususu, kamuoyuna, hatta geçtiğimiz günlerde
yapılan AT Parlamento toplantısına katıldığımızda Avrupalı parlamenterlere de anlatmaya ça
lıştık ki, Körfez krizi petrol kuyularını kurtarmaktan ibaret değildir; Körfez krizinin sona er
mesi için insanların da kurtulması lazımdır. Maalesef, bugün önümüze çıkan tablo, bizi, o id
diamızda, o uyarımızda haklı çıkardı. Keşke haklı çıkmasaydık...
Şu anda basından da takip edebildiğimiz ve diğer bazı kaynaklardan edindiğimiz bilgilere
göre, Irak sınır kapısında, Türkiye'ye geçmek için 200 bini aşkın Irak vatandaşı, hududumuzu
zorlayarak beklemektedir. Ayrıca, Hakkâri dağlarındaki hududumuzda -edinebildiğimiz bilgi
lere göre- bu imkândan istifade etmek isteyen 1 milyon civarında insan vardır; yani, sınır kapı
sı açıldığı takdirde gelmek isteyen 1 milyon civarında insan vardır.
Hudutta bekleyen 200 bin insan üzerine, ateşkes anlaşmasında belirtilmiş ve yasaklanmış
olan kimyasal bombalar, uçak ve helikopter kullanılarak atılmaktadır, Irak'ta bir katliam de
vam etmektedir, bir insanlık faciası yaşanmaktadır. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, iki kere el değiştiren Kerkük Şehrinden gelen yabancı basın mensup
larının verdikleri bilgiye göre, sokaklar cesetlerle doludur.
Şimdi, bir hususu öncelikle bilgilerinize arz etmek istiyorum : 1988 yılında yaşanan ben
zeri Halepçe katliamı dolayısıyla, Türkiye'ye, 70 bin ıraklı sığınmıştır. Bildiğiniz gibi bunlar,
"mülteci" değil, "sığınmacı" olarak kabul edilmektedir. Bu 70 bin Iraklı, daha sonra çeşitli
illerimizde kamplara alınmış olup, Türkiye'nin kıt imkânlarıyla, kendileri, bugüne kadar bu
ralarda barındırılmıştır.
Bu 70 bin Iraklıya, bir anketle,- "nereye gitmek istersiniz?" şeklinde soru sorulduğunda,
yüzde 85'i, Avrupa ülkelerine veya Amerika'ya gitmek istediklerini belirtmişlerdir; yani Avru
pa ülkelerine veya Amerika'ya iltica etmek istemişlerdir. 1988 yılından bugüne kadarki rakam
ları arz etmek istiyorum : Fransa'ya 335 kişi, İsveç'e sadece 37 kişi, Danimarka'ya 33 kişi, Hol
landa'ya 11 kişi ve Avusturya'ya 2 kişi olmak üzere, toplam 600 kişi iltica edebilmiştir.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — tnsan haklarına düşkün Avrupa'ya bu kadar?!.
MEHMET ÇAKIROGLU (Trabzon) — Mitterrand'ın karısı niye almıyor onları?
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANI EYÜP AŞIK (Devamla)
— Evet; Türkiye'ye gelip, kamplarda yaşayan insanların nasıl yaşadıklarını araştırıp, Türkiye'
ye sayısız tenkitlerde bulunan, eleştiriler yönelten Avrupa ülkeleri, bugüne kadar sadece 600
kişiyi kendi topraklarına, kendi ülkelerine kabul edebilmişlerdir; bu insanların kendilerine mü
racaatları olmasına rağmen, Amerika'ya gitmek istiyoruz, Fransa'ya gitmek istiyoruz diye mürcaatlan olmasına rağmen, sadece 600 kişi bu ülkelere gidebilmiştir.
Sayın milletvekilleri, bir hususun altını çizmek istiyorum : Bize verilen görevi; Yüce Mec
lisin İnsan Hakları Komisyonuna verdiği görevi ben şöyle anlıyorum : Biz, hükümetin savunu
cusu, devletin Avrupa'ya cevap vermekle görevli bir organı değiliz. Bunu her vesileyle, her yer
de söylüyorum. Kendimizi böyle bir görevle görevlendirilmiş kabul etmiyoruz. Meseleleri ört
bas etmek için görevlendirilmiş değiliz. Ortaya çıkacak olan konuları ayıbımız olarak kabul
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etmiyoruz. Bizim kabul ettiğimiz husus -tnsan Hakları Komisyonu olarak- abartmadan, ört
bas etmeden, bize verdiğiniz görev doğrultusunda olayları ortaya çıkarmaktır.
Nitekim, hapishanelerden bize gelen müracaatlar üzerine görevlendirilen bir kısım komis
yon üyemiz gitmiş, inceleme yapmış ve raporunu hazırlamıştır. İşkence konusunda bize gelen
müracaatlar üzerine, gene bir alt komisyonumuz karakollarımızda inceleme yapmaktadır. Bu
nu söylememin sebebi, şu anda Avrupa'nın ortaya koyduğu bu tabloyu -sadece devletimizi sevunmak için değil- ve önümüze gelen yeni vahim durumun boyutlarını belirtmek içindir. Bir
milyon kişi aynı kapıdan Türkiye'ye iltica etmek veya sığınmak istemektedir. Aksi halde, ken
dilerine karşı, ateşkes anlaşmasında kullanılmaması karara bağlanan, talimatlara bağlanan kim
yasal silahlar -helikopterler vasıtasıyla- kullanılmaktadır; yani bu insanlar iki ateş arasında kal
mışlardır.
Iran, kapılarını kapatmıştır, Suriye de kapatmıştır ve bu insanlar dehşet verici böyle bir
tehdit altındadırlar.
Bir balina için dünyayı ayağa kaldıran, bir kişinin işkence gördüğü iddiasıyla -onu da or
taya çıkarmak mecburiyetindeyiz, doğrudur- dünyayı ayağa kaldıranlar, Türkiye'yi, "size sığı
nanların iyi şartlarda barındırmıyorsunuz" diye tenkit edenler, petrol kuyularım kurtarmış ol
manın verdiği rahatlık içindedirler; olaylara göz yummaktadırlar. İnsanların oradaki katliamı,
insanların bu şartlara düşmesi, sanki kimseyi ilgilendirmemektedir.
ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Özal, telefonla Bush'a söyleseydi ya bunu da. (DYP sıra
larından gülüşmeler)
BAŞKAN — Efendim, bir katliamdan bahsedilirken bu neşeyi anlamak mümkün değil...
İstirham ederim...
Devam buyurun Sayın Aşık.
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Neşe içinde olan sizsiniz.
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Neşeyle ne ilgisi var?!.
BAŞKAN — İstirham ederim efendim... Çok rica ederim...
Sayın Aşık, toparlamanızı rica ediyorum.
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANI EYÜP AŞIK (Devamla)
— Sayın üyeler, Komisyonumuz, bugün toplanmış ve bütün partilerin değerli üyelerinin çok
değerli görüşlerini alarak, konuyu enine boyuna tartışmıştır; tnsan Hakları Komisyonu olarak
ne yapabiliriz, bunu ortaya koyduk.
Kesin olarak vardığımız kanaat şudur: Bu insanların, evvela kendi vatanlarında yaşama
hakkı sağlanmalıdır; bu katliam durdurulmalıdır, insan haklarına saygılı herkes, bu konuda,
elinden gelen bütün gayreti göstermelidir. Bunu, bütün dünyaya duyurmak mecburiyetindeyiz.
Başta Meclis Başkanımız, kendi imkânlarıyla; bütün siyasî partilerimiz, ilişki kurabileceği Av
rupalı dostları vasıtasıyla; bütün uluslararası ilişkilerde bulunan parlamenterlerimiz, Hükü
metimiz, her imkânı deneyerek, bu büyük katliamı, bu büyük faciayı bütün dünyaya duyurmalıdır. Behemahal, bu facia, yerinde durdurulmalıdır; bu insanları oradan kaçmaya zorla
yan, onların vatanlarından kaçmasını zorunlu kılan sebep ortadan kaldırılmalıdır. Acil ilaç yar
dımı sağlanmalıdır, yiyecek yardımı sağlanmalıdır. Yurt içinde, Kızılay, Sağlık Bakanlığı başta
blmak üzere, Kızılhaç ve bütün uluslararası kuruluşlar, bölgeye, bu insanların acil ihtiyaçları
olan ilaç ve yiyecek yardımı sağlamalıdır.
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Göç zorlanmamalıdır. Bugün, Kuveyt'i kurtaran kuvvet, o insanları kurtaracak güçtedir;
buna inanıyoruz. Bu imkân zorlanmalıdır.
BAŞKAN —. Sayın Aşık, tamamlamanızı rica ediyorum.
ÎNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANI EYÜP AŞIK (Devamla)
— Olay, bütün dünyaya duyurulmalı ve insanlığın ayıbı olarak ilan edilmelidir.
Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, önümüzdeki cuma günü bir heyet halinde ayrıca,
bölgeyi ziyaret edecektir.
Bu tip faciaların yeniden yaşanmaması ve şu anda çok zor durumda bulunan bu insanla
ra, başta Hükümetimiz olmak üzere, başta daima mazlumların yanında olan Yüce Türk Mille
ti olmak üzere, bütün dünyanın ilgi ve alaka göstermesi dileğiyle, Yüce Heyetinize saygılarımı
arz ederim. (ANAP ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık.

2. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, Kuzey Irak'ta cereyan eden olaylara ilişkin gümden
dışı konuşması
BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı, Türkiye - Irak sınırı mevkiinde cereyan eden
son olaylar konusunda, Mardin Milletvekili Sayın Nurettin Yılmaz'a veriyorum.
Buyurun Sayın Yılmaz.
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer milletvekili
arkadaşlarım; Irak'taki olaylarla ilgili olarak kişisel görüşlerimi ve oradaki olaylara Türkiye'
nin ve dünya kamuoyunun ilgisini çekmek niyetiyle Yüce Mecliste bir konuşma gereğini duy
muştum ve dün öğleden sonra Sayın Başkana o nedenle ricamı iletmiştim.
Hazırlığımı yaptım, konuşma metnimi hazırladım ve burada benim görüşlerime hemen
hemen tıpa tıp tercüman olan Sayın Aşık'ın konuşmasından sonra, bir an, konuşmamayı dü
şündüm; ancak, Sayın Aşık, bir İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, ben ise o bölgenin bir par
lamenteriyim. Onun da konuşma hakkı vardır, benim de olabilir düşüncesiyle, kendim için bir
görev saydığımdan konuşmakta yarar gördüm. O bakımdan, Sayın Aşık'a, tüm içtenliğimle
şükranlarımı, memnuniyetimi ve takdirlerimi, saygılarımı sunuyorum.
Değerli arkadaşlar, Körfez krizinde, ABD ve ileri Batı ülkeleri, sözde insan hakları ve de*
mokrasi adına kendi askerlerinin kanlarını akıtma pahasına, Kuveyt'i, Saddam Hüseyin'in zul
münden ve işgalinden kurtarmak için askerî müdahalede bulunduklarını ileri sürüyorlardı...
Neredeyse, üçüncü dünya savaşı çıkıyordu.. Bu savaşta milyarlarca dolar harcandı. Saddam'ın, mirkaç bin Batılıyı rehine olarak stratejik noktalara yerleştirmesi, insanlık dışı ve ahlak
dışı bir davranış olarak nitelendirilerek, Batılıların sert tepkilerine neden olduğu hepinizin ma
lumudur. ABD ve Batı, Irak halklarını Saddam'a karşı devamlı olarak bir nevi isyana teşvik
ediyorlardı. Hepimizin bildiği gibi, ABD ve Batı, savaşı kazandı, Kuveyt'in petrol kuyularını
kurtardı -Sayın Aşık'ın vurguladıkları gibi- diktatör Saddam'ı Kuveyt'ten çıkardı, Irak'ın uçak
VÎ helikopterlerinin uçuşlarını bir süre yasakladı, yasağa uymayan uçakları -bilindiği gibi- dü
şürdü. Saddam Hüseyin, neredeyse savaş suçlusu olarak yargılanmak üzereyken, Irak'ta dikta
törlüğe son verilip, demokratik bir yapılanmaya geçiş için Irak'ın genelinde, savaş suçlusu Sad
dam'a karşı ayaklanmalar başgösterince, Saddam, gerek güneyde Şiilere karşı, gerek kuzeyde
Kürtlere karşı güç duruma düşünce, o ana kadar Saddam'ın devrilmesini isteyen ABD ve ileri
— 382 .—

T.B.M.M.

B : 102

3 . 4 . 1991

O :1

Batılı ülkeler Saddam'ın tekrar iktidarda kalması için, bir nevi, formüller oluşturdular.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ona özal da dahil.
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — örneğin, uçuşları yasaklanan uçaklar ve helikopter
lerin halka karşı acımasız bombardımanlarına, kendileri için tehlike oluşturmadığı gerekçesiy
le, müdahalede bulunmadılar. Saddam'ın rehine olarak aldığı onbinlerce kadın ve çocuğa kar
sı, Batı âleminde ses çıkmaz oldu. Bu insanlarımızın hiçbirisinin, ABD veya ingiliz rehine ka
dar önemi ve değeri mi yoktu insanlık için? demek ki, bu insanların Batı âlemi için pek önemi
ve değeri yokmuş. ABD ve müttefiklerine başkaldıramayan, sığınaklardan çıkmayan cesaret
edemeyen ve Batı'ya resmen teslim olan Saddam, bu kez, savaş mağlubiyetinin acısını ve inti
kamını, Irak'ta demokratik bir yönetimin oluşması için mücadele veren kendi halkına karşı,
acımasızca ve barbarca ve de vahşice almaktadır ve tüm dünya bu soykırıma ve vahşete, sözde
tarafsızlık ve içişlerine karışmama esprisiyle, seyirci kalmıştır. Oysa, bu sessizlik ve seyircilik,
Scud füzeleriyle, napalm bombalarıyla, kimyasal silahlarıyla ve teknolojisiyle üstün savaş gü
cüne sahip olduğu apaçık olan Saddam'ın başarılı olmasını istemekle eşanlamlıdır kanımca.
Irak'ta, savaş güç dengesinin diktatör Saddam'ın lehinde olduğu bilinen bir gerçek iken,
halkına kan kusturan, ölüm saçan, savunmasız yüzbinlerce çocuk ve kadına napalm bombala
rı attıran zalim Saddam'ın zulmünün devamına, tarafsızlık esprisiyle seyirci kalmak, bu zulme
çanak tutmak değil midir? Sınır boyunda açlıktan ve ilaçsızlıktan ve de Saddam'ın ölüm saçan
silahlarından ölümle pençeleşen yüzbinlerce savunmasız çocuk ve kadının yok olmalarına se
yirci kalmak, müdahale etmemek, güya tarafsız davranmak, işlenen insanlık suçunda Saddam'dan yana olunma sonucunu doğurmuyor mu?
Sınır boyunda, can korkuşundan Türkiye'ye sığınmak isteyen savunmasız insanların ba
rınma, iaşe, sağlık, vesaire gereksinmelerini gidermenin Hükümet için çok büyük malî külfet
leri olabileceğinin bilincindeyiz; ancak, yüzbinlerce masum insanın hayatlarını ve canlarını kur
tarmanın maddiyatla ölçülemeyeceği gerçeği de gözardı edilmemelidir.
Birleşmiş Milletlerden, Avrupa ülkelerinden, sığınmacılar için, şimdiden, peşin olarak maddî
yardım isteklerimizin yapılmasında yarar olacağını sanıyorum.
Geçen her gün değil, her saat ve hatta her dakika bile, sınırda bekleyen masum yüzbinler
ce insan için bir soykırım anı olabilir. O nedenle, Hükümetin, vakit geçirmeden, insanlık tarihi
için utanç verici dramatik bir insanlık suçu oluşmadan, şefkat bekleyen masum insanlara ku
cak açmasını, ya sınırlarını açmasını ve kendilerine korkusuzca yaşayabilme ortamını sağla
masını veyahut da orada kendi can güvenliklerini, korkusuzca yaşanabilecek bir ortam içinde
sağlatmalarını özellikle istemekteyiz.
Sayın Hükümetin, konuyu Birleşmiş Milletlere intikal ettirişini, dramatik olayı kavrama
sını ve yaraya parmak koyma girişimini, takdirle ve şükranla huzurunuzda belirtmek isterim.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; "savaş olmasın, kan dökülmesin" diye "savaşa hayır"
mitingleri düzenleyen, Ankara - Bağdat arasında mekik dokuyan, sözde sosyal demokrat ve
demokratik sol partilerin, Saddam hayranı liderlere...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne diyorsun be, sen ne diyorsun?!.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen...
NURETTÎN YILMAZ (Devamla) — Ben konuşurum!.. Ben konuşuyorum...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne demek o?
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BAŞKAN — Efendim, hatibe, lütfen müdahale etmeyelim.
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Sizin liderinizin yaptıklarını burada vurgulamak is
tiyorum. Buna karşı, lideriniz cevap versin.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne demek o?
KAMER GENÇ (Tunceli) — O Kürtleri orada katlettiren, özal'dır.
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Biz, Hükümetin de...
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Sayın Genç, lütfen...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Onları orada ayaklandıran Özal yüzünden Saddam, o Kürt
leri eziyor orada. Sende vicdan olsa, o partide olmazsın.
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Hükümetin müdahalesini istiyoruz; ancak...
BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Nurettin Yılmaz, bir dakika...
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Müsaade edin Sayın Başkanım.
Ancak, düne kadar...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Amerika ile birlikte...
BAŞKAN — Sayın Genç!.. (SHP sıralarından gürültüler)
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Niye gocunuyorsunuz; Saddam'ın ayağına giderek,
ayağını, elini öperek "savaş olmasın" diye onları ikna etmeye çalışan siz değil miydiniz've bu
gün milyonlarca insanı öldüren o Saddam'a karşı sizin lideriniz niçin sessiz kalıyor? (SHP sıra
larından gürültüler) Bunun hesabını vereceksiniz. Halkımız, bu şekilde, maskeyle halkın hu
zuruna çıkan liderleri affetmeyecektir. Düne kadar, Saddam'ın huzuruna çıkıp "aman savaş
yapmayın, kan dökmeyin" diyenler sizler değil miydiniz? Bugün, milyonlarca insanın kanı her
an yerdedir; niçin müdahale etmiyorsunuz, niçin Saddam dostunuza gitmiyorsunuz, niçin onu
ikaz etmiyorsunuz? (SHP sıralarından gürültüler)
RIZA YILMAZ (Ankara) — Saddam'ın adamı sizsiniz, Saddam'ın dostu sizsiniz.
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — işte, bu sizin riyakârlığınızdır. Maskeniz düşmüştür.
Maskenizi düşüreceğim. Beni dinleyiniz. Konuşmaya da hakkınız yoktur; ben konuşuyorum.
(SHP sıralarınan gürültüler)
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Halepçe katliamında Saddam Kürtleri öldürdü
ğünde niye sesiniz çıkmadı?
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — SHP milletvekili arkadaşlarım, siz ki, düşünce öz
gürlüğünden yana olan bir partinin mensuplarısınız; evvela, beni dinlemek zorundasınız. Şe
nim söylediklerimi kabul etmeyebilirsiniz; ancak, 141, 142'nin kalkmasını isteyen sizler, benim
burada özgürce konuşmama müdahale edemezsiniz; ettiğiniz takdirde, sizi susturmasını bili
rim. (SHP sıralarından gürültüler)
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (istanbul) — Özgürce konuşma değil... Saçmalıyorsun... Saç
malıyorsun...
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, Genel Kurula hitap etsin!..
BAŞKAN — Sayın Nurettin Yılmaz, lütfen...
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — O zaman, niye tepki gösterdiniz?.. O zaman tepki
göstermeyin de bileyim...

' — 384 —

T.B.M.M.

B:102

3.4.1991

0:1

HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Saçmalıyorsun...
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Ben sadece sizi değil, bütün muhalefet partilerini
suçlayacağım, burada suskunluğunuzu dile getireceğim, sessizliğinizi dile getireceğim. (SHP
sıralarından gürültüler)
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan...
BAŞKAN —Sayın Nurettin Yılmaz, lütfen, Genel Kurula hitaben konuşmanızı devam et
tiriniz.
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, "savaş olma
sın, kan dökülmesin" diye... (SHP sıralarından gürültüler)
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Zırvanın da bir hududu olur.
BAŞKAN — Kürsüdeki hatibe...
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Tabiî, siz ki, düşünce özgürlüğünden...
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, kaç dakikadır konuşuyor, saate bak
tınız mı?
BAŞKAN — Sayın Hırganoğlu, kaç dakikadan beri müdahale edildiğini de hesap ediyor
musunuz?
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — "İnönü gitti, el ayak öptü" diyor. Benim Genel
Başkanım el ayak öpmedi.
BAŞKAN — öptü öpmedi... O konular... (SHP sıralarından gürültüler) O konular...
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, yarası olan gocunur. (SHP
sıralarından gürültüler)
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — özal'dı o dediğin.
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Hırfanoğlu...
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Yarası olan gocunur. Lütfen, sessizce dinleyin.
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, hakaret ettiriyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Hırfanoğlu, lütfen, yerinize oturmanızı rica ediyorum.
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, daha niye konuşturuyorsunuz? Ha
tibin konuşmasrişinize geliyor değil mi?
BAŞKAN — Lütfen...
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Savaş olmasın, kan dökülmesin diye "savaşa hayır"
mitingleri düzenleyen...
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, Genel Başkanım oraya el ayak öp
meye gitmedi.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen...
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Ben Kürtlerden başladım, biz hemen gocundunuz.
Savaşa hayır mitinglerini tertipleyenler siz değil miydiniz? (SHP sıralarından gürültüler)
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kötü mü savaşa hayır demek?
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Evet, mi diyecektik?,.
BAŞKAN — Sayın Nurettin Yılmaz...
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NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Bugün, sınır boyunda milyonlarca insan yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya geliyorsa, niçin susuyorsunuz? Ben, sizi, doğu ve güneydoğu halkına
şikâyet ediyorum.
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — özal'ı şikâyet et.
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Erkekseniz, kendiniz o bölge halkına güveniyorsa' nız, yarın o sınıra gidin bakayım. Halk size gerekli dersi verecektir, bundan emin olabilirsiniz.
(SHP sıralarından gürültüler)
KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Genel Kurula konuş!..
BAŞKAN — Sayın Nurettin Yılmaz, lütfen, konuşmanızı Genel Kurula hitaben tamamlayın.
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Kan dökülmesin diye savaşa hayır mitingleri düzen
leyen, Ankara - Bağdat arasında mekik dokuyan, sözde sosyal demokrat ve demokratik sol
partilerin Saddam hayranı liderleri, şimdi, kendi halkına ölüm saçan sevgili dostları Saddam*ın vahşetine, akıttığı kanın durdurulması için niçin sessiz kalıyorsunuz? İdeolojik dostlarınızı
niçin telin etmiyorsunuz? Körfez savaşında ölen Saddam askerleri insandı da, Saddam tarafın
dan katledilen Şiîler ve Kürtler, yoksa, sözde sosyal demokratlar için insan mı sayılmıyorlar?
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Onu Ozaİ'a sor.
RIZA ILIMAN (Çorum) — Saddam'ın uşağı!..
KAMER GENÇ (Tunceli) — Onu kim yazdı eline verdi?
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Ben yazdım... Kimse bana yazdıramaz! Senin en bü
yük liderm, Nurettin Yılmaz'ı bilir. Kimse Nurettin Yılmaz'a kâğıt tutuşturamaz; ancak, Sayın
Genç, sana tutuşturabilirler. Ben Nurettin Yılmaz'ım; beni bilenler bilir. Hele senin, konuşma
ya hiç hakkın yok. (SHP sıralarından gürültüler)
KAMER GENÇ (Tunceli) — Onu, birisi yazmış eline vermiş...
BAŞKAN — Sayın Nurettin Yılmaz, konuşmanızı toparlamanızı rica ediyorum.
KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Genel Kurula konuşsana be!..
Sayın Başkan, Genel Kurula konuşsun... Müdahale etme zorunda kalıyoruz.
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, son zamanlarda Kürtlere sı
cak bakmadığınız biliniyordu; ama, Kürtlerin soykırımına suskun kalmayı gerektirecek dere
cede düşmanca duyguları taşıyabileceğinizi halkımız bilmiyordu. Bu maske düştü. (SHP sıra
larından gürültüler) Evet, bu maske^düştü. (SHP sıralarından gürültüler)
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sen hangi partidensin, hangi partiden?
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Artık, maskeleriniz düştü. Halkımızı, 1987 seçimle
rinde aldattığınız gibi aldatamayacaksınız.
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, saatlerce konuşturuyorsunuz... .
KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin ne biçim insan olduğun meydanda.
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Kendinize güvenebiliyorsanız, gidin güneydoğuya.
Artık, halkımız gerçek duygularınızı öğrenmiştir. (SHP sıralarından gürültüler) .
KAMER GENÇ (Tunceli) — Seninle beraber gidelim; yiğit olan çıkar meydana.
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Şimdi de, mukaddesatçı geçinen, Meclis içindeki ve
Meclis dışındaki partilerin liderlerine sesleniyorum. "Islama saldırılıyor, kutsal yerler
bombalanıyor" diye, sözde Amerika; ama, özünde ise, Özal ve ANAP aleyhinde gösteri ya
panlar, camilerden Özal'a olan kin ve kızgınlığından fırlayıp sokakları karıştıranlar, barış ha
varisi rolünde olanlar şimdi neredeler?
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AHMET ERSİN (İzmir) — Şimdi gerçek yüzün ortaya çıktı.
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Şu anda, Saddam'ın, napalm bombaları altında öl
dürdüğü masum halk, Müslüman değil midir? Kerbela gibi şehirlerde yerle bir edilen camiler
islamın kutsal yerleri değil midir? Bu çifte standardın temelinde muhalefet partilerinin özal'a
olan kin ve ihtirası, artı (+) Kürtlere duyulan antipatidir. Halkımız kendisine sempati ve antipati duyanları bilmektedir. Bunları unutmayacaktır.
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — ANAP'm hiç mi günahı yok? ANAP'alaf yok mu?
NURETTİN YILMAZ (Devamla) — Daha önce de belirttiğim gibi, Hükümetin, Birleş
miş Milletlere olayı intikal ettirmesini ve olaya parmak basmasını, huzurunuzda, tekrar tak
dirle karşılıyorum.
Belirttiğim gibi, sınırdaki yüzbinlerin beklemeye tahammülleri yoktur; çünkü, Saddam'ın
katliamı ile her an karşılaşabilirler. Bu nedenle, acil müdahalenin kaçınılmaz bir insanlık göre
vi olduğunu, tekrar belirtmek isterim.
İnsan Hakları Komisyonu Başkanının buradaki sözlerini, huzurunuzda tekrar takdirle anı
yor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.
Gündem dışı üçüncü konuşmayı yapmak üzere, İçel Milletvekili Sayın Ekin Dikmen?.. Yok.

3. — Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'm, insan Haklarım inceleme Komisyonu B
kam Trabzon Milletvekili Eyüp Aştk ile Mardin Milletvekili Nurettin Yümaz'm, Kuzey Irak'ta cer
eden olaylara ilişkin gündem dışı konuşmalarına cevabı
BAŞKAN — "tepilmiş bulunan gündem dışı konuşmalara Hükümet adına cevap vermek
üzere, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Kurtcebe Alptemoçin söz istemiştir.
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bugün, Kürtlerin katliamına sebep olan, Ame
rika Birleşik Devletleriyle özal'ın özel anlaşmasıdır, özal ABD'ye gitmeden evvel teminat al
dı; ondan önce Irak'ta uçaklar kalkmıyordu; ama, ne zaman ki özal Amerika'ya gitti, o za
man Irak'ta uçaklar kalktı, Saddam Kürtleri öldürtmeye başladı... (ANAP sıralarından gü
rültüler)
BAŞKAN — Sayın Genç...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunu sağır sultan bile duydu; ama, Sayın Yılmaz duymamışsa, yazıklar olsun. (ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Genç, bir sayın Bakan Genel Kurula bilgi arz etmek üzere kürsüdey
ken, bu şovun zarureti yok.
KAMER GENÇ (Tunceli) — O şov size yakışır.
BAŞKAN — Olay ve konu hakkında düşünceleriniz varsa, diğer sayın milletvekilleri gibi,
Başkanlığa müracaat edip söz ister, yakışır biçimde düşüncelerenizi dile getirirsiniz... Bu tela
şınızın manasını anlayamıyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Telaş içinde olan sizsiniz; ben çok rahatım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Başkan,
çok değerli milletvekilleri; Kuzey Irak'ta meydana gelen olaylar ve biraz önce yapılan konuş
malarla ilgili olarak açıklamalarda bulunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum.
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Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Kuzey Irak'ta, hükümet kuvvetleriyle muhalif
leri arasındaki çatışmalar giderek yoğunlaşır bir şekilde devam etmektedir. 3 0 - 3 1 Mart ve 1
Nisan günleri, toplam 3 bini aşkın Iraklı Türkiye'ye sığınmıştır. 2 Ağustostan 29 Marta kadar
geçen zaman içinde ülkemize sığınan Iraklıların sayısının S bin 100 kişi olduğu göz önünde
tutulursa, 3 bini aşan son 3 günlük sığınma, olayların vahametini açıkça ortaya koyar niteliktedir.
Gene aldığımız haberlere göre, Irak sınırında sayıları 200 bini aşan Iraklının birikmiş ol
duğunu artık herkes bilmektedir ve burada biriken insanların büyük bir çoğunluğunu da ka
dınlar ve çocuklar teşkil etmektedirler.
Hükümet kuvvetleri, bu insanları âdeta sınırımıza doğru itmekte ve yaptıkları baskıyla,
1988 yılında meydana gelen oldubittilerin bir tekrarını gerçekleştirmek arzusunda görülmekte
dirler.
Bileceksiniz, 1988 yılında da benzeri olaylar cereyan etmiş ve ülkemize, 60 bini aşan Iraklı
insan gelmiş ve bunların bugün itibariyle halen 30 bine yakını ülkemizde muhtelif kamplarda
yaşamlarını sürdürmektedirler.
Dünya ülkeleri, maalesef, 1988 olaylarına seyirci kalmış, bize çeşitli vesilelerle sitayîşkâr
cümleler sarf etmenin ötesinde, çok cüzi bir yardımı öngörmüş ve bunların bir kısmını da
-biraz önce Sayın Eyüp Aşık'ın ifade ettiği gibi- ülkelerine kabul etmeyi kararlaştırmışlardır.
Ancak, verilen nutuklar, uluslararası platformda Türkiye ile ilgili yapılan eleştiriler dikkate
alındığında, bu yapılan yardımların ve girişimlerin âdeta komik mertebelerde kaldıkları herke
sin malumudur.
Çok değerli^milletvekilleri, Millî Güvenlik Kurulu, meydana gelen gelişmeleri dikkate ala
rak dün olağanüstü bir toplantı yapmış ve bazı kararlar almıştır. Alınan kararlar çerçevesinde,
Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimî Temsilcimiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ola
ğanüstü toplanması için çağrıda bulunmuş; ayrıca, Türkiye'deki, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi üyesi olan ülkelerin büyükelçileri Bakanlığa çağrılarak, onlara, gereken bilgiler veril
miş, gene o ülkeler nezdindeki büyükelçilerimizce bakanlıklarda, ilgili mercilerde, konunun va
hameti ve aciliyeti dile getirilmek suretiyle o ülkelerin dikkati çekilmiştir, öyle inanıyorum ki,
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, çağrımıza kulak vererek, acilen, olağanüstü bir toplantı
yapacak ve mesele enine boyuna görüşülecektir. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Genel Sekre
teri bir açıklama yapmış, Irak'taki şiddeti çatışmalar ve kan dökülmesi dolayısıyla duyduğu
derin endişeyi dile getirmiştir. Gene dün, Irak Büyükelçisi, Bakanlığıma çağrılarak, bu trajedi
ye bir son verilmesi ve yüzbinlerce insanın, yüzbinlerce masum insanın böylesi bir muamele
ile karşı karşıya bırakılmasının sona erdirilmesi, bu insanlara yapılan saldırıların durdurulma
sı istenmiştir.
Bu arada, sınırımıza doğru büyük bir hızla hareket eden insanların üzerine top ateşiyle,
havan ateşiyle saldırıda bulunulduğu bilinmektedir ve maalesef, güneydoğu sınırımız bu ne
denlerle büyük bir tehdit altında bulunmaktadır. Sınırımızı aşan, birkaç kilometre içerilere düşen
10lu aşkın havan mermisinin de mevcut olduğunu ifade etmek istiyorum.
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; daha önce açıklamıştık, hatırlayacaksınız, Tür
kiye'nin, Irak halkı ile hiçbir alıp veremediği yoktur. Körfez krizi boyunca uygulanan politika
lar, haksız bir şekilde işgal ve ilhak edilen Kuveyt karşısındaki Irak yönetiminin eleştirilmesidir
ve bu işgalin sona erdirilmesi için, Türkiye, kendisine düşen her türlü girişimi yapmıştır. Yine
hatırlayacağınız üzere, Hükümetimiz açıkça ifade etmiştir ki, Türkiye, kriz sona erer ermez,
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kriz öncesine kadar fevkalade iyi ilişkiler içinde bulunduğu Irak halkıyla ilişkilerini kaldığı yerden
devam ettirmeye başlayacak ve Irak halkının mutluluğu, Irak insanının yaralarının sarılması
için gereken her türlü tedbiri alacaktır.
Bu cümleden olarak, Birleşmiş Milletlere yaptığımız, insanî yardım, yiyecek, içecek ve ilaç
yardımı için cevabı dahi beklemeden, hazırlıklara başlanmıştır. Bu hazırlıklar, son gelişmeler
çerçevesinde, bölge insanlarına aktarılmak için, devam ettirilmektedir. Zannediyorum, orada
çile çeken insanlara, ilk yardım elini, gene, Türkiye, Türk Milleti uzatacaktır.
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; yaptığımız girişimlerin, gerek Irak yönetimince
ve gerekse uluslararası camia tarafından gereken tepkileri bulacağını tahmin ediyoruz. Irak Hü
kümetinin, sağduyu sahibi olarak, bu katliama, bu faciaya son vermesini temenni ediyoruz
ve gene temenni ediyoruz ki, bu işler, bu çatışmalar, bu yanlışlıklar artık dursun ve bölgede
banş ve istikrar hâkim olsun.
Bu bilgileri arz ediyor, beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum efendim. (ANAP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
IV. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLAR

1, — SHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, Mardin Milletvekili
Nurettin Yılmaz'm gündem dtşt konuşmastnaa Birlisine ve Genel Başkanına sataşüdtğtna ilişkin konuşma
BAŞKAN — Sayın Güneş, bir şey mi söylüyordunuz?
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Yılmaz, konuşması sırasın
da, pek çok yerde ve çok ağır bir dille, Partimize ve Genel Başkanımıza sataşmıştır; bu sataş
malardan dolayı söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Hangi ibarelerle olduğunu lütfeder misiniz?
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Efendim, "gittiniz, Saddam'ın elini ayağını
öptünüz" dediler, "bunların sorumlusu sizsiniz, hiç ses çıkarmadınız... Sözde sosyal
demokratsınız" gibi.-sanıyorum sizin de çok bariz bir şekilde dikkatinizi çekmiştir- pek çok
sataşmada bulundular; o nedenle söz istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Sayın Güneş, sataşmada bulunduğunuz gerekçesiyle Sosyaldentokrat Halkçı Parti Grubu adına söz istemektedir. İfadesinde, "Sosyaldemokrat Halkçı Par
tiyi, sözde sosyal demokrat" olarak nitelediğiniz...
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — "Saddam'ın dini ayağım öptünüz" dediler.
BAŞKAN — "Saddam'ın elini ayağını öptünüz" diyerek, Genel Başkanları Sayın İnö
nü'yü kastettiğinizi ifade etmektedir. Çünkü, açıklık getirin ki, ona göre söz verip vermemeye
karar-vereceğim. (SHP sıralarından gürültüler)
Buyurun. (SHP sıralarından gürültüler)
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın Başkan, müsaadenizle açıklayayım : Sosyalde
mokrat ve sol partilerde... (SHP sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar)
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Demediniz mi?.. Demedim deyin...
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Dedim, dedim... Açıklayayım...
,
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Buradaki arkadaşlarımdan bir tanesi "sataşma
yok" diyorsa, ben sözümü geri alıyorum.
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BAŞKAN — Peki efendim, o zaman, oyunuza sunuyorum. (SHP sıralarından ayağa kalk
malar, gürültüler)
Evet, evet... Beyefendiler, sözünüzün eri olun.
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Biz oluyoruz...
BAŞKAN — Sayın Güneş, zabıtlara geçtiği şekilde, "burada bir tek arkadaş sataşma yoktur
diyorsa, ben sözümü geri alıyorum" dedij'ben de bu beyana saygı göstererek, şimdi, oya sunanacağım.
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, siz, yok mu diyorsunuz?.. Sayın
Başkan, yok mü diyorsunuz?..
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; Sayın Hasan Fehmi Güneş'in kendi ifadesiyle sabit
olduğu üzere, Nurettin Yılmaz'ın, konuşmasında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna sa
taşma olduğunu kabul edenler işaret buyursunlar...
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Lütfen kabul edin arkadaşlar.
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, bu uygulama size hiç yakışmıyor.
Mecliste böyle bir uygulama yok.
BAŞKAN — Şimdi böyle bir durum var, oylamadayız...
VEDAT ALTUN (Kars) — Mecliste ne zamandan beri böyle uygulama yapılıyor?
BAŞKAN — Efendim, sizi biraz nezakete davet ediyorum; çünkü, gürültüyle, bir şeyi haklı
çıkarmak mümkün değildir. Oylamaya geçtik, bitsin, izah edeceğim.
Sayın Nurettin Yılmaz'ın, Sayın Hasan Fehmi Güneş'in ifade buyurduğu gibi, konuşma
sındaki ibarelerin sataşma olduğunu kabul edenler işaret buyursunlar... (SHP sıralarından gü
rültüler)
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Efendim, sataşma olduğunu kabul ediyorum. (SHP
sıralarından gürültüler)
BAŞKAN —- Sataşma olduğunu kabul etmeyenler işaret buyursunlar... (SHP sıralarından
alkışlar)
Karar yetersayısı istenmiştir... (SHP sıralarından gürültüler)
RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne zaman istendi efendim?
BAŞKAN — tstendi efendim, karar yetersayısı aranacaktır. (SHP sıralarından gürültüler)
AHMET ERSÎN (izmir) — Çok ayıp Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sataşma olduğunu kabul edenler tekrar işaret buyursunlar...
AHMET ERSİN (İzmir) — Sen insanı katil edersin.
BAŞKAN — Karar yetersayısı aranmaktadır.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, oylama yapıldıktan sonra karar yetersayısı
aranır mı?
BAŞKAN — Efendim, arandı tabiî, Kâtip söyledi.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne zaman söyledi?
BAŞKAN — Görmüyor musunuz? Divan Üyesi söyledi.
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın Başkan, bir açıklama yapayım...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Bu uygulama ne zaman çıktı Sayın Başkan? Başka zaman
uygulamıyorsunuz; bunu nasıl izah edeceksiniz?
BAŞKAN — Ben, her davranışımı rahatlıkla izah edebilirim.
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Nasıl izah edeceksin?
BAŞKAN — Davranışım şuydu : önce, Sayın Güneş, Grubu adına, sataşma olduğunu
ifade ettiğinde, sataşmanın olup olmadığına karar verebilmek için... (SHP sıralarından gürültüler)
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Bir dakika müsaade edin, açıklama yapayım efendim.
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Siz mi idare edeceksiniz, ben mi idare edeceğim? Ben
edeceksem... (SHP sıralarından gürültüler)
HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Siz, idare edemiyorsunuz.
BAŞKAN — Eğer ben idare edeceksem, benim, davranışlarımı izah etmemi de dinleye
ceksiniz. Ben, Sayın Güneş'i sonuna kadar dinledim; Güneş sözünü bitirdikten sonra, konuş
mayı yapmış olan Sayın Yılmaz'a, itiraz hususlarında açıklama hakkı tanıdım. Eğer, Sayın Yıl
maz'ın sözlerini tamamlamasına müsaade etseydiniz, ben ona göre kararımı verip, bu arada,
sataşmadan söz verip vermeyeceğimi ifade edecektim; ama, buna müsaade etmeden, Sayın Gü
neş, Genel Kurula müracaat etmemi, açıksözlülükle ifade ettiler, ben de bunu uyguladım. Bu
nun, usulsüzlükle, bu Meclisi yönetememekle ne alakası var? (SHP sıralarından gürültüler)
Her sayın üye, vicdanî kanaatine göre, oyunu, dilediği.yönde verir, ona da, Başkanlık, her za
man olduğu gibi, ancak riayet eder. Nedir bu gürültünün sebebi?
TURHAN HIRFANOGLU (Hatay) — tik defa böyle bir uygulama yapılıyor bu Mecliste.
BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen, biraz adilane, biraz da objektif davranmaya davet
ediyorum.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Yazıklar olsun.
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, konuyu karara bağlamak üzere, karar yetersayısı aran
ması istenmiştir. Oylamayı tekrar ediyorum...
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Oyladrnız,oyladınız Sayın Başkan.
BAŞKAN — Oyladım efendim; ama Divan Üyesinin müracaatı üzerine karar yetersayısı
olup olmadığını tespit etmem gerekiyor.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sonradan istiyor... Sonradan istiyor...
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Hasan Fehmi Güneş'in itirazı doğrultusunda, Nu, rettin Yılmaz'ın yaptığı konuşmada, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna sataşma olduğunu
kabul eden sayın üyeler işaret buyursunlar.
NURETTtN YILMAZ (Mardin) — Sayın Başkan, bir açıklama yapmak istiyorum. Zaten...
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, tecrübeli bir parlamentersiniz, önce, usulen ve teamülen size
söz hakkı tanıdım. Müdahaleleri görüyorsunuz, daha neyi açıklayacaksınız? Oylama yapıyo
ruz, açıklamaya mahal kaldı mı?
NURETTtN YILMAZ (Mardin) — Yine de takdir hakkınızı kullanabilirsiniz.
HALtL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Başkan, Sayın Yılmaz kabul ediyor.
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — İstifa et Başkan!
BAŞKAN — Karar yetersayısı vardır.
Genel Kurul, Nurettin Yılmaz'ın konuşmasında, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna
sataşıldığına karar vermiştir.
Buyurun Sayın Güneş. (SHP sıralarından alkışlar)
AHMET ERStN (tzmir) — tstifa et Sen!
BAŞKAN — Efendim?!.
— 391 —

/

T.B.M.M.

B : 102

3.4.1991

0:1

AHMET ERSİN (izmir) — O makamda kalma artık, kendi Grubun bile seni reddetti.
SHP GRUBU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Be-kan...
BAŞKAN — Sayın Güneş, müsaade ederseniz, bir'münasebetsizliğe cevap vermek mec
buriyetindeyim.
AHMET ERSİN (İzmir) — Münasebetsiz sensin! İstifa et!..
BAŞKAN — O da, münasebeti olmadığı halde, Sayın Ersin yerinden kalkmış, Başkanı,
bu uygulaması karşısında, istifaya davet etmiştir. Münasebetsizliğin iki boşluğunu arz ediyorum...
AHMET ERSİN (İzmir) — Münasebetsiz sensin!
BAŞKAN — Münasebetsizlikten kastım, saygısızlık; terbiyesizlik değil. İrtibatsızlık, iliş
kisizlik...Yanlış anlamayın, kelime biraz daha zengin mana ifade eder, onu, özellikle -zabıtlara
da geçmesi açısından- söylüyorum. Sayın Ersin, bu konuşmasıyla, saygısızlık, terbiyesizlik yap
mamıştır, münasebetsiz bir müdahalede bulunmuştur, onu izah ediyorum. Demiştir ki: "Gru
bunla ters düştün..." Şimdi, öğretmek istiyorum : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının
ve Başkanvekillerinin, bu kürsüde iken, grubu olmaz; benim de grubum yoktur. (ANAP sıra
larından alkışlar) Aylardan beri bunun çırpınışı içinde idiniz, demek ki siz böyle görüyorsu
nuz; ama, ben Anavatan Partisi üyesi olmaktan şeref duyarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
RIZA YILMAZ (Ankara) — Kürsüde hatip bekliyor... Yeter!
BAŞKAN — İkincisi, ben, Genel Kurulla ters düşmedim; çünkü, "sataşma yoktur" diye
bir karar, bir hüküm açıklamadım ki, aksine karar dolayısıyla ters düşmüş olayım. Mantığını
zı ve dikkatinizi, isyanınızın önünde muhafaza etmeye davet ediyorum.
Bu kadarı yeter.
Devam buyurun Sayın Güneş.
SHP GRUBU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; öncelikle, Anavatan Grubuna, sataşma konusunda son derece saygıdeğer ve siyasî
hayatımın sonuna kadar unutmayacağım bir kararla bana bu imkânı verdiği için, çok teşekkür
ediyorum. Politika böyle yapılır. Politika, seviye meselesidir, saygı meselesidir. Politika küçük
hesaplarla yapılmaz. Milletvekilleri bu kürsüye çıkacak, konuşacak, saygı içinde, edep içinde
ona cevap verecekler. Tartışılmayan ve tartıştırılmayan konular en tehlikeli konulardır. Sayın
Başkanın tutumunun bana yönelik bir haksızlık olduğunu da ifade etmek istiyorum.
BAŞKAN — Hayır efendim, Sayın Başkanın tutumunda...
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla).— Benim sözümü kesmeyin Sayın Başkan.
BAŞKAN — Müsaade buyurun... Başkan, tutumunu saptırmaya müsaade etmez.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yeter artık! Bırak da konuşsun.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, hep siz mi konuşacaksınız?.. Ne diye konuş
turmuyorsunuz?..
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Bana şimdi Genel Kurul söz verdi, ben o hakkı
mı kullanıyorum. Haksızlık yaptınız...
BAŞKAN — Hayır efendim, Genel Kurul, sizden evvel de, bana, bu toplantıları yönetme
yetkisini verdi; sizin yetkinizden önce, Genel Kuruldan alınmış benim yönetme yetkim vardır
efendim.
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Tüzük dışı hareket ettiniz, siz Tüzüğe saygı gös
termediniz. Siz konuşmayacaksınız, ben konuşacağım Sayın Başkan. Siz, yöneteceksiniz... Siz,
bizim üzerimizde olacaksınız; taraf olmayacaksınız, hakem olacaksınız...
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BAŞKAN — Gayet tabiî öyle oldum.
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Siz taraf oluyorsunuz, bu kürsünün büyüklüğü
nü korumuyorsunuz.
BAŞKAN — Siz talep ettiniz, ben oya sundum; siz talep ettiniz. Zabıtlar orada Sayın Güneş.
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — O sandalye sizi taşımayacak, siz o sandalyeyi ta
şıyacaksınız. Siz o sandalyeyi taşıyamıyorsunuz. (SHP şıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Ben hamal değilim, ben Başkanvekiliyim.
MEHMET PERÇİN (Adana) — İçtüzüğe göre, sataşmadan söz istediniz Sayın Güneş.
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — tçtüzük böyle değil.
MEHMET PERÇÎN (Adana) — Siz sataşmaya cevap verin.
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Sataşmaya .cevap vereyim.
YAStN BOZKURT (Kars) —* Sayın Başkan, izin verir misiniz?
BAŞKAN — Ne münasebetle söz istiyorsunuz Sayın Bozkurt?..
Genel Kurul, Sayın Güneş'e söz verdi; konuşması bitmeden müdahalenizi gerektiren acil
bir durum varsa, lütfen ifade edin.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Neden sözünü kesiyorsun Sayın Başkan?
YAStN BOZKURT (Kars) — Efendim, Sayın Güneş'e -teşekkür ettiği şekliyle, ben, Grup
Başkanvekili olarak- sataşma var diye oy kullandım; bu tavrımla, Grubumun karşısında da
müşkül durumda kalacak şekilde. Grubum da, kendisinin teşekkür ettiği şekliyle, konuşma hakkı
verilmesine imkân sağladı; ama, burada 64 üncü maddeye göre izin almayan bir arkadaşın,
Başkanlığın tutumu hakkında söz almışçasına konuşmasını reddediyoruz, tasvip etmiyoruz.
BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederim.
Başkanlık, bu konuda rahat; çünkü, Başkanlığın, sataşma konusunda ihsasıreyi olmadı;
Başkan, bu konuda bir görüş ve bir karar belirtmedi. Başkan, sataştığı iddia edilen Sayın Nu
rettin Yılmaz'a bir tavzih imkânı tanıdığında, Sayın Güneş, "oya başvurun" dedi, Başkan da
oya başvurdu. Başkan, Genel Kurulun oyuna başvurmaktan, her zaman, ancak güven duyar
ve Genel Kurulun kararlarını oylamaktan ve uygulamaktan da ancak kıvanç duyar; öğrenin
bunları.
Devam buyurun Sayın Güneş.
KAMER GENÇ (Tunceli) — \ahu sus artık, bıkük; dilin kesilsin senin.
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Evet, hepimizin öğrenecek bir şeyi var.
Sayın Bozkurt, sizi incittiysem, çok özür dilerim.
MEHMET PERÇÎN (Adana) — Konuşmanı yap, konuşmanı.
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — özür dilerim» Konuşmamı yapacağım, müsaade
edin.
Değerli arkadaşlar, Sayın Nurettin Yılmaz, eski .arkadaşımız, eski partilimiz...
MEHMET DELÎCEOĞLU (Atıyaman) — Dava arkadaşın mı?
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Beraberce dava arkadaşlığı yaptık, şimdi siz ya
pıyorsunuz. Bu arkadışımız, bize, haksız suçlamalarda, sataşmalarda bulunmuştur; Genel Baş
kanımızın Saddam'ın elini ayağını öptüğü yolundaki ifadesi -ben yanlış hatırlamıyorsam, yan
lış anlamamışsam- son derece haksızdır. Saddam'a gitmek, onun elini ayağını öpmek anlamı
na gelmez.
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Bir hatıranızı canlandırmak istiyorum. Halepçe olayları yeni olmuştu. Halepçe'de, gaz kul
lanılarak insanlar öldürülmüştü, katliam yapılmıştı, o sırada da Irak'a bir resmî ziyaret düzen
lenmişti. Halepçe katliamını protesto ederek, o Irak ziyaretine katılmayanlar sadece SHP'den
gidecek temsilcilerdi. (SHP sıralarından alkışlar)
O heyetin başında da, o günkü Başbakan vardı. O heyet Halepçe katliamının sıcağı sıcağı
na oraya gitti. Halepçe'den duman tütüyordu, zehirli gazlar henüz dağılmamıştı; ama, "gitti
de elini ayağını öptü" demeyiz, diyemeyiz; çok yanlıştır.
.
MEHMET DELÎCEOÖLU (Adıyaman) — Teröristleri de zamanında siz öptünüz.
ÎBRAHÎM TEZ (Ankara) — Senin aklın ermez ona.
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Irak'taki olaylar, insanî açı
dan hiç kimsenin kabul edemeyeceği olaylardır, son derece tepki duyulacak olaylardır. Sayın
Aşık'ın, çıkıp, tnsan Hakları Komisyonu Başkanı olarak söylediklerinin tümüne katılıyorum,
SHP tümüne katılıyor. Biz, barış için, barışı sağlamak için oraya ya da buraya gidip teşebbüs
lerde bulunmuşsak, bunun yanlış bir tarafı yoktur. Eğer biraz sabırlı olsaydı Sayın Yılmaz ar
kadaşımız, o konuşmanın burada yapıldığından çok kısa bir süre önce, SHP Genel Sekreteri
nin bu konuda yaptığı basın toplantısı metnini okuma imkânı bulsaydı, sanıyorum ki, kendisi
nin söylediklerinden, en azından kendisinin söylediklerinden daha derli toplu bir şekilde, bu
konuya SHP'nin nasıl baktığını öğrenebilecekti. Ha, birini suçlamak gerekiyor ve mutlaka dö
nüp SHP'ye saldırmak âdetse, bu yanlıştır; bu, önce Sayın Yılmaz'a yakışmaz.
Irak'ta bugün meydana gelen, çok tepkinize yol açan ve hepimizi içten kanatan olaylar
savaşın sonucudur, olmasın dediğimiz savaşın sonucudur. (SHP sıralarından alkışlar) Aman
olmasın, aman yapılmasın, barışla bu iş hallolsun diye, dinletemediğimiz, ısrarımıza rağmen,
yapılan savaşın sonucudur.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, savaşı biz mi çıkardık?
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Savaşı siz de istemediniz; ama, savaş sonucunda
Irak'taki iç düzensizlikler, iç kargaşalar başlayınca, o iç kargaşanın taraftarıyla oturup konuş
malar, federasyon özlemleri acaba bu olaylarda etkili olmuş mudur olmamış mıdır? önce on
larla oturup konuşup, sonra ortada bırakmak; onları asıl sıkıntıya sokan, onlara bu konuda
risk yükleyen görüşmeler olmamış mıdır?
Değerli arkadaşlar, kime saldıracağımızı bilmeliyiz.
Amerika Birleşik Devletlerine yapılan gezi sırasında, Irak'taki iç konunun o düzeyde ele
alınarak iç düzenin sağlanması, çok iyi iki dost arasında kararlaştırılmış olabilirdi.Neden biz
den bekliyorsunuz?.. Neden bizden bekliyorsunuz?..
Değerli arkadaşlar, Sayın Yılmaz'a bir kere daha hatırlatmak istiyorum : Oradaki insanla
rı önce kışkırtıp, sonra yalnız bırakanlardadır kabahat; ama, Türk Devleti, Türk Ulusu, bütün
gücüyle, bütün imkânlarıyfa.sıkıntıya düşmüş insanlara yardım etmelidir; uluslararası ve ulu
sal düzeyde. Bunda bizim yapabileceğimiz ne katkı varsa hazırız.
Şunu bir kere daha anladık ki, kendisine ve geçmişine arkasını dönebilenler, kendisini ve
geçmişini inkâr edebilenler, çok güvenilir insanlar olmuyorlar. (SHP sıralarından alkışlar) Dünkü
değerli arkadaşımız, dünkü sevgili dostumuz Sayın Yılmaz, bugün bize yaptığı haksızlığı, in
şallah, bugünkü arkadaşları ve dostlarına yarın yapmaz.
Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Maden işçilerinin ödenmeyen toplusözleşme farkları için, Zonguldak Mil
letvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'na gündem dışı söz veriyorum.
Sayın Güneş Müftüoğlu?.. Yok.
Gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere, Türkiye'nin, bir müttefik ülke olarak dünya
barışı için katlandığı maddî ve manevî fedakârlıklar konusunda, Bursa Milletvekili Sayın İl
han Aşkın'a söz veriyorum.
Sayın tlhan Aşkın?./
Bulunmadığına göre, gündeme geçiyoruz.

m . — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakam Cemil Çiçek'in dönüsüne kadar, De
kanlığına, Devlet Bakanı M. Mhbi Dinçerler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin
başkanlığı tezkeresi (3/1607)
BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığının 2 tezkeresi vardır; okutuyo
rum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Mart - 5 Nisan 1991 tarihleri arasında Suudî Arabis
tan'a gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet
Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş
olduğunu bilgilerinize sunarım.
t. Kaya Erdem
Cumhurbaşkanı Vekili
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.

2. — Romanya'ya gidecek olan Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüsüne
Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakam Mehmet Yazar'm vekillik etmesinin uygun görü
Ufkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1608)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere, 1-3 Nisan 1991 tarihleri arasında Romanya'ya gidecek
olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına,
Millî Savunma Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım.
t. Kaya Erdem
Cumhurbaşkanı Vekili
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
3. — Diyarbakv Milletvekili Fuat Atalay'tn, (6/1135) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına
kin önergesi (4/298)
BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri yerilmesine dair Önerge vardır; okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin, "Sözlü Sorular" kısmının 650 nci sırasında yer alan (6/1135) esas numaralı
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.
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-Gereğini saygılarımla arz ederim.
Fuat Atalay
Diyarbakır
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
Böylece, soru önergesi geri verilmiş bulunmaktadır.
4. — (10/36) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalış
ma süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1609)
BAŞKAN — 10/36 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Pamuk Üreticilerinin Sorunları, Avrupa Topluluğuna "iapılan Tekstil İhracatının Kısıtlanması
ve Dokuma Sektöründeki hatırım ile izlenen Politikalar Konusunda Kurulan Meclis Araştırma Ko
misyonumuz, kurulduğu tarihten bugüne kadar, ilk aşamada Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası,
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, birlikler (Antbirlik, Çukobirlik - Tarişbirlik) ve Tarişbank ilgililerinden araştırma kapsamı içinde yer alan konular hakkında bilgi almıştır.
Komisyonumuz, çalışmalarının ikinci aşamasındajekstil İhracatçıları Birlikleri, Giyim Sanayi
cileri Derneği, Ticaret Odaları ve Tekstil Sektöründeki firmalardan araştırma kapsamı içinde yer alan
konular hakkındaki sorunlannı görüşmek için Mart 1991 ayında toplanmak istemiş, ancak bu ay
içerisinde birliklerin genel kurul seçimlerinin olması nedeniyle toplantı Nisan 1991 ayına ertelenmiştir.
Bu nedenle Komisyonumuz, çalışmalarını sektör içindeki kurum ve kuruluşlarla daha ge
niş kapsamlı yapabilmek ve tamamlayabilmek için çalışma süresinin 6 Nisan 1991 tarihinden
itibaren üç ay daha uzatılmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 103 üncü madde
si gereğince Başkanlığımızdan istenmesini kararlaştırmıştır.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Ömer Okan Çağlar
Aydın
Komisyon Başkanı
ı. BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi Yüksek Heyetinizin oylarına sunuyorum...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısına bakın lütfen.
BAŞKAN — Karar yetersayısı aranmıştır.
Kabul edenler işaret buyursunlar...
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Bakanlar niye iki ellerini kaldırıyorlar, böy
le bir usul mü var?
BAŞKAN — Sayın bakanların müteaddit kere iki ellerini kaldırdıklarını; birinin kendine
mahsus asaleten,diğerinin de vakâleten kullanıldığını zatı âliniz ilk defa mı görüyorsunuz? Mec
lisin devamlı üyeleri bunun farkındaydı; ama, siz yeni gördünüz herhalde.
Arz ediyorum.
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Kabul etmeyenler işaret buyursunlar...
Karar yetersayısı bulunmadığından, birleşime 15 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati : 15.18
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.35
BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu
KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdttl (Edirne)

BAŞKAN -*- Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 102 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu
açıyorum.

in. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam)
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)
4. — (10/36) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalı
ma süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1609) (Devam)
BAŞKAN — Önceki oturumda karar yetersayısı bulunamadığı için, oylamayı tekrar edi
yorum : Kabul edenler işaret buyursunlar...
Efendim, affedersiniz, diğer Divan Üyesi Sayın Mustafa Sarıgül teşrif etmediği için oyla
mayı yapamıyoruz, bekleyeceğiz; özür dilerim.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısını sağlamak için gelmelerini bekliyorsun...
Niye o zaman Divanı teşekkül ettiriyorsun?..
BAŞKAN — Sayın Genç, oylama olmasaydı, Divan, Sayın Sarıgül olmadan da çalışmayı
yürütebilirdi. Bilmiyorsanız öğrenin ve arkadaşınızın temininde de Başkanlığa yardımcı olun;
memnun oluruz.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Size cevap vermek istemiyorum, o yeter size.
BAŞKAN — Nöbetçi Divan Üyemiz Sayın Mustafa Sarıgül yok mu efendim?
Evet, divan Üyesi, Çanakkale Milletvekili Sayın Mümin Kahraman; buyurun...
(SHP sıralarından, "Sayın Sarıgül geldi" sesleri)
(Divan Üyesi Mustafa Sarıgül, Divandaki yerini aldı)
Sayın milletvekilleri, oylamaya geçiyoruz : Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... Karar yetersayısı vardır ve okunmuş bulunan tezkere gereğince, Komisyonun çalış
ma süresi uzatılmıştır.
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge
çiyoruz.
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğilim ve Plan ve Bütçe Komisyonları rap
ları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'ye 1 inci Ek) (1)
BAŞKAN — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve
Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe
Komisyonları Raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
, Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bulunmaktadırlar.

(1) 507 ve 507'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayaztlar 21.3.1991 tarihli 97 nci Birleşim tutanağına ekl
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Geçen birleşimde, tasarının çerçeve 7 nci maddesine bağlı ek 18 inci madde üzerindeki
görüşmeler tamamlanmış, madde ile ilgili bir önerge kabul edilmiş, maddenin oylyamasında
kalmıştık.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısı olmadığı için tatil edilmişti, yine karar ye
tersayısı aranması lazım.
BAŞKAN — Sayın Genç, o ifade buyurduğunuz hususlar burada olmadığı için, okuma
imkânımız yok. Siz, eksikleri, böyle, yerinizden arasıra lütfen tamamlamaya devam edin.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz de okuyarak gelseniz, bizim, bu eksikleri tamamlama
işimiz olmaz.
BAŞKAN — Şimdi, ek 18 inci maddeyi, kabul edilen önergedeki değişik şekliyle oylarını
za sunuyorum...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet, karar yetersayısının aranmasını istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, karar yetersayısı aranmasını istemişlerdir, onun için, ka
rar yetersayısı aranacaktır.
Ek 18 inci maddeyi kabul edenler işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler işaret buyursun
lar. Karar yetersayısı vardır; ek 18 inci madde kabul edilmiştir.
Ek 19 uncu maddeyi okutuyorum :
EK MADDE 19. — a) Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Millî Eği
tim Bakanlığının önerisi üzerine uygun görülen üniversitelere Bakanlar Kurulu kararıyla özel
statü verilebilir, özel statü verilen bir üniversite, dokuz kişilik bir Üst Yönetim Kurulu tarafın
dan yönetilir. Üst Yönetim Kurulunun rektör dışındaki sekiz üyesinden ikisi Millî Eğitim Ba
kanlığı, ikisi Yükseköğretim Kurulunca gösterilecek 3 misli aday arasından Cumhurbaşkanın
ca atanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde yeni adayların tespitini isteyebilir. Cumhurbaşkanı ta
rafından onaylanmayanların yerine yeni adayların seçilmeleri iki hafta içinde yapılmadığı tak
dirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Üyelerin geri kalan dördü ise Cumhurbaş
kanınca doğrudan atanır. Üst Yönetim Kurulu üyeleri yaş haddi hariç Devlet memuru olma
niteliğine sahip olan ve toplumda temayüz etmiş kişiler arasından seçilir. Bu üyelerin görev
süresi altı yıl olup her üç yılda bir yarısı yenilenir. Süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmesi
mümkündür. Herhangi bir nedenle üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde, eski
üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir.
Rektör dışındaki üyeler fahri olarak görev yapar. Bunlara toplantılara katılmak için yap
tıkları masraflar dışında herhangi bir ad altında üniversiteden ödeme yapılmaz.
Bu üniversitelerde rektör, Üst Yönetim Kurulunun rektör dışındaki üyelerinin göstereceği
dört aday arasından Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise rektörün göstereceği üç aday arasından
Yükseköğretim Yürütme Kurulunca atanırlar.
b) özel Statü verilen üniversitelerdeki öğretim elemanları ve diğer personel, diledikleri
takdirde, eski statülerinde görevlerine devam edebilecekleri gibi, Üst Yönetim Kurulunca te
spit edilen esas ve usullere göre sözleşmeli olarak da atanabilirler. Sözleşmeli olarak çalışanlar
dan isteyenlerin T.C. Emekli Sandığı ile ilişkileri devam eder.
c) özel statü verilen üniversitelerin her birinde, o üniversitenin kendi özelliklerine ve ku
ruluş amacına uygun olarak gelişebilmesi, öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve üni— 398 —
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versitenin her türlü faaliyetleri sonucu yarattığı kaynaklarım etkili ve verimli bir biçimde kul
lanabilmesi amacı ile Üst Yönetim Kuruluna bağlı bir işletme hesabı tesis edilir.
İşletme hesabının başlıca gelir kaynağı, öğrenci başına gerçek maliyete göre tespit edilen
öğrenim ücretidir. Bu ücretin bir kısmı Devlet, diğer kısmı Öğrenciler tarafından karşılanır. Her
eğitim - öğretim yılına ait öğrenci başına gerçek maliyetler, Üst Yönetim Kurulunun teklifi,
Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşü ile Maliye ve Gümrük ve Millî Eğitim bakanlıkları
tarafından birlikte belirlenir, öğrenim ücretinin Devletçe karşılanacak kısmı ise, Bakanlar Ku
rulunca tespit edilir.
^
öğrenci başına tespit edilen öğrenim ücretinin devletçe karşılanan kısmı için gerekli öde
nekler ilgili üniversite katma bütçesinin transfer tertibine konur ve buradan işletme hesabına
aktarılır. Aktarma, öğrencilerin kayıt sırasında bütçe dairesi başkanlığından alacakları çekle
rin öğrenciler tarafından işletme hesabına yatırılmasıyla gerçekleştirilir ve bunların toplamı her
yıl iki eşit taksitte üniversiteye ödenir.
öğrenim ücretinin öğrencilerce karşılanacak kısmı, kayıt sırasında öğrenciler tarafından
işletme hesabına yatırılır. Bu kısmın öğrencilere ne ölçüde Devlet tarafından borç verileceği,
ödeme usulleri ile bunları Devlete borçlanmak suretiyle ödemek isteyen öğrencilerin Devlete
olan borçlarının ne şekilde ödeneceği, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü ile Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
İşletme hesabı, 10S0 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nununa tabi değildir.
İşletme hesabının diğer gelir kaynaklarına, gider kalemlerine, harcama ve satın alma ile
denetimine ilişkin usul ve esaslar, Yükseköğretim Kurulunun teklifi, Millî Eğitim Bakanlığının
uygun görüşü ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
d) Üst Yönetim Kurulu üyelerinin diğer görev ve yetkileri, Yükseköğretim Kurulunca çı
karılacak yönetmelikle belirlenir."
BAŞKAN — Ek 19 uncu madde üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sa
yın Türkfln Akyol, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Tevfik Ertüzün, Anavatan Partisi Grubu
' adına Sayın Kemal Karhan; şahısları adına Sayın Kamer Genç ve Sayın Mahmut öztürk söz
istemişlerdir.
Buyurun Sayın Akyol.
SHP GRUBU ADINA TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Teşekkür ederim efendim.
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygılarımla selamlayarak sözlerime baş
lıyorum.
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 19 uncu maddesi üzerinde SHP Grubunun
görüşlerini bildirmek üzere huzurlarınızdayım.
Sayın milletvekilleri, ek madde 19, bir değişiklik teklifiyle, Türkiye yükseköğretimine ve
üniversitelere son derece ilginç, yeni ve değişik bir model getiriyor. Son derece sakıncalı oldu
ğunu, ta başından başlayarak söyleyeceğim bu modelin, ilginç bir niteliği var.
Biraz evvel okunan ek madda 19*un (a) fıkrasının metnini, izninizle tekrar ediyorum. He
men altını çizerek dikkatlerinize arz etmek istiyorum ki, bu temel ve köklü değişiklik, Kanuna,
bir ek maddeyle geliyor. Bu ek maddeye göre, üniversitelerin bir kısmına özel statü veriliyor.
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Hangi üniversitelerin? Türkiye Cumhuriyetinin altmış yılda yerleştirdiği, kurduğu devlet üni
versitelerinin. Bir kısmına nasıl özel statü veriyor? Bu özel statü, Yükseköğretim Kurulunun
(YÖK) görüşü alınarak, Millî Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine uygun görülen üniversitelere
veriliyor ve bu özel statü, bu uygun görülen üniversitelere, Bakanlar Kurulu kararıyla veriliyor.
özel statü verilen üniversitelerin yönetimi bütünüyle Yükseköğretim Kanunundaki ilkele
rin dışına çıkıyor. Yönetimde 8 kişilik bir üst kurul öngörülüyor. Bu üst kurulun başkanı olan
rektör, Sayın Cumhurbaşkanınca atanıyor. Üst kurulun 8 üyesi de ya dolaylı ya doğrudan; ama
hemen hepsi Cumhurbaşkanının atamasıyla oluşturuluyor.
Bu üst kurulun görevleri ve sorumlulukları son derece ilginç. Bu maddenin en sonundaki
(d) fıkrasında bakınız ne diyor: "Üst Yönetim Kurulu üyelerinin diğer görev ve yetkileri, Yük
seköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."
Sayın milletvekilleri, tarihte, sanıyorum böylesi bir hukuk düzenlemesinin örneği görül
medi. Kurulmuş bir üniversite, temel bir kanun gereği, Yükseköğretim Kurulunun onayı alına
rak, Sayın Millî Eğtim Bakanınca öneriliyor, birdenbire statü değişiyor, buna 8 kişilik bir yö
netici kadro getiriliyor ve bu kadronun da sorumluluk ve görevleri, ancak yönetmelikle belirle
niyor. Sadece bu maddesi nedeniyle, sadece, bu maddeye ilişkin yasal düzenleme nedeniyle kuşkusuz bu yasa tasarısının bütünü gibi- Anayasa Mahkemesinden dönecektir, ilgili yasalar
dan dolayı dönecektir, ama yine tekrar etmek zorundayım : Bir gün, tarihte, nasıl bir düzenle
meyle bu değişikliğin geldiği kanıtlansın için söylemek durumundayım, bunları zabıtlara ge
çirmek üzere konuşuyorum. Nasıl olsa, oylarınızla, bunun geçeceğini biliyorum. Bütün engelemelerimize, gayretimize ve doğruyu gösterme çabalarımıza rağmen, kabul edeceksiniz; ama,
zabıtlara geçsin diye, bu değişiklikte verilen bütün bu mücadele, gelecek kuşaklarca bir gün
görünsün diye konuştuğumu bir kez daha hatırlatarak konuşmama devam etmek istiyorum.
Bu üst kurulu oluşturacak olan kişilerin niteliklerine gelince. Bu nitelikleri madde şöyle
özetliyor : "Üst yönetim kurulu üyeleri yaş haddi hariç Devlet memuru olma niteliğine sahip
olan ve toplumda temayüz etmiş kişiler arasından seçilir." Devlet memuru olma niteliği, ilko
kul mezuniyetiyle sınırlı olabilir. Yani, bir başka deyimle, ilkokul mezunu bir kişimiz, böylesi
bir üniversitenin üst düzey yönetiminde pekâlâ üye olabilir.
İkincisi, "temayüz etmiş kişilik" kavramı neyi kapsıyor? Ben, şahsen anlamakta zorluk
çektim; neyi ile temayüz etmiş olmak? Bilimsel niteliği ile mi, varlık durumu ile mi, bir bölge
deki etkinliği ile mi, saygın kişiliği ile mi, bir bölgedeki aşiret reisliği ile mi ya da bir bölgenin
mütegallibe başkanlığı veya o nitelikteki özelliği ile mi? Ama, herhalde, "temayüz etmiş" lafı
nın neyi kapsadığını bu tasarıdan anlamamız mümkün değil.
Şimdi, bakınız, tekrar ediyorum; Türkiye Cumhuriyetinin, bilcümle vergilerinizden, ufak
ufak, azar azar bütün yıllar boyu, türlü özverilerle kurduğu seçilecek belli birtakım üniversite
ler bu özel statüye geçirildiği zaman, bunların yönetimini yüklenecek olan üst kurul üyeleri
işte sadece bu iki nitelikle belirlenecek. Bunu anlamak mümkün değildir. Rica ediyorum, so
rumlu Sayın Bakanımız hakikaten bunu anladılarsa, lütfedip şu, "Temayüz edilme" ne demek
bize bir anlatsınlar.
Sayın milletvekilleri, bakınız, diyelim ki bu özel statü verilen üniversiteler, para ile -çünkü
arkadan gelecek madde ile bunlar özelleştirilecek- öğretim veren kurumlar olacak. Gene bu
tasandan, bu paraların ne kadar yüksek meblağları bulacağı da ortaya çıkıyor. Diyelim ki, dört
veya beş tane, yerleşik, en büyük öğrenci barındıran ve merkezî yerleştirme sisteminde en çok
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talep tören üniversiteler bunların içinden seçildi. Bu üniversitelerin maliyetine göre, takdir edi
lecek ücretler, hiçbir ödeme gücüyle karşılanabilecek nitelikte görünemiyor. örneğin, Hacettep Tıp Fakültesine özel statü verildiğini farz edelim. Hacettepe Tıp Fakültesinin paralı olduğu
zaman takdir edilecek öğrenim ücreti, her yıl için takdir edilecek, özel bir kurul tarafından
takdir edilecek ve bu ücret, gerçek bir öğrenim ücreti niteliğinde takdir edilecektir. Bu ücretin
ise, yılda 30 ila 40 milyon liradan aşağı olması da olanaksızdır. Çünkü, bir üp fakültesinin
eğitim ücreti, tüm hastane yataklarından, onlar için gerekli tün donanımın masraflarına kadar
çok geniş bir yelpazeyi kapsayacak.
İkinci seçeneği düşünüyorum; doğuda kurulmuş dört tane üniversite örneği alınız. Erzu
rum Atatürk Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Van Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ya da Diyar
bakır Dicle Üniversitesi. Burada, mütevelli heyet ya da üst.kurul üyesi -adına ne derseniz deyinolarak seçilecek kişilerin niteliklerini düşününüz. Kimler olabilir? ilkokul mezunu olma koşu
luyla, o yörede temayüz etmiş kişiler...
Sayın milletvekilleri, şu çatının altında ve Türk Miletinin temsilcilerinden biri olarak ken
dimi, çok açık konuşmak zorunda hissediyorum. Türkiye'nin sosyal yapısını düşündüğünüz
ve dikkate aldığınız zaman, o yöredeki mütevelli heyet kimlerden oluşacaktır? Kimlerden olu
şacağını takdirlerinize bırakıyorum; ama, sanıyorum, bu kanun tasarısıyla, Türkiye Cumhuri
yetinde, ilk kez, ortaçağdan beri dünyada ilk kez, bilim ile, muhtemel bir aşiret reisliği, muhte
mel bir mütegallibe, muhtemel bir ağa karşı karşıya bırakılacaktır. Böylesi bir kanun tasarısı
nın buraya getirilmesine nasıl cesaret edilebildi, gerçekten bunu anlamanın mümkün olduğu
nu sanmıyorum.
Gelelim, öğrenci ücretlerinin nasıl belirleneceğine : özel statü verilen üniversitelerin her
birinde, o üniversitenin kendi özellikleri ve kuruluş amacına uygun olarak gelişebilmesi, öğ
rencilerin ihtiyaçları vesairesi için kaynakların etkili ve verimli bir biçimde kullanılabilmesi ama
cıyla, üst yönetim kuruluna bağlı işletme hesabı tesis ediliyor. Bakınız, işletme hesabının başlı
ca gelir kaynağı, öğrenci başına gerçek maliyete göre tespit edilen öğrenim ücretidir.
O halde, yine tekrar ediyorum; Cumhuriyet üniversitelerinin çok önemli bir kesimi, bugü
ne kadar, eğitim hizmetini, ödeme gücüne bağlı olmadan ücretsiz vermek durumunda ve zo- runluluğunda olan bir devlette sosyal hukuk devletinde, sosyal bir devlette ücretli hale getirili
yor; hem de ücretlerin takdirleri, gerçekten maliyet hesabına göre düzenlenerek. Şu ya da bu
yörede, şu ya da bu kadar adette; fakat her iki şıkta da ciddî sakıncaları, potansiyel tehlikeleri
içeren bu kanun, en önemli sonucu getiriyor; sosyal adaleti bozacak, fırsat eşitliğini engelleye
cek bir potansiyel tehlike taşıyor.
Sayın milletvekillerini, buna nasıl izin vereceksiniz? Buna nasıl izin vereceksiniz; çünkü,
Cumhuriyetten günümüze her millî eğitim yasasının, her yükseköğretim yasasının, hatta her
anayasanın temel ilkesi, eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal devlet ilkelerinin uygulanması ilkesidir.
Bu yasa, yalnız bu maddesiyle gerçekleştiği takdirde dahi -ki, tüm eleştirilerimizi, vakıf
üniversiteleri için, yüksek teknoloji enstitüleri denilen ne olduğunun anlaşılması güç kurumlar
için de yaptık sanıyorum, Türkiye yükseköğretimine en vahim tehlikeyi getiriyor, öğretim ka
nunları değişebilir, düzelebilir; üç sene alır, beş sene alır. Elbet bu İktidar böyle kalmayacak;
elbet bu Yükseköğretim Kurulunun yönetimi, şu ya da bu kadar süre sonra; ama, mutlaka de
ğişecek; ama, unutmayınız, asıl bu temel değişikliklerin getirilmesine neden olan, bir yüksek
öğretim kurumunu üniversite yapmayı amaçlayan kanun Resmî Gazetede çıktıktan bir gün
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sonra, Anayasa Mahkemesi bozsa bile, müktesep hak oluşturmasını sağlamaktır. Maalesef, oyun
budur; maalesef bütün bu temel değişiklikler, karşılıklı ödünlerle, bu amaçla geliyor.
Bu ciddî potansiyel tehlikeyi her saygıdeğer milletvekilimizin, en az her birimiz kadar du
yarlı, fevkalade ilgiyle izlediği inancını taşıyorum ve bu inancı taşımak,korumak istiyorum;
çünkü.bu, ortak sorunumuz. Türkiye'de en tehlikeli olay, yükseköğretim kurumlarıyla bu ka
dar ciddî ve bu kadar alaşağı edecek biçimde oynamaktır. Bir gün düzelir ama, çok ağır yara
lar açma pahasına.
Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; ne kadar hazindir ki, 2547 sayılı asadan on yıl sonra, yine o yasayı getirenler, onların bile umut etmediği, tahmin edemediği kadar vahim sonuç ve
receğini göremezlerdi. Bu 2547 sayılı Yasa, olağanüstü bir dönemin bir tepki yasasıydı; ama
aynı oranda hazin olanı şudur ki, bu getirilen değişiklik, onu bile aratacak nitelik taşıyor.
Bu konuda, her vesileyle, her küçük noktasıyla, ayrı ayrı üzerinde konuşacak ve sonucu
değiştirmese bile, bunun zabıtlarda yer almasını mutlaka sağlayacağız.
Bunu yinelerken, Yüce Kurula ve Sayın Başkana saygılarımı sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün.
Buyurun Sayın Ertüzün. (DYP sıralarından alkışlar)
DYP GRUBU ADINA TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan değerli millet
vekilleri; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının ek 19 uncu maddesi üzerinde, Doğru
Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında, Yüce
Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, geçen hafta, kanun tasarısının önceki maddeleri üzerinde ve özel
likle vakıf üniversiteleri üzerinde görüşlerimizi arz ederken, böyle bir değişikliğin, üniversitele
rimizi bugün içinde bulunduğu iflastan kurtaramayacağını, hatta daha kötü gelişmelerle karşı
karşıya bırakacağını ifade etmiştik.
Bakınız, bugün üzerinde konuştuğumuz ek 19 uncu maddeyle, devletin, bütçesini verdiği;
devletin, harcamalarına yüzde yüz katıldığı üniversiteler, özel statülü hale getirilmektedir, dö
nüştürülmektedir; üniversitelere özel statü, Türkçesiyle,bir "özel konum" verilmek istenmek
tedir. Niçin?.. Zannediyorum ki, evvela bunun açık bir biçimde Yüce Heyete anlatılması lazımdır.
Değerli üyeler, bu maddeyle verdiğiniz yetki, o kadar tehlikeli bir yetkidir ki, eğer hükü
met isterse, bir gece içinde, bütün üniversiteleri, bütün devlet üniversitelerini özel statülü hale
getirebilir.
MUSTAFA NAZÎKOĞLU (Rize) — Ah bir yapabilse onu...
TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Şimdi, evvela şu noktaya işaret etmek istiyorum : Bu
üniversiteler devlet malı olduğuna göre, devlet malına mütevelli tayin edebilmek, acaba hangi
hukuk mantığına ve hukuk düzenine sığmaktadır? Devlet malına mütevelli olur mu?..
M. KEMAL KARHAN (izmir) — "Mütevelli" demiyor burada.
TEVFlK ERTÜZÜN (Devamla) — Bu insanlar devlet memuru olmadıklarına göre, yarın
haklarında bir takibat, bir soruşturma yapılmak gerektiğinde, hangi kanuna dayanarak onlar
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hakkında takibat yapacaksınız? Memurin Muhakemaü Kanunu, tayin ettiğiniz bu mütevellile
re acaba işleyebilecek mi; hiç zannetmiyorum.

x

Değerli üyeler, YÖK modeli çökmüştür. Zaten, YÖK modeli ölü doğmuştur. YÖK, eğer
bugüne kadar gelmişse, gücünü, ara rejimden ve bir anayasal kurum olmasından almıştır. On
yıllık rektörlerle, üniversite, bugünkü noktaya gelmiştir. Bugün üniversitelerimizin ne konten
jan sorunu, ne Öğretim üyesi sorunu, ne bilimsel araştırma sorunu, ne de ideolojik kutuplaşma sorunu çözülebilmiştir. Bu, YÖK'ün iflasıdır, atanmış rektörlerle üniversite yönetmenin if
lasıdır. YÖK modelinin sistematiği tamamen bozulmuştur, bütünlüğü kalmamıştır; o kadar ki,
bugün, üniversite rektörleri, kendilerini atayan Kurulun, yani YÖK'ün üyesi olabilme fırsatını
elde etmişlerdir. Böyle bir düzen, hiçbir hukukî temeli olmayan, hukukî sağlamlığı olmayan
bir düzendir ve bu, bir sistemin çöküşüdür.
Biraz önce, "özel statülü üniversiteler niçin getirilmek isteniyor?" diye, ortaya bir soru
attım; izninizle o soruyu cevaplandırmak istiyorum : YÖK modelinde, bir, tek adam, tek seçi
ci, tek belirleyici hâkimiyeti vardır, özel statülü üniversitelerle, bu tek adam hâkimiyeti Cum
hurbaşkanıyla paylaşılacaktır; yani, üniversitelerimizde bundan böyle iki belirleyici olacaktır;
bunlardan biri YÖK Başkanıdır, diğeri de Cumhurbaşkanıdır. Bu, yönetim modelinde, bir, çe
şitlilik aramak demek de değildir. Zira, yönetim modeli özde değişmemektedir. Hatta, atama
metodu daha da güçlendirilmektedir. Sadçce, belki bir biçimsel değişikliktir ve tek seçici değiş
mektedir.
Bakınız, bu madde ile, Yüksek öğretim Kurulunun talebi, hükümetin onayı ile, özel ko
numa sahip olacak üniversitelerin idaresini, 8 kişiden müteşekkil bir üst yönetim kurulu yapa
caktır. Yani, bu bir mütevelli heyettir. Bu mütevelli heyetin 8 üyesinden 4 'ünü doğrudan, 2'sini
de dolaylı olarak Cumhurbaşkanı seçecektir ve rektörü seçme yetkisi de yine Cumhurbaşka
nında bulunmaktadır. Yani, tamamıyla Cumhurbaşkanının kontrolünde bir yönetim modeli.
Bu modelle, üniversitelerimizde özerkliği, özgürlüğü, fikir ve düşünce hürriyetipi, çoğulcu ve
katılımcı demokrasiyi aramak mümkün değildir. Üstelik, özel statü tanınacak üniversitelerin
hangi kriterlere, hangi esaslara, hangi ölçülere göre bu statüye sahip olacakları da kanun hük
münde yer almamaktadır. Hangi niteliklerinden dolayı bazı üniversiteler böyle bir konuma ge
tirileceklerdir?
Sayın Başkan, değerli üyeler, sadece, bildiğimiz tek şey vardır : Benden önceki değerli ko
nuşmacının da ifade ettikleri gibi, bu üyeler, yani mütevelli heyet üyeleri, toplumda temayüz
etmiş insanlar olacaklardır. Temayüz etme ölçüsüdür esas olan; ama, neye göre temayüz etmiş
olacak? Hangi özelliğine göre, o insan, toplumda temayüz etmiş olacaktır ki, bu heyetlere gi
rebilsin? Bu belli değildir. Evet, hiçbir tahsil şartı, eğitim şartı, bir meslekî kriter, bir akademik
standart aranmamaktadır. Herhangi bir insan, üniversitelerimizde; irfan yuvası olan, bilimsel
çalışmaların yapıldığı bu kurumlarda yönetici olabilecektir.
özel statülü üniversitelerde rektörler, biraz önce ifade ettiğim gibi, Cumhurbaşkanı tara
fından doğrudan ve dekanlar da rektörler tarafından seçildiği için.dolaylı olarak bir bakıma
yine Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş olacak. Yani, özel statülü üniversite şu demektir: Cum
hurbaşkanı, rektörünü, mütevelli heyetini ve dekanlarını doğrudan ya da dolaylı bir biçimde
seçme imtiyazına sahiptir. Bu bir imtiyazdır. Ayrıca, mütevelli heyet, üyelerinin, hatta rektör
lerin ve dekanların öğretim üyesi olma şartı aranmamaktadır. Sıradan insanlar, hiçbir bilimsel
birikimi olmayan insanlar bu üniversitelerde rektör ve dekan dahi olabileceklerdir.
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Sayın Başkan, değerli üyeler, denilebilir ki, "Mütevelli heyet sistemi, Amerika Birleşik Dev
letlerinde en geniş bir biçimde uygulanıyor." Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde rastlıyo
ruz, Batı Avrupa'da, geniş ölçüde, mütevelli heyetle idare edilen üniversiteleri yok. Amerika
Birleşik Devletlerinde var; ama bir kere bunların gelenekleri oturmuştur, yerleşmiştir, bir gele
neksel işleyiş biçimi vardır. Ayrıca, mesela, rektör adaylarını tespit komiteleri vardır ki, bun
lar, fevkalade geniş aday popülasyonu içinden rektör adaylarını tespit ederler. Bizde böyle bir
hadise yok. Mütevelli heyet sadece 4 tane aday belirleyecek. Geniş bir popülasyondan seçme
imkânı yoktur ve ciddî bir aday komitesi de yoktur. O itibarla, bu fevkalade büyük yanlışlıkla
ra sebep olabilecektir. Oralarda, bu komitelerin belirledikleri 2 - 3 aday arasından birini, mü
tevelli heyet, rektör olarak tayin etmektedir.
Evet, madde ile getirilen bir başka özellik şudur : Bu üniversitelerdeki öğretim üyeleri söz
leşmeli statüye geçeceklerdir. Maddede, "isterlerse geçeceklerdir" deniyor.
Değerli üyeler, sözleşmeli öğretim üyesine verilecek 15 - 20 milyon lira maaş, kadrolu öğ
retim üyesi alacak 5 milyon lira maaş!.. Tabiî ki, öğretim üyeleri, sözleşmeli statüde çalışmayı
tercih edeceklerdir. Böylece ne olacaktır; böylece, bu üniversitelerdeki öğretim üyeleri, iyice
suskun; siyasî iktidar karşısında sessiz hale getirilecek; hatta, siyasî iktidarın emrine sokula
cak ve bir kapıkulu anlayışı yaratılacaktır üniversitelerimizde. Artık, bu üniversitelerde, hür
bilim ortamından bahsetmek de mümkün olmayacaktır.
Son noktaya gelmek istiyorum : Sayın Başkan, değerli üyeler, bu üniversitelerimiz, aynı
zamanda, paralı üniversiteler olacaktır. Bu maddede, özel statülü üniversitelerin bir işletme
hesabıyla idare edileceği belirtiliyor ve bu işletme hesabının esas gelir kaynağını, gelir unsuru
nu, gerçek maliyetlere, yani öğrenci başına fiilî maliyete göre tespit edilecek ve öğrenciler tara
fından ödenecek olan öğrenim ücretinin belirleyeceği ifade ediliyor. Evet, bütçenin esasını, öğ
rencilerin verecekleri öğrenim ücretleri belirleyecektir; bu ücretler bütçeyi oluşturacaktır.
Demek»ki, özel statülü üniversiteler, paralı üniversitelerdir. Türkiye, paralı üniversite dü
zenine hazır değildir. Kişi başına 1 500 dolar millî gelir seviyesinde olan bir ülkede, gelir dağılı
mı ciddî biçimde çarpık olan bir ülkede, gelirin yarısını, nüfusun yüzde 20'sinin, diğer yarısını
da nüfusun yüzde 80'inin paylaştığı bir ülkede, işsizliğin fevkalade yaygın olduğu bir ülkede,
yükseköğretimde okullaşma oranının henüz yüzde 10'da olduğu bir ülkede paralı eğitime ge
çiş, sosyal devlet ilkesiyle bağdaşamaz.Sosyal devlet prensipleriyle böyle bir olguyu bağdaştır
mak mümkün değildir. Unutulmamalıdır ki, özellikle bizim durumumuzda olan ülkelerde, eği
tim, bir temel kamu hizmetidir ve böyle bir vaka, böyle bir olgu, Türkiye'yi, çağdaşlaşma yarı
şında saf dışı edecektir.
Değerli üyeler, burada, öğretim ücretinin kim tarafından tespit edileceği belli. Geçen haf
ta, bendeniz, vakıf üniversiteleri konusunda bir önerge verdim ve "madem ki, devlet, vakıf
üniversitelerinin bütçelerinin yüzde 45'ine katılıyor; o halde, devletin ilgili bakanlıkları, bunla
rın ücretlerini (yani, Öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerini) tespit etsinler" dedim; red
dedildi. Bakınız, aynı teklif bu maddede var; yani, reddedilen düzenleme, özel statülü üniver
siteler için getirilmiş. Burada deniyor ki...
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, sürenizi 5 dakika aştınız; toparlamanızı rica ediyorum.
TEVFlK ERTÜZÜN (Devamla) — Sayın Başkan, izninizle, 1 dakikada bitireceğim.
Maddenin (c) fıkrasının ikinci paragrafında, "...öğrenci başına gerçek maliyetler, Üst Yö
netim Kurulunun teklifi, Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşü ile Maliye ve Gümrük ve
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Mttlî Eğitim Bakanlıkları tarafından birlikte belirlenir" deniyor; güzel; özel statülü üniversite
lerde öğrenim ücreti böyle bir mekanizma içinde belirleniyor da, bütçesinin yüzde 45'ine dev
letin katkıda bulunduğu vakıf üniversitelerinde niçin böyle belirlenmiyor? Sayın üyeler, dikka
tinizi çekmek istiyorum, bir sonraki maddede, Bilkent görüşülürken, yine bu konuda, vakıf
üniversitelerinde, öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin.aynen özel statülü üniversite-,
lerde belirlendiği gibi olması için önergemi tekrarlayacağım. Zira, bu konuda bir kayıt yoktur.
Muaf üniversiteleri, ücretleri istedikleri gibi belirleyecekler. Bu hususa dikkatinizi çekmek istedim.
Netice olarak şunu söylemek istiyorum : Üniversitelerimiz, bilim adamlarımız, hiç kimse
nin kişisel komplekslerinin tatmin vasıtası haline getirilmemeli ve Yüce Meclis de, kişisel arzu
lara göre kanun çıkarmakla yükümlü olmadığını ulusumuza göstermelidir.
Yüce Heyete saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün.
Anavatan Partisi Grubu adına, tzmir Milletvekili Sayın Kemal Karhan'a söz veriyorum.
Buyurun Sayın Karhan. (ANAP sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA M. KEMAL KARHAN (tzmir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; bir konuya yaklaşımımızda, genellikle terk edemedeğimiz bir zaafımız var, o da şu :
Elimizi şakağımıza koyuyoruz, bu nasıl olmalıdır diye hüküm çıkarıyoruz, kendi kendimize
usuller icat ediyoruz... Oysa, uygulama durumunda olduğumuz müesseselerin hiçbiri kendi ica
dımız değildir, hepsini Batı memleketlerinden almışızdır.
Fatih Sultan Mehmet, Fatih Medresesini kurmuş; fakat, Fatih Medresesi üniversite ola
mamış, kapanmıştır. 1906 senesinde İstanbul Darülfünununu Sultan Hamit kurmuştur. Hiçbir
müesseseyi devam ettirememişiz, Batı'dan aktarmışız müesseseleri. Buna rağmen, oradaki ge
lişmelere sırt dönüyoruz, bu nasıl olmalıdır diye hüküm icat etmeye çalışıyoruz.
Esasen, bilimsel yaklaşımın da müşahede tarafı vardır; müşahede etmeden netice çıkara
mazsınız. Bu kürsüde bir kere daha izah etmiştim : Bütün tabiat kanunları, insan mantığına
aykırı olan hususlardır, tnsan, mantığı ile bulamaz onları, ancak tecrübe sonunda bulur. Bu
nedenle, bu konuda da çevreyi incelememiz lazım.
Değerli arkadaşlarım, üniversitenin en mühim niteliği, en mühim özelliği, bilimsel özerk
liğidir. Bu bilimsel özerkliği, demokratik bir toplum içinde sağlamak zorundayız.
Bundan onbeş - yirmi sene evvelki bir hatıramdan bahsedeyim : Avrupa üniversiteleri, o
zaman, seçici kurullarını sayıca çoğaltıyorlardı. Bu çoğaltma usulüne göre, üniversite seçici
kurullarına, öğrencileri de, öğretimyardımcılarınt da, memurları da katıyorlardı ve buna
"demokratikleşme" adını takmışlardı. İngiltere'nin Essex Üniversitesi Rektörü Sloman, o za
man yapılan bir rektörler toplantısında, "ne biçim bir demokratikleşme, buna benim aklım
ermiyor. Siz, kendi heyetlerinizi kendi içinizde büyütüyorsunuz, bunun adına demokratikleş
me diyorsunuz. Demokratikleşme demek, halkı katmak demektir. Sizin içinizde halk yok. Hal
buki İngiliz üniversitelerinin konseylerinde halkın temsilcileri var" dedi.
Bu nedenle, sistemleri aktarırken, o sistemlerin esas niteliklerini göz ardı etmememiz la
zımdır. Kıta Avrupası sistemini uyguluyoruz. Bizdeki uygulama halen odur. Geçen gün de söy
lediğim gibi, bir Millî Eğitim Bakanı, bir Maliye Bakanı, muhasebe müdürleri yoluyla üniver
siteye istediği istikameti verdirtebilir; bu da, özerklik değildir, özerk üniversite, arada tampon
organlarla topluma hizmet eden üniversitedir. Bu üniversiteler de, şimdi huzurunuzda olan madde
ile tarif edilen özel statülü üniversitelerdir.
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Değerli arkadaşlarım özel statülü üniversitelerin başlangıcı olarak Amerika'da 1637 sene
sinde Harvard Üniversitesi, 1702 senesinde Yale Üniversitesi, 1760 senesinde Dortmouth Koleji
-sonradan üniversite oldu- kurulmuş. Bu üniversitelerin yönetimi için mütevelli heyeti müesse
sesi kurulmuş; daha sonra, mütevelli heyeti, rektörü işinden atmış; rektör gitmiş, eyalet hükü
metine başvurmuş; eyalet hükümeti üniversiteye el atmış; Amerikan Yüksek Mahkemesinin ver
diği bir kararla bu el atma ortadan kalkmış ve mütevelli heyeti, Amerikan üniversitelerinin de'ğişmez sembolü olmuş. Mütevelli heyeti sayesinde bilimsel özerklik kurulmuş; üniversite, mü
tevelli heyeti sayesinde toplumun etkilerinden, baskısından kendisini korumuştur.
Bugün.mütevelli heyeti, üniversite özerkliğine tehdit unsuru olarak ele alınıyor. Bilakis mü
tevelli heyeti, üniversitede, bilimsel özerkliğin teminat unsurudur.
Yalnız, bu bilimsel özerklikte de bir anlayışa varmamız lazım. Türkiye'de, uzun seneler,
bilimsel özerklik, sade vatandaşa yasak olanın, üniversite profesörüne imtiyaz olarak tanın
ması şeklinde ele alınmıştır. (ANAP sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, sosyalizm yasaktı sade vatandaşa, üniversite profesörü, ilim diye
yapardı. Yıllarca biz bu sakızı çiğnedik. Şimdi geriye baktığımız zaman görüyoruz ki, bu sos
yalizm denilen matahın ne kuvvetlisi kaldı ne zayıfı; ne açığı kaldı ne koyusu... Bu geçen za
man da boşuna bir emekmiş. Yani, Türkiye'de bilimsel özerklik kavramı bunun içine sıkıştırıl
mış, bunun için laflar söylenmiş, bunun için yazılar yazılmış; ama, geriye baktığınız zaman,
o bilimsel Özerkliğin savunduğu kavram bütün dünyada kalkmış, yalnız bizde kalkmamış...
Neden, biliyor musunuz? Deniz kıyısında yaşayanlar bilirler, bir fırtına kopar, fırtına geçer;
fakat, dalgalar sahili hâlâ yalar; bunlara ölü dalgalar denir... Sosyalizm de ortadan kalktı, ölü
dalgaları hâlâ bizim sahilleri yalıyor. (ANAP sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, mütevelli heyetine -bir arkadaşımız "Devlet, mütevelli heyeti kurmaz"
dedi. Türkiye'de bunun kurulmuş olanı var, ODTÜ; adı mütevelli heyetiydi. Ben hukukçu de
ğilim, devlet kurar mı, kurmaz mı, onu hukukçular söylesin. Zaten buradaki adı da mütevelli
heyeti değil, üst yönetim kurulu deniyor- kimler tayin olacak; vatandaş. Siz bir taraftan de
mokratik rejimi savunacaksınız, bir taraftan "Türkiye'de vatandaşın hakkı var" diyeceksiniz,
bir taraftan "Aşiret reisi mi gelecek, HUsmen Ağa mı gelecek?" diyeceksiniz... Bunları tayin
eden Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı, rektörü tayin ederken isabet ediyor da, bunu tayin
ederken mi hata edecek? Aynı Cumhurbaşkanı tayin ediyor bunu da.
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Hocam, bunlar zapta geçiyor!..
M. KEMAL KARHAN (Devamla) — Geçiyor, geçiyor; sizin için geçsin; vatandaştan oy
isterken vatandaş "muhterem" oluyor, yönetim kuruluna aza olurken vatandaş şüphe altın
da... Olmaz böyle şey! (ANAP sıralarından alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, bir başka nokta üzerinde de durmak istiyorum : Üniversite paralı
oluyormuş... Üniversite paralı olursa, bu toplum, kendi içinde, o üniversitede öğrencilerin oku
ması için düzenini kurar. Zaten, serbest piyasa ekonomisini benimseyen toplumlar bu düzeni
kurmuşlardır.
Size bir örnek vermek istiyorum : Amerika'da 25 milyon zenci vardır. Amerika'da zenci
ler eziliyor, küçümseniyor horlanıyor. İngiltere'de 50 milyon insan var. Buna mukabil, Ameri
ka'da üniversite mezunu zencilerin sayısı, bütün üniversite mezunu İngilizlerden daha fazladır.
İşte paralı öğretim; ama, toplum öğrencisini okutmak için düzenini kurmuş.
— 406 —

T.B.M.M.

B : 102

3 . 4 . 1991

O :2

Biz, serbest piyasa ekonomisine inanıyoruz. Bugünün Türkiyesi, dünün Türkiyesi değil.
Devlet, bir öğrenci yurdu yapardı; şimdi, bakıyoruz, özel teşebbüs her yerde öğrenci yurtlan
yapıyor. Sayın Millî Eğitim Bakanı, vatandaşın yaptığı okulları açmaya yetişemiyor, büyük bir
gayretle, oradan oraya koşuyor. Bu okulları yapan, vatandaş... Serbest piyasa ekonomisi, ken
di düzeni içinde kendi çözüm yolunu da bulacaktır.
Maddenin aynen kabulünü istirham eder, hepinize saygılar sunanm. (ANAP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karhan.
Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır.
Madde üzerinde, şahısları adına, iki sayın üyeye söz vereceğim.
Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç; buyurun.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletveküeri; benden önce konuşan Sayın
Karhan'ın konuşmalarını cevap verilebilir nitelikte bulmuyorum, onun için üzerinde durmaya
cağım. (ANAP sıralarından gülüşmeler, SHP sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, ben, maddeyi, evvela Anayasa ve hukuk çerçevesi içinde tetkik et
mek istiyorum. Bu madde ile, Cumhurbaşkanına, vakıflar tarafından kurulan üniversitenin
mütevelli heyetini seçme yetkisini veriyoruz.
Anayasanın 104 üncü maddesinde, Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri tek tek sayılmış
tır. Son fıkrasında "Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama
görevleri ile diğer görevleri yerine getirir..." diyor.
Cumhurbaşkanının görevleri Anayasa ile belirtildikten sonra, biz, Türkiye Büyük Millet
Meclisi olarak, ona, bir kanunla, yeni bir görev veremeyiz. Bu yolu açtığınız takdirde, yarın,
güçlü olan bir Meclis, bir başka görev verir; hatta, yüz kızartıcı bir görev de verebilir. Onun
için, lütfen dikkat edelim; bu yönüyle hatalıdır; bu bir.
İkincisi, "vakıflar tarafından kurulacak üniversiteye özel statü verilir" deniyor. Bu özel
statünün niteliği nedir, bunu bir söyleyin, özelliği ne olacak? \ani, özel statü hangi amaçla
verilmektedir? Bilimsel özerk statü mü verilecek, malî bağımsızlık mı verilecek? Bunun özel
statüsü nedir? Onun bu maddede açıklanması lazım; ama, açıklanmamış.
Diğer bir husus : Buraya 9 kişilik bir mütevelli heyet atanıyor. Bunların dördünü, Cum
hurbaşkanı doğrudan atıyor. 2'sini Millî Eğitim Bakanı, 2'sini de Yükseköğretim Kurulunca
gösterilecek adaylar arasından, Cumhurbaşkanı seçiyor. Beğenmediği takdirde bunlan geri çe-,
viriyor ve yeni aday tespiti isteyebiliyor, t ki hafta içinde yeni aday seçilmezse Cumhurbaşkanı
doğrudan atıyor. Buraya atanacak kişiler için, devlet memurluğuna girme şartlan aranıyor sadece.
Sayın milletvekilleri, bir vakıf üniversitesine yönetici sıfatıyla atadığınız kişilerde, bir üni
versiteyi yönetebilme özelliklerinin olması lazım. Biz, Türkiye'de kimlerin -torpilli insanlannnasıl atandığını görüyoruz.
Bu madde geçtiği zaman, Efe özal getirilip de bir mütevelli heyete atanacak mı, atanma
yacak mı? Ki, Efe özal üniversiteye gitmedi; kaç gün üniversiteye gitti de kendisine diploma
verildi!.. Açıkça ortada her şey. Yani, Türkiye'de belirli kişilerin çocukları imtiyazlı, her türlü
kapılar bunlara açık. Böyle olunca, imtiyazlı kanunlar da bunlar için çıkarılıyor.
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Maddenin (b) fıkrasında, "özel statü verilen üniversitelerdeki öğretim görevlileri eski sta
tülerinde görevlerine devam edebilirler** deniyor. Bunlara, hem eski üniversitedeki statüsüne
görevlerine devam edip hem de vakıf üniversitesine geleceklerse, ayrı bir ücret ödenecek mi?
Bu maddeye göre ödenemez; çünkü, yeni maddeye göre ücret alması için, burada, ücret veril
mesi gerektiğinin belirtilmesi lazımdır. Bu olmadığına göre, yeni bir ücret verilemez.
Sayın milletvekilleri, maddenin (c) fıkrasında "...Üst Yönetim Kuruluna bağlı bir işletme
hesabı tesis edilir" diyor, tşletme hesabı, bir hesap ismidir, işletme bir idaredir. Komisyon, ma
na itibariyle maddeyi çok berbat yazmış, "tşletme hesabı" değil, "tşletme idaresi"diye bir ku
rum tesis edilmesi lazım, "tşletme hesabı tesis edilir" deniyor; anlayan anlasın...
Tüccarlar, biliyorsunuz, defter tutma bakımından, bir işletme hesabına göre, bir de bilan
ço esasına göre defter tutarlar. Buradaki işletme hesabı, herhalde o tüccarların tuttuğu işletme
hesabı; ama, burada kurum olması lazım, tşletme idaresi kurulabilir.
Ayrıca, "tşletme hesabının temel gelirleri, öğrenim gelirleridir" deniliyor, öğrenim gelir
leri hangileridir?.. Öğrenim gelirleri tespit edilir, öğrenim gelirleri nedir? Mesela, vakıf, gidip
üniversiteye bağlı olarak bir lüks otel işletirse veya deniz kıyısında bir tesis kurup bunları işle
tirse, bunlar öğrenim gelirleri içinde mütalaa edilecek mi, edilmeyecek mi?
Maddeleri uzun yazmakla bir şey halledemeyiz. önemli olan, her şeyi burada enine boyu
na tartışmak, bunları halledip, ileride uygulayıcılara kesin birtakım doneler vermek ve çözüm
ler getirmektir.
Burada "öğrenim ücreti" diyor, öğrenim ücreti nedir? Tarif edin bakalım. Hepimiz bura
da dört beş senedir kanun yapıyoruz; bir kanun hazırlanırken, çok anlama gelecek böyle kav
ramlar kanunun başında izah edilir.
"öğrenim ücretinin bir kısmı öğrenci tarafından, bir kısmı da devlet tarafından ödenir"
diye ifade ediliyor. Peki, yüzde kaçı devlet tarafından, yüzde kaçı öğrenci tarafından ödenir?..
Bunu belirtin... O da yok. Yarın, bir vakfın kurduğu üniversitenin öğrenim giderlerinin yüzde
10'u devlet tarafından verilecek mi?
Arkadaşlar, yine bu kanunla, birtakım imtiyazlı kişiler bu vakıf üniversitelerinde bedava
okuyacaklar, hiçbir ücret ödemeyecekler, onların ücretleri de birtakım insanların ve devletin
sırtına binecek... Yani, bu maddeleri getirmekteki amaç, bir bilkentten sonra herhalde Bezm-i
Alem Üniversitesine bir tezgâh hazırlamaktır. Bunun anlamı bu. Ama, şuna inanınız ki, bu
kanun, uygulamada, devletin başına o kadar büyük sakıncalar, o kadar büyük gaileler getirir
ki, bu kanunu uygulayanlar, bu Meclisten böyle bir kanunun nasıl çıktığına her gün hayret
ederler ve "Bu Mecliste kanun yapma tekniğini bilen kimse yok muydu?" derler. Böyle uzun
maddelerin getirlmesi de, milletvekillerinin, maddeler üzerinde ayrı ayrı söz alıp konuşmasını
engellemek için, Plan ve Bütçe Komisyonunun giriştiği bir tertiptir.
Arkadaşlar, maddede, "temayüz etmiş kişi" deniyor. "Temayüz etmiş kişi" ifadesi çok
muğlak bir ifade. Temayüz etmiş kişi kimdir? Memleketimizde, kahveci de kendi mesleğinde
temayüz edebilir, garson da kendi mesleğinde temayüz edebilir; ama, burada yönetim meselesi
önemli, üniversitede yönetim kurulu üyeliği yapmak lazım, tşte gördük, Türkiye'de en iyi te
mayüz eden kişiler hayalî ihracatçılar. Ona, "sen hayalî ihracatta iyi temayüz ettin, buraya ge
lirsen sana ikinci bir ücret veririm" demek olur mu?
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Sayın Komisyon Başkanı çok güzel gülüyor; ama, o da, getirdiği metne inanmıyor. (Ko
misyon sıralarından "Afiyet olsun" sesleri)
Efendim, size de ikram edebilirim. Tabiî, su, bana afiyet oluyor; ama, getirdiğiniz bu ta
şanlarla da devletin parası size afiyet oluyor maalesef. Bize afiyet olan yalnız su; ama siz, dev
leti, mallarıyla birlikte güzel güzel yiyorsunuz...
Değerli milletvekilleri, yine bu vakıfların kurduğu işletmelerin harcamaları hiçbir deneti
me tabi tutulmuyor, yani, "Artırma - Eksiltme ve İhale Kanununa ve 10S0 sayılı Muhasebei
Umumiye Kanununa tabi değildir" deniyor. Yine, "İşletme hesabının diğer gelir kaynakların
da, gider kalemlerine* harcama ve satın almayla denetimine ilişkin usul ve esaslar, Yükseköğ
retim Kurulunun teklifi, Millî Eğitim Bakanlığının uygun görüşü ile Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir" deniyor. Arkadaşlar, idareye o kadar geniş
yetki veriyorsunuz ki, bunların idaresi zaten özel kişilerin elinde. Baştan beri söylediğim gibi,
siz, bir kişinin kurduğu bir şirkete kamu tüzelkişiliği vasfını veremezsiniz. îşte, sakatlık bura
dan başladığı için, kamu tüzelkişiliği vasfı olmayan kişiyi de bir şirketi de siz, genel idare esas
larına göre yönetemezsiniz. Bu konu, Anayasanın 123 üncü maddesinde açıkça belirtilmiştir.
Bir işletmeye kamu tüzelkişiliği vasfını verebilmek için...
BAŞKAN — Sayın Genç, sürenizi üç dakika geçtiniz, toparlamanızı rica ediyorum.
KAMER GENÇ (Devamla) - O işletmenin kamu niteliğinde, yani mallarının devlet malı
olması, ayrıca gelirleriyle, giderleriyle, yönetim biçimiyle, işleyişiyle devlet idaresi statüsü için
de olması lazım. İmtiyazlı iki vakfa, devletin birtakım paralarını transfer etmek için hem Mec
lisi hem de devleti başka sahalarda çıkmaza sokacak tasarılar getirmenize gerek yok.
özellikle Komisyon Başkanına şunu söylemek istiyorum: Bilkent ve kendi ağabeyinin Ma
latya'da kuracağı bir tıp fakültesine devlet imtiyazı vermek için devletin maliyesini bu kadar
fesada uğratacak bir girişimde bulunmanıza gerek yoktu; o ikisini getirmek bence daha na
musluca bir davranış olurdu.
Bunları belirtmek istedim, saygılar sunarım efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç.
VI..—. DİSİPLİN CEZALARI
1- — Tünedi Milletvekili Kamer Genc'e uyarma cezası verilmesi
BAŞKAN — Sayın Genç, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna sataşma olduğuna dair
Yüce Genel Kurulun karar aldığı tartışmalar esnasında -tutanaklarda yer almış- bir cümleniz
var; "O Kürtleri orada katlettiren özal'dır" demişsiniz. Esasen, bunun farkında olmama rağ
men, oylama nedeniyle o anda müdahale imkânı bulamadım.
Başkanlık olarak, resen, size bir uyarma cezası veriyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) — İstediğiniz cezayı verin...
Sayın Başkan, savunmamı yapayım.
BAŞKAN — Aslında, kınama cezası vermek istiyorum, gereken de odur. Oylama icap
ettiği için, oylamayla zaman kaybetmeyi uygun bulmadım, uyarmayla yetiniyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman savunma hakkımı verin.
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1. — 2547 Saydı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları rapo
ları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'ye 1 inci Ek) (Devam)
BAŞKAN — Konu üzerinde, şahsı adına, Sayın Mahmut Öztürk; buyurun efendim.
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, görüşülmekte
olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tasarısı üze
rinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım.
Sayın Başkan, bence, bu ek 19 uncu madde, turpun büyüğünün heybede oluşuna misal
bir maddedir. Çünkü, bu madde öyle bir hüküm getiriyor ki, Yükseköğretim Kurulunun görü
şü alınmak suretiyle, Millî Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine uygun görülen üniversitelere
Bakanlar Kurulu kararıyla özel statü verilebiliyor. Özel statüye kavuşan üniversitelerin yöneti
mi de bir mütevelli heyetine veriliyor.
Sayın Başkan, sayın üyeler, şu hayır mübarek günde, şu fakir milletin ödediği vergilerle
aldığımız maaşla ve çoğumuzun tuttuğu oruçlu halimizle, çok önemli bir maddeyle karşı karşıyayız. Ben, Sayın Bakana şunu soruyorum; inşallah cevap verir : Sayın Bakan, özel statü ver
mek isteğiniz üniversite, acaba Hacettepe Üniversitesi mi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mi,
Boğaziçi üniversitesi mi veya imtiyazlı başka bir üniversite mi; yoksa, sırası olmayan, öğretim
üyesi olmayan, hatta hatta lise öğretmenleriyle öğretim yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
mi, Elazığ'daki üniversite mi, Diyarbakır'daki üniversite mi, Karadeniz'deki üniversite mi, Edir
ne'deki üniversite mi, Konya'daki üniversite mi?.. Elbette ki ikinciler değil. Çünkü, burada Ana
dolu'nun fakir fukara çocukları okuyor. Mutlaka; ama, mutlaka Boğaziçi Üniversitesidir; çünkü,
onlara "hayır" denmez, Orta Doğu Teknik Üniversitesidir, çünkü, onlara "hayır" denmez,
Hacettepe Üniversitesidir; çünkü, onlara "hayır" denmez. Çünkü, buralarda, genelde etkili
kişilerin çocukları okuyor.
Muhterem arkadaşlar, ANAP oylarıyla, istediği kanunu geçiriyor. Bunu da geçireceksi
niz, bundan hiç şüphemiz yok; ama, biz, Cenab-ı Allah'ın huzurunda mesul olmamak için.şu
fakir fukara milletin ödediği vergilerle aldığımız maaşı helal ettirmek için buna karşı çıkıyo
ruz, çıkacağız.
'
Sayın Bakan, siz kimin malını kime veriyorsunuz? Ve Sayın Doğramacı'ya da soruyorum;
on yıldır, ellerin, o 29 üniversitenin üzerinde. Bunları hallaç pamuğu gibi attın. Anarşiyi baha
ne gösterdiniz, şunu bahane gösterdiniz, bunu bahane gösterdiniz... On yıl sonra, YÖK iflas
ettikten sonra yeni bir model ortaya çıkarıyorsunuz. Türk eğitimi, Türk ilmi, Türk öğrencisi,
Türk hür bilimi bu kadar mı oyuncak hale geliyor? On yılda ne yaptın?
Bu dünyada kendinizi kurtarırsınız; ama inanıcımız şudur ki ahiret de vardır. Ahirette ha
zır kalkacak parmak yoktur, sizleri kurtaramayacak onlar. Orada kalkmaya hazır itaatkâr par
maklar yok, onlar sizi kurtaramayacak. Ben bunu bu kadar açık ve samimî söylüyorum.
Gelelim diğer bir konuya : On yıl, deneme - yanılma metoduyla bu üniversiteleri kıskıs
kıvrandırdınız. Şimdi soruyorum : 29 üniversitesi olan bir devlet, bir Türkiye, hiç mi Nobel'e
aday bilim adamı yetiştiremez; Nobel'e aday hiçbir bilimsel araştırma yapamaz da.kala kala
teknoloji üniversitelerine mi muhtaç kalır?
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Gelelim diğer bir konuya.
Sayın Başkan, sayın üyeler, gazetelerde her zaman okuyoruz; bir çocuk simit çalsa, iki
polis derhal onu karakola götürüyor; karakol da hâkime havale ediyor; hâkim gülüyor, çocuk
gülüyor, polis gülüyor... Suçun nedeni simit çalmak...
Harcamasını mütevelli heyetin tespit ettiği bir üniversite, devletten milyarlar alacak, mil
yarlar... Arazisini alacak, binasını alacak; üstelik, bütçesinin yüzde 45*ini alacak. Benim Türkiye
Cumhuriyeti Devletimde herhangi bir üniversitede yolsuzluk olsa, Sayın Bakan, Maliye Ba
kanlığının elemanlarını veya kendi müfettişlerini derhal görevlendirecek, o yolsuzluk yapan ele
manı cezalandıracak; ama, devletten milyarlar alan diğer bir üniversite, Muhasebei Umumiye
Kanununa tabi olmayacak...
Sayın Karhan Hocamın dediği gibi, iki ayrı rektör var. özel statüye kavuşmuş vakıf üni
versitesi rektörünün üniversitesinde olan bir yolsuzluğa benim devletim hayır diyor, bir şey ya
pamıyor; ama, devlet üniversitesi rektörünün üniversitesinde bir yolsuzluk olduğunda, Maliye
Bakanlığı, yolsuzluğu yapanların derhal yakasına yapışıyor.
Muhterem arkadaşlar, bu kadar ayrıcalığı kim kime veriyor? Elinizi vicdanınıza koyun.
Ben size bundan başka bir şey diyemiyorum, tki ayrı üniversite; birisi denetime tabi olmayan
özel üniversite, diğeri de denetime tabi olan devlet üniversitesi. Açıkça soruyorum : Devlet üni
versitesi, vakıf üniversitesine göre, kötü niyetli kişilerden mi oluşuyor?
Muhterem arkadaşlarım, açıkça söylüyorum ve açıkça konuşuyorum. Bilkent Üniversite
sinde, pek çoğumuzun çocuğu veya kardeşi var. Gelin, onların hatırı için bir sistemi katletme
yin. Bunu açıkça söylüyorum. Ayrıca, devlet üniversitelerinin rektörlerine suçlu gözüyle bak
mayın. Devlet para veriyorsa, mutlaka kontrol etmeli. Bunu, yüce vicdanlarınıza sunuyorum.
Sayın Başkan, bir diğer önemli konuya geliyorum : Sayır Karhan Hocam, "mütevelli he
yetine halktan birinin katılmasından neden rahatsız oluyorsunuz?" dedi. Ben de, Sayın Kar
han Hocama, "arkanızda halk olmadan burada iktidar olmaya nasıl katlanıyorsunuz?" der,
Yüce Heyete saygılar sunarım. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar)
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, içtüzüğün 134 üncü maddesine göre, bana
uyarma cezası verdiniz. Savunma için söz istiyorum. İçtüzük, "Başkan gerekirse, oturumun
veya birleşimin bitmesinden önce söz verebilir" diyor. Sizin takdir hakkınız var, kabul ediyo
rum. İstemiyorum, beklemiyorum; ancak, karar yetersayısı aradığınız zaman birleşime son ve
receksiniz. Lütfen, benim bu savunma hakkımı şimdi engellemeyin.
BAŞKAN — "Beklemiyorum" buyurduktan sonraki "lütfen"i nasıl bağlayacağız?
"istemiyorum, beklemiyorum" buyurdunuz, sonra da gerisi "lütfen'Mi geliyor, nasıl ola
cak bu iş? Ne diyor İçtüzük, Başkan ne yapar diyor?
KAMER GENÇ (Tunceli) — "Başkan söz verir" diyor.
BAŞKAN — "Verir." Ne zaman verir? "İsterse birleşimin sonunda" diyor mu?
KAMER GENÇ (Tunceli) — Diyor. Oturumun bitiminden önce de verebilir.
BAŞKAN — Yani, Başkan bilir bunu değil mi? İçtüzük öyle diyor.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Diyor ki...
BAŞKAN — Ne diyor?..
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu söz verme zamanı iki şekildedir.
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1. Başkan,isterse takdir hakkını kullanır hemen verir,
2. Oturumun veya birleşimin sonunda verir. Ben de diyorum ki, lütfen, benim savunma
hakkımı verecek şekilde durumu değerlendirin.
BAŞKAN — lamam, o, sizin dediğiniz. Başkanın dediğini açıklıyorum : Birleşimin so
nunda vereceğim.
Sayın milletvekilleri, böylece, geçici 19 uncu madde üzerinde, gruplar ve şahıslar adına
konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır.
Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına ve aykırılık derecesine göre
okutup, oylarınıza sunacağım :
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan 507'ye 1 inci Ek sıra sayılı yasa tasarısında Ek Madde 19'un tasarı
metninden çıkarılmasını saygılarımızla dileriz. .
Veli Aksoy
tzmir

Gürcan Ersin
Kırklareli

Fuat Erçetin
Edirne

Kamer Genç
Tunceli
Halil Çulhaoglu
tzmir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkındaki Kanun İksarısının Ek Madde 19'un (a) bendinin başlangıcındaki "Yüksek
öğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle" ibaresinin, "Yükseköğretim Kurulunun olumlu
görüşü alınmak suretiyle" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Onural Şeref Bozkurt
Ankara

Raşit Daldal
Niğde

Bahri Karakeçili
Şanlıurfa

Yasin Bozkurt
Kars

Tevfik Ertürk
Ankara
Gerekçe: Yükseköğrenim kurumlarının gözetim ve planlaması Anayasa ve 2547 sayılı Ka
nun hükümlerine göre Yükseköğretim Kuruluna bırakıldığından, üniversitelere "özel statü"
verilmesinin o kurulun olumlu görüşüne dayatılması uygun olacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci maddesi içinde yer alan ek madde 19'un tasan
metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
levfik Ertüzün
Zonguldak

İbrahim Gürdal
İsparta

Ahmet Uncu
Kahramanmaraş

Mehmet Gölhan
Sakarya
Doğan Baran
• Niğde
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci maddesi içinde yer alan ek madde 19'a aşağı
daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Tevfik Ertüzün
Doğan Baran
Zonguldak
Niğde
Ahmet Uncu
İrfan Demiralp
Kahramanmaraş
Antalya
tbrahim Gürdal
İsparta
"özel statülü üniversitelerin kontenjanlarının yüzde 20'si karşılıksız burs ile, yüzde 30'u
kredi ile desteklenecek öğrencilere tahsis edilir."
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergelerden, Sayın Kamer Genç ve
arkadaşları ile Sayın Tevfik Ertüzün ve arkadaşlarının imzasını havi olan ikisi, mahiyet itiba
riyle benzerlik arz etmektedir; her ikisi de maddenin metinden çıkarılmasını istemektedir. Bu
itibarla, iki önergeyi birleştirerek işleme koyacağım.
Arz ediyorum.
Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF ^BOZKURT ÖZAL (Malatya) —
Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hükümet?..
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır.
Sayın Ertüzün ve Sayın Genc'in, maddenin metinden çıkarılmasını isteyen aynı mahiyet
teki önergelerini birlikte oylarınıza sunuyorum :
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısını arayınız.
BAŞKAN — Karar yetersayısı aramamız istenmiştir; aranacaktır.
...Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) —
Efendim, önergenin kabulünde karar yetersayısı istenir, reddi için karar yetersayısı aranmaz.
(SHP sıralarından "Karar yetersayısı yok" sesleri)
BAŞKAN — Efendim, bilumum oylamalarda, yüksek malumunuz, karar yetersayısı ara
nır, mevcut tertibe göre bu sayı 114'tür, 113 olursa, müsterih olun, kapatırım.
Sayın iki Divan Üyesi arasında tereddüt hâsıl olmuştur; bir sayın üye 112, diğer sayın üye
ise 98 demektedir. Her ikisine de yeniden bir kere daha sayma fırsatı tanımak için oylamayı
tekrarlıyoruz :
önergeyi kabul edenler işaret buyursunlar... (Gürültüler)
Efendim, Divan Üyeleri arasında uyum olmayınca, Başkan olarak ben de saymadığım için,
oylamayı tekrarlıyoruz. Bir sayın üye 112, diğer sayın üye 98 demektedir. Arada önemli bir
fark vardır. Bu bakımdan oylamayı tekrarlıyorum : Kabul edenler işaret buyursunlar lütfen;
ben de sayıyorum.... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Sayın milletvekilleri, karar yeter
sayısı bulunamamıştır, birleşime 15 dakika ara veriyorum.
Kapanma Saati : 16.50
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 17.08
BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), İsmail Üğdül (Edirne)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu
açıyorum.
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1. — 2547 Saytlt Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'ye 1 inci Ek) (Devam)
BAŞKAN — 507 ve 507'ye 1 inci ek sıra sayılı tasarının görüşmelerine devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Sayın Kamer Genç ve Sayın Tevfik Ertüzün'ün, ek 19 uncu madde üzerindeki önergelerini
birleştirerek oya sunmuştuk, karar yeter sayısı aranması istenmiş ve bulunamamıştı.
Bu itibarla, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Sayın Kamer Genç ve Sayın Tevfik Ertüzün'ün önergelerine Komisyon ve Hükümet katıl
mamışlardı.
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısını niye aramadınız?
BAŞKAN — İstemediniz efendim. (ANAP sıralarından gülüşmeler)
RIZA YILMAZ (Ankara) — Karar yetersayısı aranırken ara verdik.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bugüne kadar ki uygulama nasılsa öyle uygulayın.
BAŞKAN —• Sayın Genç, Başkan resen aramak mecburiyetinde değildir. Orada muhab
bet edeceğinize kahkahalar yerine bir cümle ile usulün tanıdığı hakkı kullanırsınız.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben gülmüyorum, size Grubunuz gülüyor.
BAŞKAN — Artı, daha, değişiklik önergeleri var, işleme konulacak, benzer oylamalar
devam edecek; istiyorsanız söylersiniz.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkındaki Kanun Tasarısının ek madde 19'un (a) bendinin başlangıcındaki "Yükse
köğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle" ibaresinin "Yükseköğretim Kurulunun olum
lu görüşü alınmak suretiyle" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Onural Şeref Bozkurt (Ankara)
ve Arkadaşları
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) —
Çoğunluğumuz olmadığı için, takdire bırakıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon, çoğunluğu bulunmadığı gerekçesiyle, takdire bırakıyor.
MEHMET FUAT ERÇETÎN (Edirne) — Sayın Başkan, karar yetersayısını arayınız...
BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, işlemi tamamlayalım; bilahara, siz vokale, ar
kadaşımız da müracaata devam eder.
Hükümet, önergeye katılıyor mu?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon, çoğunluğu bulunmadığı için önergeyi tak
dire bırakmakta; Hükümet ise katılmaktadır.
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir;
karar yetersayısı vardır.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci maddesi içinde yer alan ek madde 19'a aşağı
daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Tevfık Ertüzün (Zonguldak)
ve arkadaşları
"özel statülü üniversitelerin kontenjanlarının yüzde 20'si karşılıksız burs ile, yüzde 30'u
kredi ile desteklenecek öğrencilere tahsis edilir."
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) —
Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hükümet?..
MİLLİ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır.
önerge sahibi olarak, Sayın Ertüzün söz istemiştir.
Buyurun Sayın Ertüzün.
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce madde
üzerinde konuşurken ifade ettiğim gibi, özel statülü üniversitelerin temel özelliklerinden biri,
hiç şüphesiz, paralı üniversiteler olmalarıdır. Aslında, bütçelerinin tamamı, harcamalarının ta
mamı devlet tarafından karşılanacak olan üniversiteler, paralı hale getirilmektedir.
Eğer madde böyle geçecekse, hiç olmazsa, önergemizle şöyle bir değişiklik yapmak istiyo
ruz : Bu üniversitelerin kontenjanlarının yüzde 20'si karşılıksız bursla, yüzde 30'u da devlete
borçlanarak, (yani, kredi ile) okuyacak olan öğrencilere tahsis edilmelidir. Aksi takdirde, bu
üniversitelerin öğrenim bedellerinin herkes tarafından karşılanması kolay değildir. Ancak mu
ayyen bir gelir diliminde yer alan insanların çocuklarının okuduğu Üniversiteler, bu üniversite
ler olmamalıdır. Geçen hafta söylediğimiz gibi, vakıf üniversitelerinde ortaya çıkacak mahzur,
burada da aynen karşımıza çıkacaktır. Yani, devletin bütün vatandaşlarından sağlanan vergi
lerle bütçesinin oluştuğu, kaynaklarının temin edildiği üniversiteler, ancak muayyen gelir dili
minde bulunan insanların çocuklarına eğitim hizmeti veren kurumlar olma durumuna getirilme-
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melidir. Hiç olmazsa, önergemizde getirdiğimiz değişikliği benimserseniz, bu üniversitelerin
kontenjanlarının yüzde 20'sinin burslu, yüzde 30'unun da kredi ile okuyacak öğrencilere veril
mesine imkân sağlamış olacaksınız.
önergemiz bu değişikliği getirmektedir.
Destekleyeceğiniz ümidiyle, Yüce Heyete saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün.
Sayın milletvekilleri, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.
Ek 19 uncu maddeyi, kabul edilmiş bulunan önergedeki değişik şekliyle oylarınıza sunu' yorum : Kabul edenler...
(SHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz.
BAŞKAN — Nasıl istiyorsun?.. Daha, 7 kişisiniz...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır efendim, yoklama istiyoruz!.. Sayın bakalım canım!..
BAŞKAN — Ne bağırıyorsun?! Daha, 7 kişisiniz... İstirham ederim...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen ne bağırıyorsun?!. (SHP ve ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, hâlâ 7 kişiler; buyurun sayın. Yoklama 10 kişi ile iste
nir. Neyin yoklaması?..
RIZA YILMAZ (Ankara) — 10 kişi var burada.
BAŞKAN — Oylamaya devam ediyoruz. (SHP sıralarından gürültüler)
Maddeyi, kabul edilen önergedeki değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...,
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, Sayın Başkan!.. Yoklama istiyoruz.
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
KAMER GENÇ (Tunceli) — 10 kişi ayaktayız, yoklama istiyoruz!
BAŞKAN — Ayaktasınız; ama, 7 kişisiniz...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Gözün görmüyor mu?
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, siz yanlış bir tutum içindesiniz.
BAŞKAN — Ek madde 20*yi okutuyorum :
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yoklama istiyoruz... 10 kişi ayakta... Kardeşim, sayın, 10 kişi...
TÜRKÂN AKYOL (izmir) — Sayın Başkan, ayakta 10 kişiydik efendim...
BAŞKAN — Sayın Akyol, lütfen... Daha yeni kalkıyorsunuz. Siz kalkınca rakam değişi
yor. Ne Sayın Güneş katıldı, ne de siz... istirham ederim... 7 kişiyle olmaz bu efendim.
TÜRKÂN AKYOL (izmir) —- Ayaktaydım Sayın Başkan; şimdi oturdum.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Yangından mal kaçırır gibi oylama yapıyorsunuz.
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Bu maddenin oylaması geçersiz; yoklama istedik, yap
madınız.
BAŞKAN — Ek madde 20'yi okutuyorum efendim :
"EK MADDE 20. — Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı, Hacettepe Tıp Merkezi
Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi Vakfı tarafından müştereken kurulmuş olan yükseköğretim ku
rumuna "Bilkent Üniversitesi" adı verilmiştir."
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BAŞKAN — Ek 20 nci madde üzerinde söz isteyen?..
Ek 20 nci madde üzerinde, SHP Grubu adına Sayın Mehmet Fuat Erçetin ve DYP Grubu
adına Sayın Mahmut öztürk ile şahıslan adına Sayın Türkân Akyol ve Sayın Tevfik Ertüzün
söz istemişlerdir.
Sayın Erçetin; buyurun efendim.
SHP GRUBU ADINA MEHMET FUAT ERÇETlN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; bu tasarının geneli üzerinde konuşurken bir nokta üzerinde önemle durmuştum.
Burada bir hukukî hata ile hukukun çiğnenmesi söz konusu. Bunu tekrarladım; fakat, yetkili
ler ve bilhassa Sayın Bakan bu konuda hiçbir açıklamada bulunmadı. Ben, bu konuyu, bü
kere daha, üzerinde durarak, belirtmek istiyorum.
Kendisini, kuruluşundan bu yana, kamuoyuna üniversite olarak sunmuş, bu adla ÖSYM
sınav klavuzlarına girmiş, üniversitelerin üst kuruluşu olan Üniversitelerarası Kurulu rektör ve
temsilci ile katılmış ve kararların oluşumunda oy kullanmış kuruluşundan altı yıl ve ilk mezun
verilişinden itibaren iki yıl geçmiş olan bu kurumun bunca yıldır üniversite ismini kullanması
na lisans ve lisansüstü eğitim yapmasına, Üniversitelerarası Kurula üye vererek katılmasına,
üniversite diploması vermesine; tüm yükseköğretimi düzenlemekle ve yükseköğretim kurumla
rının faaliyetlerine yön vermekle görevli olan YÖK bugüne kadar nasıl göz yummuştur? Bu
konu, yasa dişilik sayılmamı? ve görmezlikten gelinebilmiştir. Bir hukuk devletinde bütün bunlar
olabilir mi?..
Resmen üniversite olmadığı bu tasarı ile ortaya konulan Bilkent'ten verilmiş diplomalar,
üniversite diploması sayılabilir mi?.. Bu yasa tasarısıyla, kuruluşundan bu yana üniversite ol
madığı açıkça ortaya çıkan, Bilkent'i temsilen Üniversitelerarası Kurula katılanların varlığı, bu
kurulun almış olduğu kararların sakatlığına neden olmaz mı? Bütün bunlar gerçek bir hukuk
devletinde ortaya çıksa, bu uygulamaların sorumluları bir an için de olsa görevleri başında ka
labilir mi? Bu çok önemli bir olay. Yani, bugüne kadar üniversite vasfını almamış, üniversite
adını almamış bir kuruluş, üniversite adını almış gibi, yükseköğrenim kurumlarında kararlar
alabiliyor, kararlara katılabiliyor, diploma verebiliyor... Bu bir hukukî hata değil midir? Bu
nun açıklaması nasıl olacak?
Sayın Bakandan bu konuda da bilgi istiyoruz.
Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erçetin.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili Sayın Mahmut Öztürk; buyurun.
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin
sayın üyeleri; görüşülmekte olan ve 2547 sayılı Kanunu değiştiren tasarının en önemli maddesi
üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyeti
saygıyla selamlarım.
Sayın Başkan, bu Meclis çok kanun çıkarmıştır. Herkesin kabul ettiği bir kural vardır;
kanunu bilmemek mazeret değildir. Hâkim, bu kuralı göz önüne alarak, dağ başındaki çoba
nından üniversite rektörüne, YÖK Başkanınına ve hatta bakanına kadar herkesi kanunu bili
yor kabul eder.
Böyle olduğu halde, Türkiye'nin başkentinde bir yükseköğretim kurumu kuruluyor, bura
da altı yıl eğitim yapılıyor, bu altı yıl eğitimden sonra, şimdi gündemimize bir konu geliyor
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ve şu yüksekokulların üniversite adı altında birleştirilmesi ve "Bilkent" adı altında bir üniver
site kurulması gerekir deniliyor.
Muhterem arkadaşlar, tabiî ki bu Meclis bu kanunu çıkaracak, güle oynaya çıkaracağız,
bundan hiç şüphemiz yok. Sayın Doğramacı'ya veya bir ara Yükseköğretim Kurulunda üye
olan Sayın Bakana soruyorum : Altı yıldır, Türkiye'de, Ankara'da, başkentte; gizli saklı değil,
Saddam'ın sığınaklarında da değil -Saddam'ın sığınağında olsa, radarlar tespit edemedi de bu
gizli eğitim altı yıl yapıldı deriz, kabul ederiz; ama, Saddam'ın sığınaklarında da değil bu okullar,
başkentte- Meclise 8 kilometre mesafede...
BAŞKAN — Sayın öztürk, bir dakika...
Değerli arkadaşlarım, özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum : Bir arkadaşımda, iki
arkadaşımda olduğu zaman, acaba bu yoğun hacim içinde gözden kaybolur mu diye sabredi
yorum; bazı değerli arkadaşlarım kürsüye, bazı arkadaşlarım Yüce Heyete karşı, uzun uzun
görüşmelerini, sırt çevirerek yapıyorlar. Beni anlayacağınızı tahmin ediyorum. Bu duruma mey
dan verilmemesini istirham ediyorum. Çok nahoş bir görüntü oluyor.
Buyurun Sayın öztürk.
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Nitekim, Saddam'ın sığınaklarında olmayan bu üniversite, gün ışığına çıkıyor. Şimdi, Meclis,
buna ad koyuyor. Ben, Sayın Doğramacı'ya, Millî Eğitim Bakanı vasıtasıyla, açıkça soruyo
rum ; Sayın Hoca, siz hocaların hocasısınız -Türkiye'de böyle biliniyorsunuz- hocaların hocası
sıfatıyla, Türkiye'de, kanunla kurulmamış bir üniversitede, altı yıldır nasıl eğitim yaptırırsı
nız? Bu, hangi vicdanınıza sığıyor? Anayasanın 130 uncu maddesi, gayet açık bir şekilde "üni
versiteler, devlet tarafından, kanunla kurulur" diyor. Yani, devlet tarafından, kanunla kurul
mamış bir üniversitede altı yıl nasıl eğitim yapılıyor? Buna şimdi itaatkâr parmaklar kaldı
rılacak!..
Gelelim diğer bir konuya : Sayın Hocam, niye bu kadar sıkışıyorsun sen? Niye bu kadar
sıkışıyorsun? Bilkent niye bu kadar sıkışıyor? Mezuniyet dönemi geldi; acaba, diploma vere
memenin sıkıntısı içerisinde misin, yoksa Hazineden para almanın acelesi içinde olduğun için
mi sıkıntıdasın? Bunu bu Meclis mutlaka versin...
Sayın Maliye Bakanından soruyorum, yol kesen, zabıtaları vasıtasıyla şoförlere kan kus
turan Maliye Bakanından soruyorum : Şimdiye kadar Bilkent'e kaç lira para yardımı yaptın?
Bu kanun çıkarsa kaç lira yardım edeceksin? Bunu soruyorum ben Sayın Bakandan; soruyorum...
YILMAZ ALTUö (Sivas) — Ne olacak.. Memleketin çocuğu okuyacak orada...
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) -—Sayın Başkan, sayın üyeler; şimdi, bu üniversitenin
kurulmasıyla ilgili bu tasarıyı bu Meclis kabul ederse, bilin ki, şimdiye kadar işlenmiş suçlar
dan dolayı hapiste yatan veya ölen veya öldüren ne kadar kişi varsa," onları beraat ettireceksi
niz; çünkü, daha büyüğünü kabul ediyorsunuz. Yani, Dede Korkut hikayelerinde hepimizin
bildiği bir destan vardır. Bir genç kahramanlık göstermezse ona İsim verilmez. Şimdi, Bilkent
herhalde bir kahramanlık gösteriyor ki, buna da "Bilkent Üniversitesi" diye isim veriyoruz.
Üzüldüğüm nokta şu : Bu kanun tasarısını çıkaracaksınız; ama, bu Meclisi bu hale düşü
rüyorsunuz. Kanunsuz kurulan, kanunsuz eğitim yapan ve kanunsuz şekilde Maliyemden, Ha
zinemden para alacak bu üniversiteden bu memlekete pek hayır geleceği kanaatinde değilim.
Çünkü, yetim hakkı var.
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Yüce Heyeti Saygıyla selamlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk.
Yüce Meclisin kabul ettiği her metin kanun olur ve Yüce Meclis hep toplum yararına ka
nunlar kabul eder.
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Kanunsuz kanun olmaz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Kanun böyle tarif edilir, diğer görüşleriniz size aittir.
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — O sizin kanununuzdur.
BAŞKAN — Madde üzerinde, şahsı adına, Sayın Türkân Akyol; buyurun.
TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; tartıştığımız ka
nun tasarısının son maddesi üzerinde söz aldım. Bu 20 nci madde, bir yükseköğretim kurumu
na üniversite adı verilmesiyle ilişkili.
Yükseköğretim kurumlarının nasıl kurulduğunu defaatle söyledik. Anayasanın amir hü
kümleri vardır, vakıfların bir yükseköğretim kurumu kurma hakkı vardır; ama, üniversiteler
kanunla kurulur. Bu, fevkalade açık ve net.
tşin ilginç tarafı -biraz evvel Sayın Erçetin'in de belirttiği gibi- bu kurum, yani bugün bir
kanun tasarısında 20 nci ek maddeyle adının konulması istenen kurum, esasen yıllardan beri
üniversite olarak, ambleminden adına, üniversitelerarası kuruldaki yeri ve fonksiyonuna ka
dar, üniversite işlevi yapmıştır. Bir hukuk devletinde, Türkiye Cumhuriyetinde bu vakıa olmuştur.
öylesi olmuştur ki, Üniversitelerarası Kurulun pek çok kararı muallel hale gelmiştir. Çünkü,
bu kurumun üniversite olmadığını kesin kanıtlayan, bu kanun tasarısının ek 20 nci maddesin
deki, "bu yükseköğretim kurumuna üniversite adı verilir" ifadesidir. Artık, kendileri de, so
rumlu olanlar da zorunlu gördükleri için bu maddeyi getirmişlerdir.

:

Şimdi, Üniversitelerarası Kurulun görevlerini ve kompozisyonunu 2347 sayılı YÖK Kanununundan okuyorum :
"Üniversitelerarası Kurul, üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının Silahlı Kuv
vetlerden dört yıl için seçeneği bir profesör ile her üniversite senatosunun o üniversiteden dört
yıl için seçeceği birer profesörden oluşur.
Rektörler, Üniversitelerarası Kurula, bir yıl süreyle, üniversitelerin cumhuriyet dönemin
deki kuruluş tarihlerine göre, sıra ile başkanlık yaparlar."
Akademik bir organ olan Üniversitelerarası Kurul şu görevleri yapar :
"Yükseköğretim planlaması çerçevesinde, üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştır
ma ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, uygulamaları değerlendirmek, Yüksek öğretim Ku
ruluna ve Üniversitelere önerilerde bulunmak."
Yalnızca bu maddenin görevi ve sorumluluğu içinde, Bilkent Yükseköğretim Kurumunun
üniversite olmadan bu kurula dahil oluşu, bugüne kadar yapılan bu işlemlerin tümünü geçer
siz kılmaktadır. Bakınız, bir hata, zincirleme nelere neden oluyor. Bunların içerisinde, bu ko
ordine etmek, değerlendirmek, önerilerde bulunmak maddelerine ilişkin, üniversitelerden her
hangi birinin bir itirazı olduğu takdirde, bu itiraz haklılık kazanır. Çünkü, Üniversitelerarası
Kurulun bu kadar önemli fonksiyonları içinde kompozisyonu, kanunsuz olarak Bilkentten ele
man dahil olduğu için, geçerli sayılmamaktadır.
Bunun tartışması, şu ya da bu biçimde yapılabilir; ama, daha bu iddia devam ettiği sıra
da, -bağışlayınız sayın milletvekilleri- âdeta Türkiye Büyük Millet Meclisiyle alay edercesine, ilan
— 419 —

T.B.M.M.

B : 102

3 . 4 . 1991

O :3

edilen, üç gün evvelki bir kanıtı sizlere sunmak istiyorum : Pazar günü Cumhuriyet Gazetesin
de bir ilan çıktı, Bilkent Üniversitesi, işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler ile siyaset bilimi ve
kamu yönetimi yüksek lisans programına bursla öğrenci alıyor, öğrenci alınmanın şartları, ko
şulları, mezuniyeti, başvuru tarihleri, sınav tarihleri ve de şartları arasındaki ayrıntıların hepsi
bu itanda var.
Bakınız, ne kadar alay etmek; bir kanunî işlevi ne kadar talihsiz bir biçimde hafife al
mak!.. Kanun yapmayı, Türkiye'de yönetimin görevlerini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gö
revlerinden bir üniversite yönetiminin görevine kadar nasıl hafife almak!.. Tabir bulamıyorum;
bağışlayınız...
Daha, bu kurumun üniversite olması için kanunu tartışılıyor ve getirilen tasarının -şimdi
tartıştığımız- ek 20 nci maddesinde, "bir vakıf yükseköğretim kuruluna Bilkent Üniversitesi
adı verilir" diyor.
Bir yıl evvel değil, daha kanunun tartışma süresinde; aylardan beri, yıllardan beri, yapıla
nın üstüne üstlük, hakikaten, herkesin şu aşamada, bu kadar uğraşı içinde bulunduğu bir or
tamda, bununla alay edercesine böyle bir ilan çıkıyor...
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri, nasıl içinize sinecek böylesi bir uygulamaya "evet" de
mek? Saygıdeğer milletvekillerinden bir tanesi, bunun bir mazereti olabileceğini bana izah edebilir
mi? Hükümetin saygıdeğer üyelerinden de rica çdiyorum, bunun nasıl bir mazereti olabilir?
Burada, daha üniversite olmadığını tescil eden bir tasarı tartışılırken, üniversite yapmak için
bir madde ihtiva eden tasarı müzakere edilirken, üç gün evvel, alay edercesine, üniversite ola
rak bir ilan verilmiş bulunuyor... Yani, bu nasıl kabul edilir; anlamakta zorluk çekiyorum.
Şimdi, üniversitelerden, birbiri arkasına, Üniversitelerarası Kurulun kararlarına itirazlar'
çıktığı zaman, her biri haklılık kazanacak; çünkü, hakkı olmadığı halde bu yükseköğretim ku
rumu, Üniversitelerarası Kurulda temsil edilmiş bulunuyor.
Söylemek istediklerim sadece bu kadar. Bunları söylemek zorunda kaldığım için ne kadar
utandığımı tekrar etmek istiyorum.
Sayın milletvekilleri, 1980'e kadar da Türkiye'de üniversiteler vardı; Türkiye'nin 19 üni
versitesinde, her şey, tamamıyla, kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin ilkeleri içinde yü
rürdü; her zaman bir özdenetimi vardı, kendi içinde birbirini denetlerdi, seçimle gelmiş kurul
lar tarafından yönetilirdi ve üniversitelerde gerçek bir demokrasi vardı.
Bugün, Türkiye'deki demokrasinin niteliği hala tartışılmakta, ama, üniversitelerde demok
rasinin adının geçmediğini söylemek hiç de iddialı olmaz, hepiniz de buna katılırsınız; ama,
Türkiye üniversitelerinin bugün içinde bulunduğu durumun temel sorumlularından biri-de bu
dur. Çok üzgünüm, ayrıca dostluğum devam ediyor kendisiyle, Millî Eğitim Komisyonumu
zun başkanı, Sayın eski YÖK Başkanvekili ve Bilkent Vakıf Üniversitesinin de mütevellisi Sa
yın Hocamızın bir yazısını sizlere postalayacağım. Ege'de, Yeni Asır Gazetesinde yayımlandı;
yüzlerce öğrenciden tepkileri de bana geldi. O tepki dosyalarını da bilgilerinize arz edeceğim.
Sayın Hocam buyuruyorlar ki, Türkiye Cumhuriyetine böylesi ve bu kadar bir demokrasi ye
terli, demokrasisi de böyle olan bir ülkede, üniversitesi de ancak bu kadar demokrat olur.
işte bu zihniyettir bizi bugün içinde bulunduğumuz noktaya getiren; ama, ben yine inanı
yorum, yine iman ediyorum, bu durum geçecektir, altı ay içinde, bir yıl içinde, bilemediğiniz
normal seçim süresinde, yani iki yıl içinde. Ondan sonra çok ciddî endişem var ki, birer ve
birer hesap sorulacaktır.
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Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol.
M. KEMAL KARHAN (tzmir) — Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan...
MtLLl EĞÎTtM BAKANI AVNÎ AKYOL (İstanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkan...
BAŞKAN — Efendim, önce, Sayın Ertüzün'e şahsı adına söz vereceğim, sonra Hüküme
tin müracaatı vardır, son söz sayın milletvekilinin olduğu için de Sayın Karhan'm müracaatını
değerlendireceğim.
Arz edebildim mi efendim?..
Şahsı adına, Zonguldak Milletvekili Sayın Ertüzün; buyurun efendim. (DYP sıralarından
alkışlar; ANAP sıralarından "Profesör sen çıkma da çırağını çıkart" sesleri)
ÎHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Değişik bir şeyler söylemeyeceksen hiç çıkma, çün
kü çok dinledik.
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Bunları bana söylemeyin.
Sayın Başkan, değerli üyeler; ek madde 20 üzerinde konuşuyoruz. Bu madde üzerinde şah
sım adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bakınız, bu ek madde ile, gerçekten, burada bir anayasa ihlali yapıyoruz. Yani, hep bera
ber, böyle bir anayasa ihlal suçunu göz göre göre gerçekleştiriyoruz. Aslında, bu bir suçüstü
haldir; ama, Türkiye'de Anayasa ihlallerini suçüstü yargılayacak mahkemeler yoktur. Tabiî,
üniversiteler bu Anayasa ihlalleriyle de fazla ilgili değildirler. Zira, 12 Eylül 1980 sonrası üni
versiteleri, Anayasayı ihlal eden insanlara "Fahri hukuk doktorası" verebilme cüretini göster
mişlerdir.
,
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yurt dışında da veriliyor.
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Şimdi, Anayasanın 130 uncu maddesi gayet sarihtir.
Maddenin birinci paragrafının son kısmını, izin verirseniz tekrarlamak istiyorum : "Kamu tü
zelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler devlet tarafından kurulur.
Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıf
lar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir."
Vakıflar ancak yükseköğretim kurumu kurabiliyor, üniversiteler ise devlet tarafından ve
kanun ile kurulabiliyor. Biz ise, burada ne yapıyoruz? Biz ise, bir vakıf tarafından kurulmuş
bulunan "Bilkent" adlı yükseköğretim kurumuna, üniversite ismini veriyoruz, kanunla isim
veriyoruz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bu işe alet ediliyor. Bu telaş nedendir?
Sayın Başkan, değerli üyeler; Bilkent adlı Yükseköğretim Kurumu kurulurken, bu Meclise
sorulmuş mudur? Bu Meclise bir müracaat yapılmış mıdır? 3 vakıf bir araya gelmiş, böyle bir
yükseköğretim kurumunu kurmuş. Bugün, niçin üniversite ismini alma ihtiyacını hissediyor?
Biliyoruz, Bilkent'i destekleyen Vakıflar ciddî bir malî kriz içindedir. Artık şirketler Bilkent'in
yükünü çekemiyor, finanse edemiyor ve bütün ümitler devletten beklenen yüzde 45'e kalmış;
ama, Bilkent bütçesini kendisi yapacağı için, o rakamın nereye varacağını, o oranın nereye va
racağını da bilmiyoruz.
Değerli üyeler, şimdi bu haksızlık değil midir? Devlet göz göre göre bir haksız rekabete
imkân sağlıyor. Devlet, kendi üniversitelerine bütçe yapma imkânını vermezken, kendi harca
malarım belirleme imkânını vermekten; vakıf üniversitelerinin kendileri tarafından yapılan büt
çesine ciddî oranlarda katkıda bulunuyor. Devlet üniversiteleri aleyhine, önemli bir haksız re
kabete imkân veriyoruz. Değerli üyeler, bu, Anayasanın 5 inci maddesindeki "temel amaçlar
da eşitlik" ilkesine tamamıyla aykırıdır.
,
Bakınız, son bir noktaya da temas edip konuşmamı bitirmek istiyorum : Sayın Akyol da
üzerinde durdular; bugüne kadar Bilkent adlı Yükseköğretim Kurumunu temsilen bir kişi yahut
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onun Rektörü, Üniversitelerarası Kurula iştirak etmiş ve Üniversitelerarası Kurulun kararları
na katılmıştır. Bu, vahim bir hukuk ihlalidir, öyle ki, tasarruf ehliyetine sahip olmayan bir
rektör, kurumu temsilen bir zat, yetkiyi kullanabilmiştir.
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Müdür, müdür o.
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Evet...
Ehliyetsiz bir temsilci, tasarruf ehliyetine sahip olmadığı bir yetkiyi kullanmıştır. Bunun
adına, herhalde, mutlak butlanla maluldür denilmek gerek.
Şimdi, Üniversitelerarası Kurulun kararları ne olacak? Bunların hepsinin yeniden herhal
de ele alınması gerekir.
Bakınız, biraz önce verdiğim önergeyi reddettiniz. Biraz önce verdiğim önerge, aslında,
fevkalade hayatî bir önergeydi; özel statülü üniversitelerde, düşük gelir gruplarındaki insanla
rın çocuklarının okumasına imkân verecekti. Orada halkçılık yapmadımz; ama, Sayın Hocam
biraz önce konuyu fevkalade popülist bir yaklaşım içinde yönlendirdi. Başka şeyler söylemek
istemiyorum. %ni, bu mütevelli heyetlerde halk olmaz"mı falan... Yani, siz bu okullara halk
çocuklarını almayacaksınız ki, onun mütevelli heyetinde halkın olmasının bir anlamı olsun!..
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Orospu çocuklarını mı alacağız?.. Tabiî, halk
çocukları olacak. Halk çocuğu değil de bey çocuğu mu?..
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Hayır... Bir dakika... Yanlış söylemeyin.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Onlar halkın adamı değil mi? Bunu sen bari
söyleme...
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — özel statülü üniversiteler, paralı üniversiteler olacak...
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Onlar halk değil mi? Aristokrat mı onlar?
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Paralı üniversitelerden, ancak belli bir gelir grubunda
bulunan insanların çocukları yararlanabilecek.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Halk değil mi onlar?
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Efendim!.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Halk değil mi onlar? Onlar yer almasın mı?
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — O zaman... Evet, yer alsın; ama, o zaman diyoruz ki,
"gelin, destekleyin." Burada önergemiz var, destekleyin...
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Yaklaşımın yanlış.
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Destekleyin... Bu okulların ücretlerini bakanük tayin
etsin. Yani, Bilkent adlı kurum, hem devletten yüzde 45 alacak, hem tarifesini kendi tayin
edecek!..
Sonra, Hocam...
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Hoca, sen diplomayı at, at... Bilmiyorsun sen, bil
miyorsun...
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Dinleyin... Dinleyin... öğrenin biraz.
"Mütevelli heyette halk olmayacak mı?" diyecek, burada sığ bir popülizm yapacak...
Değerli arkadaşlarım, ehliyet esastır. Ehliyet ve liyakatin olmadığı üniversite düşünülemez...
Ama, siz, üniversiteleri öyle bir noktaya getirdiniz ki, artık, bu üniversitelerde ne ehliyet, ne
liyakat; bütün bu unsurların hiç kıymeti harbiyesi kalmadı. Siz, tezsiz doçent olabilme imkâ
nını getirdiniz, özel sektörde yapılan raporlarla profesör olma imkânını getirdiniz, tabiî ki böyle
söyleyeceksiniz.
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YÛce Heyete saygılar sunarım.
YILMAZ ALTUÖ (Sivas) — Sayın Başkan, sataşma var; müsaade eder misiniz? "12 Ey
lülü yapanlara fahrî doktora verenler" şeklinde bir ifade kullandı. Aklı sıra, Sayın Doğrama
cıya sataştı. Sayın Evren'e verilen diplomanın altında benim imzam var. Bu nedenle, sataşma
vardır, söz istiyorum.
ADİL AYDIN (Antalya) — O ayıp sana yeter.
BAŞKAN — Efendim, sataşma olduğu iddiasında mısınız?
YILMAZ ALTUÖ (Sivas) — Evet.
BAŞKAN — Direniyor musunuz efendim?
YILMAZ ALTUÖ (Sivas) — Direniyorum.
BAŞKAN — Direndiğinize göre, içtüzük gereğince, oya sunmaya mecburum.
Sayın Altuğ'a sataşma olduğunu kabul edenler işaret buyursunlar...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Karar yetersayısı arayın.
BAŞKAN — ...Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Genel Kurulun hakemliğiyle karara
geçmiştir; sataşma vardır.
Buyurun Sayın Altuğ, size söz veriyorum.
TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, hiçbir şekilde kendisini ima dahi et
medim. Haksızlık yapıyorsunuz; hiç kendisinin ismi geçmedi ki.
BAŞKAN — Sayın Ertûzün, Yüce Genel Kurulun kararına hepimiz riayet etmeye mecburuz.
YILMAZ ALTUÖ (Sivas) — Sayın Başkan, değerli üyeler...
TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Karar sayısı var mı?
BAŞKAN — Karar sayısı bilahara. Dinleyin de...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Tabiî, ANAP'lı olunca bilahare değil mi?
BAŞKAN — ANAP'lı olunca değil efendim, Genel Kurulun kararı var.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Biraz önce, oylamadan sonra karar yetersayısı arıyordunuz.
YILMAZ ALTUÖ (Devamla) — Ne korkuyorsunuz kardeşim?.. Ne korkuyorsun? tki ke
lime söyleyeceğim.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sizinle konuşmuyorum, Başkanla konuşuyorum.
YILMAZ ALTUÖ (Devamla) — Her sefer korkuyorsunuz tabiî... Müsaade edin de konu
şalım. Burası milletin kürsüsü...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sizinle konuşmuyorum.
YILMAZ ALTUĞ (Devamla) — Korkuyorsunuz... (ANAP sıralarından alkışlar)
Değerli üyeler, iki kelime söyleyeceğim. Evet, ben, Sayın Evren'e fahrî hukuk doktorası
veren heyetin içindeydim.
Şimdi böyle bağıran muhterem arkadaşım üniversitedeydi; niçin o zaman bir protestoda
bulunmadı?..
Bütün konuşmam bu kadar.
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sizin imzanızın olduğunu bilmiyordum; bilseydim,
başka türlü konuşurdum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar)
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİAKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Sayın Fuat Erçetin Bey, sofularına cevap vermediğimi ifade ettiği ve bunu burada tekrar
ladıkları için konuya açıklık getirmek istiyorum. Aslında, konu çok açık ve seçik olduğu için,
doğrusu, daha önceki soruya cevap vermemiştim. Şimdi, sırasıyla arz ediyorum :
Bilindiği gibi, 15.6.1989 gün ve 20196 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 369 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi değiştirilmiştir. Ne yapılmış
tır? Aynen okuyorum : "Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Ku
rulu kararı ile, ancak bu kurumun en az iki fakülteden oluşması ve fen ve edebiyat alanları
ile ilgili eğitim programlarının bulunması, eğitim ve araştırma düzeyinin en az o ilde, o ilde
, üniversite yoksa en yakın ilde bulunan Devlet üniversitelerindeki eğitim ve araştırma düzeyin- .
de olması şartıyla 'üniversite' adı verilebilir." 369 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu
değişiklik getirilmiştir ve Bilkent buna göre kurulmuştur.
TE VFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — O kanun hükmündeki kararname Anayasaya aykırıdır.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Aceleci tipsiniz Sayın Ertüzün,
aceleci tip... Şimdi, buradan oraya geliyorum.
Bu maddeye, SHP tarafından Anayasa Mahkemesi nezdinde yapılan itiraz üzerine, mad
de iptal edilmiştir. İptal edilmiş de ne olmuştur? "Bir yıl içinde, kanunî gerek yapılsın" den
miştir. Keenlemyekün yapılmamıştır. Şimdi, bugün, burada yaptığımız, Anayasa Mahkemesi
nin kararının gereğini yerine getirmektir. Bu kadar basit...
Onun için soruya cevap verme ihtiyacı duymadım; fakat, zabıtlara geçmesi bakımından
ve "cevap verilmedi" dendiği için bu vesileyle açıklama ihtiyacını yerine getirmiş oluyorum.
Ayrıca, iki gerçeğe daha değinmek istiyorum : Anayasa Mahkemesinin son kararı, yani,
9 Şubat 1991 tarihli, 20781 sayılı Resmî Gazetenin 27 nci sayfasında yayımlanan konuya ilişkin
açıklık getiren ve özellikle, kamu tüzelkişiliği açısından soruna açıklık getiren hükmünü aynen
okuyorum -bunun da zabıtlara geçmesi lazım-: "Yasayla kurulma zorunluluğunun doğal so
nucu olan 'kamu tüzelkişiliği' niteliği, Üniversitelerin yapısına uygun bir özelliktir." Tüzelkişi
likti, 1 inci maddede bunun gereğini yaptık. "Devlet ya da vakıflar tarafından kurulması, bu
konuda bir ayırım gerektirmemektedir. Vakıflar tarafından kurulan üniversitelerin kamu tü
zelkişiliğine sahip olmaları, Anayasanın 130 uncu maddesinin son fıkrasında öngörülen malî
ve idarî konulardaki serbeslikle çatışmaz. Vakıf üniversitesi olmak yasa temeliyle kamu tüzel
kişisi sayılmayı engellemediği gibi, kamu tüzelkişisi olmak da malî ve idarî konularda istediği
kuralları ve düzeni seçip uygulamayı engellemez."
Sayın milletvekilleri, genellikle karıştırılan son bir hususa da açıklık getirmek istiyorum,
o da şudur : özel statülü üniversitelerle vakıf üniversitelerinin karıştırılması. Dinledim, bu ko-.
nu hep karıştırıldı. Sanılıyor ki, özel statülü üniversite, paralı üniversitedir, hayır, değildir. Onun
gereği, parası olanlardan alınma, sosyal adaletin gereği; bunlara da uygulanabilir, diğerlerine
de uygulanabilir. Daha o kapı açılmamıştır.
Bir diğer nokta şu : Değinmesem de olurdu; ama, Sayın Ertüzün'ün konuşmasından etki
lendiğim için arz ediyorum. Şöyle etkilendim : "Halk çocuğu, millet çocuğu, vatan çocuğu,
vatansız çocuğu" gibi kavramlar hayır getirmez, birlik ve beraberlik açısından, meselelere, açık,
samimi, içten ve gönülden bakmak gerekir.
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Efendim, "son söz milletvekilinindir" kuralı uyarınca, tzmir Milletvekili Sayın Kemal Kar
han; buyurun. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
M. KEMAL KARHAN (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanunla hiç
alakası olmadığı halde, Sayın Akyol, iki çıkma yaptı. Bir tanesi, benim "Yeni Asır "da yazmış
olduğum yazı. Hangi yazı olduğunu unuttum. Ben, on sene yazdım. Benim yazdığım yazılar,
belli bir kesim tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Bundan da gurur duyarım. Herhalde bu
da o yazılardan biri.
tkinci noktaya gelince: Ben, Bilkent Üniversitesinin Mütevelli Heyeti üyeliğini de yaptım,
başkanvekilliğini de yaptım, başkanlığını da yaptım. Ne zaman ki, bir kanun hükmünde ka
rarname çıktı, vakıf üniversitelerini bazı vergilerden muaf tuttu; bu durum milletvekilliğiyle
bağdaşmadığından ve milletvekili, vergi muafiyetinden yararlanan vakıflarda yöneticilik yapa
mayacağından, o zaman ayrıldım. Sayın Ekrem Pakdemirli de benimle beraber ayrıldı. Orada
bulunmaktan gurur duyarım ve bu gururu taşıyacağım.
Diğer hususa gelince: Sayın Millî Eğitim Bakanı izah etti. Değerli arkadaşlarım, SHP'nin
iptal davası açtığı madde, Bilkent'in kurulmasına imkân veren maddedir. Kanun kurmuş bu
nu; "hukuk devletinde kurulmaz, yapılmaz" gibi lafların yeri yok. SHP, iptal davası açmış.
Neden?.. "Bu maddeyle kurulmaz" diyor; ama, "bu maddeyle kurulmaz" derken, onun ka
nun niteliği ortadan kalkmıyor ki... Anayasa Mahkemesinin kararı da 9 şubat 1991'de yayım
landı. Yani, o madde, Bilkent'i kuran madde, 9 Şubat 1991'de iptal edildi. Tabiî bu, hukukçu
ların konusu. Anayasa Mahkemesi kararları geçmişe geçerli mi değil mi, onun yerine bir başka
madde getirilir mi getirilmez mi, bu başka konu. Şimdi burada bu konu tenkit edilebilir; fakat,
muhalefet görevini de üzerime almamak için, burada tenkit üzerinde bir şey söylemiyorum.
Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karhan.
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde gruplar ve şahıslar adına konuşmalar tamamlanmış
bulunmaktadır.
Maddeyle ilgili değişiklik önergeleri vardır. Veriliş sırasına ve aykırılık derecesine göre okutup
işleme koyacağım.
Buyurun.
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan 507'ye l inci Ek Yasa tasarısının Ek Madde 20'nin tasarı metninden
çıkarılmasını saygılarımızla dileriz.
Veli Aksoy
tzmir
Kamer Genç
Tunceli

Gürcan Ersin
Kırklareli
Fuat Erçetin
Edirne
Halil Çulhaoğlu
tzmir
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi ve Bir Ek Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Kanun Tasarısının 7 nci maddesiyle 2547 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 20'nin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Onural Şeref Bozkurt
Ankara
Abdurrahman Bozkır
Konya

Ülkü Güney
Gümüşhane
Tevfik Ertürk
Ankara

.

Ziya Ercan
Konya
Ek Madde 20. — a) Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı, Hacettepe Tıp Merkezi
Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi Vakfı tarafından müştereken kurulmuş olan yükseköğretim ku
rumuna kamu tüzelkişiliğine sahip olmak üzere "Bilkent Üniversitesi" adı verilmiştir.
Gerekçe :
Anayasanın 130 uncu maddesine göre, üniversiteler kamu tüzelkişiliğine sahip kuruluşlar
dır. Anayasa Mahkemesinin 30.5.1990 tarih ve 1990 - 2 E, 1990 -10 K sayılı kararında da aynı
konuya işaretle Anayasanın Üniversitelerin Anayasanın 130 uncu maddesinin verdiği yetkiye
dayanılarak yasayla kurulan, bilimsel özerkliğe sahip birer kamu tüzelkişileri olduğu açık ola
rak belirmektedir.
Bu durum, Bil kent Üniversitesinin de kamu tüzelkişiliğine sahip olarak kurulmasını ge
rektirmektedir. Değişiklik önergesi, bu sebeple verilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanu
na Ek Madde Eklenmesine ve Bir Ek Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasa
rısındaki ek madde 20'nin mevcut fıkrası (a) bendi olarak kabul edilerek, maddeye aşağıdaki
(b) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün mütevellisi bulunduğu Bezmi Âlem Valide Sultan Maz
but Vakfı tarafından kurulan yükseköğretim kurumuna "Bezmi Âlem Üniversitesi" adı veril
miştir.
Bu kanunun yürürlüğe girmesini takip eden üç ay içinde Bezmi Âlem Valide Sultan Maz
but Vakfının eğitimle ve sağlık hizmetleriyle ilgili akaret ve hayratı bütün hakları ve vecibele
riyle bu üniversitenin tüzelkişiliğine tahsis olunur ve üniversite, kurulmuş organlarıyla ve gö
revlileriyle birlikte faaliyetine aynen devam eder.
Reşit Daldâl
Niğde
Yasin Bozkurt
Kars

Ali Şakir Ergin
Yozgat
Alpaslan Pehlivanlı
Ankara
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Ayhan Sakalhoğlu
Sakarya
Haydar Koyuncu
Konya
Kazım Oksay
Bolu
Ali Pınarbaşı
Konya
Mehmet Pürddoğlu
Hatay

Gökhan Maraş
Kırşehir
Mümtaz Güler
Uşak
Ömer Faruk Macun
Zonguldak
Murat Batar
Şanlıurfa
Abdülbaki Albayrak
istanbul
Gerekçe :

Anayasamızın verdiği hakka dayanarak bir mazbut vakfın mütevellisi sıfatıyla Vakıflar
Genel Müdürlüğü, kanunlarımızın ve ilgili yönetmeliğin tarif ve tayin ettiği bütün işlemleri ta
mamlayarak, Bezmi Âlem Üniversitesini kurmuştur. Üniversite organlarını teşkil ve tayin ede
rek faaliyete geçmiştir.
Ülkenin yeni bir ilim ve irfan yuvasına kavuşturulmasını sağlamak maksadı ile bu önerge
Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdir ve tasvibine sunulmuştur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci maddesi içinde yer alan ek madde 20'nin tasa
rı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
trfan Demiralp
Samsun
Ahmet Uncu
Kahramanmaraş

Ifcvflk Ertüsün
Zonguldak
tbrahim Gürdal
İsparta
Doğan Baran
Niğde

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
«
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci maddesi içinde yer alan ek madde 20'ye aşağı
daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz.
"Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarında öğrencilerin ödeyeceği yıllık öğrenim
ücreti, mütevelli heyetin teklifi, Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşü ile, Maliye ve Gümrük
ve Millî Eğitim Bakanlıkları tarafından birlikte belirlenir.
Tevfık Ertüzün
Zonguldak
tbrahim Gürdal
İsparta

trfan Demiralp
Samsun
Ahmet Uncu
Kahramanmaraş
Doğan Baran
Niğde
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Kamer Genç ve arkadaşlarının imzalarını havi
önerge ile Sayın Tevfik Ertüzün ve arkadaşlarının imzalarını muhtevi önerge, mahiyet itibariy
le benzerlik arz etmektedir ve maddenin metinden çıkarılmasını istemektedir; bu itibarla, iki
önergeyi birlikte işleme koyuyorum.
Komisyon, Sayın Genç ve Sayın Ertüzün'ün okunmuş bulunan ve birlikte işleme koydu
ğumuz önergelerini kabul ediyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) —
Kabul etmiyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor.
Hükümet?..
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — önerge sahibi olarak, Sayın Genç; buyurun.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın milletvekilleri, aslında, bu madde, hukuk düzenimize,
anayasa düzenimize tamamen ters, Anayasa Mahkemesinin mevcut kararlarını ortadan kaldı
ran bir madde. Böyle bir maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin karşısına, Plan ve Bütçe
Komisyonunda resen ilave edilmek suretiyle getirilmesi, gerçekten çok hicap verici bir durum
dur, çok üzüntü verici bir durumdur.
Anayasa belli. Anayasanın 123 üncü maddesinde, "kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla
kurulur" deniliyor; ama, o son fıkrayı başa bağlamak lazım ve orada da, "İdare bir bütündür"
deniliyor. Bir şeyin kamu tüzelkişisi sayılabitmesi için, idarî nitelikte olması lazım. İdarî nite
likte olmayan, özel vakıflar tarafından kurulan birtakım kurumlara, kamu tüzelkişiliği vasfını
veremezsiniz.
Anayasanın 130 uncu maddesi ne diyor? "Üniversiteler ancak kanunla ve devlet tarafın
dan kurulur." Vakıf, devlet midir? Değil. Devlet olmayan bir kuruma bir kanunla devlet vasfı
nı verebilir misiniz? Veremezsiniz. O halde, neden kanunu, Anayasayı bir tarafa bırakarak, Ana
yasa Mahkemesi kararlarını bir yana bırakarak, karşımıza, Komisyon böyle bir madde ile çıkı
yor? Bu, tamamıyla Türkiye Büyük Millet Meclisini hiçe saymaktır. Biraz önce Sayın Türkan
Akyol burada bir gazete ilanını okudu; daha üniversite kurulmadan, üniversitece ilan yayımla
nıyor... Bu ne demektir? "Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi benim ipoteğim altındadır, üç
gün, beş gün sonra bu kanun çıkacak, ben, peşin peşin ilanımı yapayım, nasıl olsa bu Meclis
benim emrime bağlı olarak çalışacak" demektir.
Biz, muhalefet partisi olarak, tabiî, bu ilandaki, Türkiye Büyük Millet meclisine yapılan
hakareti kabul etmiyoruz. Zaten, biz bunu devamlı olarak reddettik, buna karşı olduğumuzu
söyledik. Bu, tabiî, olsa olsa, ANAP Grubuna ait bir durum; yani, "ANAP Grubu, nasıl olsa
bir hafta, on gün sonra bu kanunu yüzde yüz kabul edecek, vakıflara üniversite kurma hakkı
nı tanıyacak; müşteriyi kaçırmamak için hemen ilan vereyim" diyor. Bunu, tabiî, bu kadar açık
lamakla yetiniyorum.
Siz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, iktidar partisinin grubusunuz, kendi kişiliğinizi ko
ruyun ve sizi tamamen kendi ipoteği altında gören bir zihniyete gereken dersi verin. Aksi tak
dirde, bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin işleyişine ve geleceğine indirilmiş büyük bir darbe
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olacaktır. Daha ortada üniversite yok, kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisinin günde
minde ve bunun anayasaya aykırı olduğu tartışması sürüyor... özü itibariyle Anayasaya aykırı
olmasa bile, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğüne tamamen aykırı olarak bu tasarıya ko
misyonda bu madde ilave edilmiştir; bu madde tasarıda yok. Bu, içtüzüğe aykırıdır. Anayasa
Mahkemesinin böyle, "Tasarı veya teklifte olmayan bir maddenin komisyon tarafından resen
metne ilave edilmesi, tçtüzük değişikliği hükmündedir" yolunda kararları vardır. Bütün bun
lar Anayasaya aykırı ve böyle, Anayasaya aykırı bir kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisin
den çıkacağı -ANAP milletvekillerine dayanarak- peşin kabul ediliyor. Bu ne demektir? De*
mek ki, zaman zaman, ANAP'Iı milletvekilleri, bazı insanlara bazı tiyolar vererek "Siz merak
etmeyin, biz bu kanunu çıkaracağız" diyorlar. Bu, o anlama gelir ve Anayasaya, Anayasa Mah
kemesinin kararlarına aykırıdır. Anayasanın 153 üncü maddesi açık : "Anayasa Mahkemesi
kararına yasama, yürütme ve yargı uymak zorundadır" diyor. Ama, buna rağmen, siz Anaya
sayı, Anayasa Mahkemesi kararlarını, hukuku, hukukun genel ilkelerini tanımazsanız, o, sizin
bileceğiniz iş.
Bu itibarla, önergemizde, Anayasaya aykırı olan bu maddenin tasarı metninden çıkarıl
masını vurgulamak istiyoruz.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın. Genç.
VI. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam)
1. — Tunceli Milletvekili Kamer Gençle ikinci uyarma cezası verilmesi
BAŞKAN — Sayın Genç, size, İçtüzüğün 61 inci maddesine aykırı davranışınız dolayısıy
la, 102 nci Birleşimde, ikinci uyarma cezasını veriyorum.
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1. — 2547 Saydı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Plan ve Bütçe Komisyonları raporları
(1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507ye 1 inci Ek) (Devam)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşmeler tamamlanmıştır, önergeyi oylarınıza...
(SHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı)
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yoklama istiyoruz.
BAŞKAN — Maddeyi değil efendim, önergeyi kabul edenler...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yoklama istiyoruz.
BAŞKAN — Yazılı müracaatınız var; vakti gelmedi.
KAMER GENÇ (Tunceli) —- Tamam... Yoklama istiyoruz. Burada istiyoruz efendim, ay
rıca istiyoruz.
BAŞKAN — Efendim, isimleri tespit edelim o zaman.
Yazılı müracaatınız var burada.
Neyi istiyorsunuz efendim? Yoklama istemiyor musunuz?
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yoklama istiyoruz.
BAŞKAN — Görevli arkadaşım, müracaat eden sayın üyelerin isimlerini tespit ediyor. Daha
önce de yazılı müracaatınız vardı ve madde üzerinde idL Siz, önerge üzerinde mi istiyorsunuz.?
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet efendim.
BAŞKAN — Peki efendim... Yoklama istiyorsunuz...
Sayın Genç, Sayın Erçetin, Sayın Gürcan Ersin, Sayın Ahmet Ersin, Sayın Türkân Akyol,
Sayın Mustafa Kul, Sayın Çulhaoğlu, Sayın Cemal Şahin, Sayın Rıza Yılmaz, Sayın öner Mis
ki, Sayın Neccar Türkcan, Sayın Rıza Ilıman yoklama istemişlerdir; yeterli sayı vardır.
II. — YOKLAMA
BAŞKAN — Bu müracaat üzerine, yoklama yapılacaktır.
Yoklamaya Adana tlinden başlıyoruz.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır.
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
1. — 2547 saydı Yükseköğretim Kanununun Bazt Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Han ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'ye 1 inci Ek) (Devam)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri görüşmelere devam ediyoruz. (ANAP sıralarından al
kışlar)
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kaç kişi var; sayısını öğrenebilir miyiz?
BAŞKAN — Efendim, öyle bir usul ve öyle bir hak yok; ama, sizin hatırınız yüksek, söy
leyeyim. Mevcut 170 civarında, yani 168 veya 169. İlaveten, pusula gönderen sayın milletvekil
leri de var. Sayın Genç, siz, Danışma Meclisinden beri bu çatı altındasınız. Bildiğiniz gibi, as
lında, Başkanlığın böyle bir mükellefiyeti de yoktur. Bunu, emsal olmamasına rağmen, ben
size açıkladım.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Emsal yok mu?..
Senin söylediğin lafların hiçbirine cevap vermiyorum; ama, bir gün konuşacağız seninle,
çok güzel konuşacağız.
BAŞKAN — Vakit müsait değil, yazar, yollar efendim; hakkı vardır.
Sayın milletvekilleri, Sayın Kamer Genç ve arkadaşlarıyla, Sayın Tevfik Ertüzün ve arka
daşlarının, maddenin metinden çıkarılmasını isteyen ve Komisyon ve Hükümetin katılmadığı,
aynı mahiyette olduğu için birleştirdiğimiz önergelerini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Bu Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi ve Bir Ek Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Kanun Tasarısının 7 nci maddesiyle 2547 sayılı Kanuna eklenen ek madde 20'nin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
- Onural Şeref Bozkurt
(Ankara) ve arkadaşları
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EK MADDE 20. — a) Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı, Hacettepe Tip Merkezi
Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi Vakfı tarafından müştereken kurulmuş olan yükseköğretim ku
rumuna kamu tüzelkişiliğine sahip olmak üzere "BUkent Üniversitesi" adı verilmiştir.
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) —
Sayın Başkan, toplantı yetersayımız bulunmadığı için, takdire bırakıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon takdire bırakıyor.
Hükümet?..
MÎLLÎ EĞlTÎM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hükümet, önergeye katılmaktadır.
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanu
na Üç Ek Madde Eklenmesine ve Bir Ek Maddenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Tasarısındaki ek madde 20'nin mevcut fıkrası (a) bendi olarak kabul edilerek, maddeye aşağı
daki (b) bendinin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
b) Vakıflar Genel Müdürlüğünün mütevellisi bulunduğu Bezmi Âlem Valide Sultan Maz
but Vakfı tarafından kurulan Yükseköğretim Kurumuna "Bezmi Âlem Üniversitesi" adı veril
miştir.
Bu kanunun yürürlüğe girmesini takip eden üç ay içinde Bezmi Âlem Valide Sultan Maz
but Vakfının eğitimle ve sağlık hizmetleriyle ilgili akaret ve hayratı bütün hakları ve vecibele
riyle bu üniversitenin tüzelkişiliğine tahsis olunur ve üniversite, kurulmuş organlanyla ve gö
revlileriyle birlikte faaliyetine aynen devam eder.
Raşit Daldal
(Niğde) ve arkadaştan
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) —
Sayın Başkan, toplantı yetersayısı bulunmadığı için, takdire bırakıyoruz.
BAŞKAN —Komisyon takdire bırakıyor.
Hükümet?..
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, bu konudaki gö
rüşümüz tutanaklarda var; çeşitli vesilelerle arz ettim. Bu açıklamaya aynı tutarlılıkta devam
etmek istiyorum.
Bundan önceki oturumda, bir milletvekili arkadaşımızın sorusuna 21.3.1991 tarihinde ver
diğim cevap önümde. (ANAP sıralanndan "Sayın Başkan, bu nasıl cevap?" sesleri, gürültü
ler) Ama, ne söyleyeceğimi bilmeden nasıl müdahale ediyorsunuz?
BAŞKAN — Sayın Bakan, tamamlayınız efendim lütfen...
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Ben görüşümü söyleyeceğim...
(ANAP sıralarından gürültüler) Hükümet olarak görüşümü söyleyeceğim... Ne söyleyeceğimi
bilmiyorsunuz ki...
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Görüşünü söyle; katılıyor musun katılmıyor
musun?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Gelin, benim yerime siz konuşun
bari...
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Gelince, konuşurum.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (İstanbul) Geldiğiniz zaman konuşursunuz.
(ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Bakan devam buyurun ve lütfen tamamlayın efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Benim o gün verdiğim cevap, Hü
kümet olarak, bizim, bu konuyu ele alacağımıza ilişkindi; ama, adı ne olur bilemeyiz. Bunun,
özel, statülü bir üniversite kapsamına alınmasını öngörüyoruz ve bu teklifi yeni üniversitelerle
birlikte getireceğimizi arz etmiştim. Şimdi bundan vaz mı geçeyim?
Takdir komisyonundur. Takdire bırakıyorum. Yani, aynı partiden bir arkadaşımıza verdi> ğim cevabın aynını tekrarlıyorum ve takdire bırakıyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın milletvekilleri...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısının aranmasını istiyorum.
BAŞKAN — Karar yetersayısı vardır efendim* ararız da...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın, efendim... (ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... Alakası yok...
Sayın milletvekilleri, önergeye, Komisyon, yetersayısı hazır bulunmadığı için, Hükümet,
evvelki beyanı muvacehesinde, takdire bırakmaktadır.
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının 7 nci maddesi içinde yer alan ek madde 20'ye aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesinin arz ve teklif ederiz.
"Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarında, öğrencilerin ödeyeceği yıllık öğre
nim ücreti, mütevelli heyetinin teklifi, Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşü ile Maliye
ve Gümrük ve Millî Eğitim Bakanlıkları tarafından birlikte belirlenir."
Tevfik Ertüzün
(Zonguldak) ve arkadaşları
BAŞKAN — Tevfik Ertüzün ve arkadaşlarının önergesine Komisyon katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) —
Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor.
Hükümet?..
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor.
önerge sahibi Tevfik Ertüzün; buyurun.
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ek madde 20*yi
eğer Yüce Meclis kabul edecek olursa, hiç olmazsa, biraz önce kabul ettiğiniz özel statülü üni
versitelerle eşitliği sağlamak bakımından böyle bir düzenlemeye gerek duyduğum için bu öner
geyi vermiş bulunuyorum.

.
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Bakınız, biraz evvel kabul ettiğimiz özel statülü üniversitelerde öğrenim ücretlerinin nasıl
belirleneceği tarif edilmiş, açıkça yazılmış. Öğrenci başına gerçek maliyetler, yani *'Fiilî mali
yetler üst yönetim kurulunun teklifi, Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşü ile Maliye ve
Gümrük ve Millî Eğitim Bakanları tarafından birlikte belirlenir" denmiş. Evet, bu, uygun bir
düzenlemedir, gerekli bir düzenlemedir; ama, vakıf üniversiteleriyle bir haksız rekabete ve bir
eşitsizliğe yol açmamak için, aynı düzenlemenin vakıf üniversiteleri için de yapılması gerek
mektedir. Yoksa, vakıf üniversiteleri ve bütçelerinin yüzde 45'ine kadar devletten kaynak alma
durumunda olan vakıf üniversiteleri, kendi bütçelerini ve kendi öğretim ücretlerini kendileri
belirleyecekler ve tayin edeceklerdir.
Bu bakımdan, önergeyi dikkatlerinize sunuyor ve hepinizi saygı ile selamlıyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün.
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadığını beyan etti, önerge sahibi de konuştu.
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir.
Ek madde 20'yi» kabul edilen önergeler doğrultusunda yeni şekliyle oylarınıza sunmadan
önce, bir hususu açıklamak istiyorum.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti üyesi 10 sayın milletvekili, ek madde 20'nin oylanmasından
önce yoklama istemişlerdir. Bildiğiniz gibi, henüz 10 dakika önce yoklama yapıldığından ve tes
pit edilen mevcut, gerekli sayının çok üzerinde bir sayı arz ettiğinden, yoklamaya gerek gör
müyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
Kabul edilmiş bulunan önergedeki yeni şekliyle ek madde 20'yi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ek madde 20 kabul edilmiştir.
Ek madde 21*i okutuyorum :
"EK MADDE 21. — Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Lise Mezunlarına Meslek Edin
dirme (LÎMME) programının başarıyla tamamlayanların, meslek yüksekokullarına geçiş şart
ları, intibakları ve eğitim-öğretim esasları Millî Eğitim bakanlığının görüşü alınarak Yüksek
öğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."
BAŞKAN —- Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
adına Mehmet Fuat Erçetin,. Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Tevfik Ertüzün.
Buyurun Sayın Erçetin.
SHP GRUBU ADINA MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; hemen her kişi ve kuruluş, sistemin bütünlüğünü gözetmeksizin, bir yanından ya
pılan değişiklik ve yeniden düzenlemelere kendi etkisini ve çizgisini eklemek amacına göre bazı
katkılarda bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan birisi de Millî Eğitim Bakanlığı olmuştur. Millî
Eğitim Bakanlığı, 1990 yılı sonuna doğru uygulamaya koyduğu Lise Mezunlarına Meslek Edin
dirme Projesine (LİMME'ye) çekicilik kazandırma düşüncesinden olacak, 2547 sayılı Yasaya
kattığı ek madde.21 ile, LÎMME programını başarı ile tamamlayanlara meslek yüksekokulları
na giriş olanağını yaratmış olmaktadır.
tik bakışta çok olumlu izlenimini veren bu düzenleme, 2547 sayılı Yasanın 45 inci maddesi
ile düzenlenen yükseköğretime giriş kurallarına aykırılık taşımaktadır. Neden?.. Anılan mad
de hükmüne göre, yükseköğretime giriş sınavına, ek madde 21 ile konan LİMME programını
başarıyla tamamlamış olmayı dayandırmaktadır. LtMME programının, yüksek öğretime girişi
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sağlayan bir aşamaya dönüşmesinden sonra doğabilecek istemleri ne ölçüde karşılayacağı, so
rulması gereken bir sorudur.
Bunun yanı sıra, böyle bir düzenleme, bir yanda meslek yüksekokullarının sınavlarına gi
renler, öte yanda LİMME programını başarıyla tamamlayarak doğrudan girenler olmak üzere
yükseköğretime girişi ikili bir yapıya sokacaktır. \ani, 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde
bir imtihan söz konusudur; ama, bu maddeye göre ise doğrudan giriş söz konusudur. Progra
mı başarıyla tamamlayarak giriş ise iki tür olacaktır; biri imtihanla giriş, bir de doğrudan giriş.
Görüldüğü gibi, yapılan her değişiklik ve yeniden düzenleme, bir bütünlük gözetmediğin
den ve kavranmadığından ötürü, yeni sorunlar yaratmaya aday gözükmektedir.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erçetin.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Zonguldak Milletvekili Sayın Ertüzün; buyurun.
DYP GRUBU ADINA TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli üye
ler; bu ek madde 21, aslında, değişikliğe sonradan ilave edilmiştir, ilk şeklinde bu yoktu.
Şimdi, bu, üzerinde konuştuğumuz değişikliklerle ilgili kanun tasarısı, aslında taviz den
gelerinle dayalı bir yasa tasarısıdır, bunun her maddesi bir ayn tavizi içermektedir, belirli bir
kesime, vakıf üniversiteleriyle taviz verilmiştir; özel statülü üniversiteler yoluyla, Sayın Cum
hurbaşkanına taviz verilmiştir ve ek madde 20 ile Bilkent Üniversitesine taviz verilmiştir. Tabiî,
bu kadar tavize katkıda bulunan Millî Eğitim Bakanlığına da bir şeyler vermek gerekiyordu
ve işte, zannediyorum ki, ek madde 21 de bu amaçla getirilmiştir.
Şimdi, LİMME programı için ne denmiştir?.. "Üniversiteye giremeyenler bu programı ta
kip edecekler ve bu programı bitirdikleri zaman kolaylıkla iş bulacaklar" denmiştir. Yani, se
nede 100 bin kişi bu programı bitiriyorsa, 100 bin kişiye de iş bulunabilecek! Tabiî, bunun böy
le olmadığı anlaşılmıştır ve programı bitirenlerin hemen iş bulamayacağı belirlendiği için, bun
ların ortada kalmasını kamufle etmek amacıyla böyle bir düzenlemeye gidildiğini zannediyorum.
Meslek yüksekokullarına girme imkânı getiriliyor. Peki, zaten bunlar, bu programı, mes
lek sahibi olmak için takip etmiyorlar mı? Yani, bu programın sonunda, bunların belirli mes
lekleri edinmeleri amaçlanmıyor mu? Programa devam edenler belirli meslekler edinecekler;
ama, bununla beraber, yine meslek yüksekokullarına da bu kanaldan kolayca girip, ayrıca meslek
yüksekokulu diploması alabilecekler! Demek ki, program, kendisinden bekleneni veremeyece
ğini kendi kendisine itiraf etmektedir.
Bu durumu bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün.
Madde üzerinde, şahsı adına, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç, buyurun.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Meclis Başkan muavini, sayın milletvekilleri... (ANAP
sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Efendim, muavinle vekili bilmeyebilir; ileride öğrenir.
KAMER GENÇ (Devamla) — Herhalde, Meclis Başkanı orada, yerinde oturur; kendisi,
Meclis Başkan Muavinidir. Ben, herhalde onun için diyorum.
BAŞKAN — Tabiî, biri yardımcı, biri vekil... öğrenir. Şimdi bu kadarını öğrendi, gerisini
de öğrenir; 61 inci maddeyi öğreniyor.
Buyurun.
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KAMER GENÇ (Devanda) — Şimdi, yani, siz muavin değil misiniz? Siz, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanının muavinisiniz.
BAŞKAN — Sayın Genç, benim bir itirazım yok.
KAMER GENÇ (Devamla) — Ne itiraz ediyorsunuz o zaman? Siz, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanının muavini değil misiniz?
BAŞKAN — Genel Kuruldan tepki aldınız.
KAMER GENÇ (Devamla) — Ha, o başka; Genel Kurul şey ediyor...
BAŞKAN — Artık, bugünkü ceza istiabınız doldu, onun için serbestsiniz devam edin.
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısının görüşmelerini
baştan beri çok güzel izliyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, bazı milletvekilleriyle, ba
zı milletvekilleri de bakan ve Plan ve Bütçe Komisyonunun Başkam ve üyelerle karşılıklı pa
zarlık içindeler; devleti pazarlıyorlar. Ben anlamıyorum... Yahu, bu devlet, bu iktidar tarafın
dan pazarlığa çıkarılacak seviyeye geldi mi? Olmaz beyler, olmaz; bu memleketi pazarlayamazsınız! İşte, burada verilen önergelerle, kimlerin kimlerle pazarlık ettiğini gördük. Bir bakıyor
sunuz, bir bakan, Plan ve Bütçe Komisyonu ile; Komisyon, bazı milletvekilleri ile, "Sen benim
bu önergemi geçirirsen, ben de senin o önergeni geçiririm" diye pazarlık ediyorlar. Yine, Bilkent'in Başkam da, "Benim Bilkentime üniversite sıfatı verirseniz, ben de sizin öbür isteğinize
kartı çıkmam" diye pazarlık ediyor... Beyler, böyle pazarlıklarla kanun çıkmaz; kanunlar, hu
kuka, adalete, anayasaya, devletin temel niteliklerine uygun olarak çıkar. Eğer kanun pazarlık
larla çıkarsa, o pazarlıkların üzerine kurulan kanunlar da memleketi satılığa götürür.
Değerli milletvekilleri, bu maddede geçen "yönetmelik" kelimesinin "tüzük" şeklinde ol
ması daha yararlı bir düzenleme olurdu. Ben, aslında, çeşitli meslek okullarından mezun olan
kişilere, kendi meslek sahalarıyla ilgili konularda yüksek tahsil yapmak haklarının verilmesi
gerektiğine inanıyorum. Memleketimizde hakikaten çok sayıda meslek okulları var. özellikle,
gençleri, daha orta öğretim sırasında iken çeşitli meslek okullarına kanalize etmek için böyle
bir tedbir düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. MilR Eğitim Bakanlığının böyle bir uygulama
yı başlatması, atlında sağlıklı bir durumdur. Bu meslek okullarından mezun olanlara kendi
meslek tabaları yönünde bir yüksek tahsile girme hakları tanınmalıdır; ancak bunlar, yönet
melikle değil de, tüzükle düzenlenirse daha ilkeli olur. Bu maddede geçen "yönetmelik" keli
mesinin "tüzük" olarak değiştirilmesini teklif ediyorum. Çünkü, biliyorsunuz, yönetmelikler
çok kolay değişmektedir.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç.
Madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır.
Madde üzerinde değişiklik önergesi vardır; okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 21 inci Maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Ülkü Güney
Gümüşhane

\asin Bozkurt
Kars
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Mümtaz Güler
Uşak
Abdurrahman Bozkır
Konya

Ek Madde 21. — Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Lise Mezunlarına Meslek Edin
dirme (LtMME) Programına katılıp meslek lisesi diploması alanlar ile, bir mesleğe veya belli
sanat dallarına yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları aynı meslek veya sanat dalın
da bir yüksekokul veya meslek yüksekokuluna girmek istedikleri takdirde, merkezî sınavla al
mış oldukları puanlarına Yükseköğretim Kurumunun meslek dalına göre tespit edeceği ölçü
dahilinde Millî Eğitim Bakanlığının uygun görüşü alınarak artı puan verilir. Bu puan, almış
oldukları puanların yüzde 40'ından fazla olamaz.
Gerekçe :
1. Yükseköğretim kurumlarına öğrenci alımında uygulanmakta olan merkezî sınav sis
temi, genel lise mezunlarına göre düzenlenmektedir. Bu durum, meslek lisesi mezunlarının;
kendi branşları ile ilgili yüksekokul veya meslek yüksekokullarına girişleri sırasında mağduri
yetlerine sebep olmakta, kendi alanlarında yükseköğrenim görme imkânlarını son derece kısıt
lamakta olup, merkezî sınavda lise mezunlarına nazaran dezavantajlı duruma düşmektedirler.
2. Avrupa Topluluğuna girmek üzere olan ülkemizin, nitelikli teknik insan gücüne ihti
yacı bulunmaktadır.
Bu nitelikli teknik insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla endüstri meslek liseleri ile teknik
lisderin meslek yüksekokulları için kaynak öğrenci yetiştiren okullar olarak kabul edilmesi ve
bu okullardan, mezun olanların, mesleklerinin devamı niteliğindeki yükseköğretim program
larına devam etmeleri gerekli ve faydalı görülmektedir.
3. Mesela, meslek liselerinin elektrik, motor, inşaat, elektronik, endüstriyel elektronik,
matbaa, dokuma, döküm, iş makineleri, bankacılık, muhasebe, hazır giyim gibi bölümlerin
den mezun olanların, bu bölümlerin devamı niteliğinde olan yüksekokul veya meslek yüksekokullarındaki bölümlere devam etmelerinin sağlanması halinde; ortaöğrenimleri sırasında ka
zandıkları bilgi ve becerilerde değerlendirilmiş olacağından, daha nitelikli teknik elemanlar olarak
yetişmeleri mümkün olacaktır.
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — '
Takdire bırakıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hükümet?
MtLLl EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Komisyon, önergeyi takdire bırakıyor, Hükümet katılıyor.
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir.
Ek madde 21'i, kabul edilen önergedeki yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
AHMET ERSİN (İzmir) — Karar yetersayısı yok Sayın Başkan.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yetersayı yok. Görmüyor musun! (Gürültüler)
— 436 —

T.B.M.M.

B : 102

3 . 4 . 1991

0:3

BAŞKAN — Karar yetersayısı var efendim. On dakika önce -190 kişilik- yoklama yaptık.
Başkanın görüşünde, takdirine göre, karar yetersayısı vardır efendim. Bir hakkın istimaline evet,
hakkın suiistimaline hayır.
Sayın milletvekilleri, 7 nci maddeyi, kabul edilen ek maddeleriyle birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
8 inci maddeyi okutuyorum :
MADDE 8. — 2S47 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 13 üncü maddesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Getfci Madde l'i okutuyorum :
GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun 7 nci maddesi ile 2S47 sayılı Kanuna eklenen, Ek
18 inci maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen yardım, 1991 yılında, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı bütçesindeki yedek ödenek tertibinden yapılır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Değişiklik önergesi var; önergeyi okutuyorum :
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan 507'ye 1 inci Ek Yasa Tasarısının Geçici 1 inci maddesinin tasarı met
ninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz.
Veli Aksoy
tzmir
Fuat Erçetin
Edirne

Kamer Genç
Tunceli
Halil Çulhaoğfu
tzmir
Gürcan Ersin
Kırklareli

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) —
Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hükümet?..
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım.
önerge sahibi söz istiyor mu?..
Komisyon ve Hükümet, önergeye katılmamaktadır, önerge sahibi Sayın Kamer Genc'e söz
veriyorum.
Buyurun Sayın Genç.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan Muavini, sayın milletvekilleri; Başkan Muavi
ninin, burada Anayasayı, tçtüzüğü kale almayan, tçtüzüğü ayaklar altına alan keyfî davranış
larını protesto etmek için, önerge üzerinde konuşmuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar)
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Genc'in, önerge üzerindeki bu veciz konuşmasından sonra,
görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır.
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, yetersayıyı arayın.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, önergeye katılmamaktadır, önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (SHP sıralarından gürültüler)
Geçici Madde Ti, kabul edilmeyen önergedeki... (ANAP sıralarından "önerge kabul" edildi
sesleri) Efendim, önerge kabul edilmedi. Dolayısıyla, geçici madde l'i, okunan şekliyle oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici madde 2'yi okutuyorum : (SHP sıralarından gürültüler)
GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanunun 7 nci maddesi ile eklenen Ek Madde 19'da tarif olu
nan ilk üst yönetim kurulunun rektör dışında kalan üyelerinin yansının süresi üç yıldır. Bu
üyeler seçimi takip eden otuz gün zarfında ad çekme suretiyle tespit edilir.
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan... {Gürültüler)
KAMER GENÇ (Tunceli) — (Sıra üzerine çıkarak) Başkan Muavini.., Başkan Muavini...
(ANAP sıralarından gürültüler)
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan... Sayın Başkan...
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye var mı?
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. (SHP sıralarından gürültüler)
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan... Sayın Başkan... Sayın Başkan...
BAŞKAN — Madde 9'u okutuyorum :
MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde 9 üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Madde İO'u okutuyorum :
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen, sayın üye?..
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (istanbul) — Söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın Hasan Fehmi Güneş söz istemiştir; buyurun Sayın
Güneş.
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... (ANAP sı
ralarından gürültüler)
A. CENGlZ DAĞYAR (Antalya) — Sayın Başkan, hangi madde üzerinde söz aldığını so
rar mısınız?
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Telaşlanmayın, çok zamanınızı almayacağım. Bir
yanlışlığı düzeltmek istiyorum, o da şudur :
MUSTAFA DlNEK (Konya) — Sabaha kadar çalışırız Sayın Başkanvekili.
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Aklınız ermiyor... Gözünüzü seveyim, lütfen mü
saade edin.
Sayın Başkanım, Sayın Kamer Genc'in...
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BAŞKAN — Sayın Güneş, 10 uncu madde üzerinde söz aldınız. Madde, "Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür" maddesidir. Lütfen, madde üzerinde görüşün.
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — 10 uncu maddeye göre bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütürken, Sayın Kamer Genc'in ve arkadaşlarının verdiği önergede, kabul edilmiş biçi
minde itaat edecektir; çünkü, siz oyladınız, "kabul edenler" dediniz, iyi anlaşılmadı belki, ka
bul oyları için eller kalktı; siz, "kabul edilmiştir" dediniz...
BAŞKAN — Ne dediğimiz zabıtlarda var efendim, müsterih olun.
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Efendim, zabıtlarda, aynen arz ettiğim gibi. Be
nim dileğim, istirhamım bu. Kuşkusuz, "kabul edilmemiştir" demeniz gerekiyordu; onu de
meye programlandınız, onu düzeltiniz diyorum. Bu şekliyle geçtiği zaman, o önerge kabul edilmiş
demektir, öyle dediniz; tutanaklara da öyle geçti.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Efendim, eğer zabıtlarda buyurduğunuz gibiyse, düzeltiyoruz. Önerge kabul
edilmediği halde, biz, arkadaşlarımızın tezahüratı arasında "kabul edilmiştir" şeklinde ifade
etmişsek, zabıtlara olduğu gibi geçmesi için düzeltiyorum, "kabul edilmemiştir" diyorum ve
Sayın Güneş'e de teşekkür ediyorum.
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, o anda lütfedip bize baksanız, iyi
niyetli bir öneride bulunacağız...
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Böylece, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Oyunun rengini belirtmek üzere, Sayın Fuat Erçetin'in aleyhte söz talebi vardır; dolayısıy
la, Sayın Erçetin'i kürsüye davet ediyorum.
Sayın milletvekilleri, alınmış olan karar gereğince çalışma süremiz saat 20.00'ye kadardır.
Ayrıca, tasarı acık oylamaya tabi olduğu için de devam ediyoruz.
Buyurun Sayın Erçetin.
MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günümüzde
_ var olanı bile aktarma yeteneğini yitirmiş olan üniversitelerimizin, evrensel tanıma uygun ola
rak, bilim öğrenilen, bilim öğretilen, bilim üretilen, özerk, demokratik bir yapıda yeniden ku
rulması ve biçimlenmesi temel istek ve özlemlerimizdir.
Üniversite ve üniversiteli, ortaklaşa katılımcı bir biçimde oluşturulacak bir üniversite sis
teminin kararlılığına, herkesten daha fazla gereksinmektedir. Toplumun beyni işlevini üstlen
mesi gereken üniversite ve üniversiteliye, kendi kendini yönetme olanağı tanınmalıdır.
Türk üniversiteleri, birkısım çıkarların ve merakların giderilmesine kurban edilmemelidir.
Türk üniversiteleri, geçmişte olduğu gibi, özerk, demokratik bir yapıya kavuştuğunda, kendi
özellik ve farklılıklarını öne çıkaracaklardır. Yasa ile ne kurumların niteliklerinin yükseldiği,
ne işleyişliğin sağlandığı, yaşanan on yıllık YÖK deneyiminden anlaşılmamış ise, toplum, aca
ba daha nice on yıllar feda edecektir? Biz, Türk yükseköğretim sistemini on yıldan beri büyük
bir yikıma uğratan YÖK sisteminin, özellikle üniversitelerin ve toplumun tüm ilgili kesimleri
nin katılacakları ve uzlaşacakları bir model çerçevesinde bütünüyle ele alınmasından ve değiş
tirilmesinden yanayız.
Sisteme ve sistemin yıkımına karşı çıkarken, sistemi daha da bozacak yapay kurumlaşma
lara, yapay denetler yaratmaya, kamu kaynaklarının yağmalanmasına neden olabilecek uy— 439 — .
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gulamalara "dur" denilmesini beklemekteyiz.
Biz, yükseköğretimin bir kamu hizmeti olarak bedelsiz bir biçimde halka sunulmasından
yanayız. Devlet, hayalî ihracat gibi, hayalî beceri kursları gibi, hayalî teşvikler gibi, hayalî yatı
rımlar gibi nedenlerle kamu kaynaklarının yağmalanması örneklerine, bu kez de hayalî üniver
site yağmalanmalarını katmamahdır. Devlet, üniversiteyi üniversiteliye rağmen yönetme yan
lışlığında ısrar etmemelidir.
Sayın milletvekilleri, Bezmi Âlem Üniversitesi konusunda da bir şey söylemek istiyorum.
Yasaya ve Anayasaya hile yapıyorsunuz. Bunu, burada bir başarı olarak göstermeyiniz. Kongre
hesaplarıyla yaptığınız bu pazarlığın altında katacaksınız.
Burada, ikazlarımız dikkate alınmamasına rağmen, görevimizi yapmaya gayret ettik ve sizleri
uyarmaya çalıştık; ama, gene Anayasa Mahkemesine giderek, bu ikazlarımıza bugünden sonra
da devam edeceğiz.
Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir.
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 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.
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, herkes kendi oyunu kullansın lütfen.
BAŞKAN — Gayet tabiî efendim; mutadı, veçhile öyle olacaktır Sayın Koçak.
Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın efendim.
(Oylar toplandı)
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?..
Kalmadığına göre, oylama işlemi tamamlanmıştır.
Oy kupaları kaldırılsın efendim.
(Oyların ayırımına başlandı)
AHMET ERSİN (tzmir) — Sayın Başkan, bir şey sorabilir miyim?
BAŞKAN '— Buyurun.
AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın Başkan, niçin, kürsüye çıktığımız zaman Genel Kurulu
böyle sinirli bir havaya büründürüyorsunuz? Kanımca, kasten yapıyorsunuz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Cevap arz edeyim. Burada küçük bir Türkçe hatası var. "Büründürüyorsunuz"
diyor. Aynı şeyi ben sorabilirim; neden büründürüyorsunuz? Bürünüyorsa eğer, neden sinirli
bir havaya büründürüyorsunuz? Bugünkü tutanakları inceleyiniz, Sayın Rıza Yılmaz'ın ve Sa
yın Kamer Genc'in, yerinden, usul dışı müdahaleleri olmasa...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalan söylemene gerek yok; bak, tutanak burada.
BAŞKAN — Bakın şimdi, ben nasıl hitap ediyorum, sayın Milletvekili Genç nasıl hitap
ediyor... Değil mi efendim?
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, gerçekleri tahrif ediyorsunuz.
BAŞKAN — Binaenaleyh, tartışma buradan başlıyor. Beyefendi, Başkana, "yalan
söylüyorsun" diyor. Başkan, beyefendiye "Sayın Genç" diyor... İşte bu iki üslubun kaçınılmaz
tartışması oluyor.
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, Yalan söylemeye gerek yok, tutanak burada.
AHMET ERStN (îzmir) — Sayın Başkanım, bugün, Sayın Nurettin Yılmaz konuşurken,
siz de çok iyi biliyorsunuz, duydunuz, bütün Genel Kurul duydu, bizim Sayın Genel Başkanı
mıza, SHP'ye, diğer muhalefet partisine yakışıksız laflar etti. Bunun karşılığında, doğal ola
rak bizim Grup Başkanvekilimiz, sataşma nedeniyle söz istedi. Siz, bu sözü vermemek için di
rendiniz. Neticede, Genel Kurulun oyuna sundunuz; sandınız ki, Genel Kurul bunu reddede
cek; ama, Genel Kurul size karşı tavır aldı, "gerçekten sataştın" dedi. Aslında, konuşan arkadışımız da, "doğrudur, ben sataştım" dedi, buna rağmen, siz, konuşma hakkı vermemek için,
uzun süre direndiniz, bu direnmeniz karşılığında da, bizler, doğal olarak, haksızlığa uğradığı
mızı düşünerek size karşı tepkide bulunduk. Bunu yapmanıza gerek yoktu Sayın Başkan. Bu
na hiç gerek yoktu. Çıktı bizim Sayın Grup Başkanvekilimiz, güzelce cevap verdi. Yani, bize
bir sataşma varken, Grup Başkanyekilimizin susması yakışık almazdı; bizim hakkımızı koru
ması gerekirdi; çünkü, bize çok yakışıksız ve haksız suçlamalarda bulunuldu. Siz, tutumunuz
la; ki, daha önce de, ne zaman kürsüye çıksanız Sayın Başkanım, ne gariptir ki, bu Genel Ku
rulu sürekli gergin bir havaya sokuyorsunuz ve insanlar, sizin tutumunuz yüzünden birbirine
giriyor. Lütfen, rica ediyorum, Tüzüğe uygun davranışlar içine girin ve tarafsız olun Sayın Baş
kanım. Gerek yok; siz, bizim de Başkanımızsınız.
BAŞKAN — Bitti mi efendim? Bitirin artık; çünkü, söylemek istediğinizi söylediniz.
AHMET ERStN (tzmir) — Efendim, bizi konuşturmadığınız için, şimdi sohbet ediyoruz
diye söylüyorum...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Şu yaptığınız da İçtüzüğe aykırıdır.
BAŞKAN — O zaman, arkadaşınızı susturun.
RIZA YILMAZ (Ankara) —Sizin tutumunuz yüzünden oluyor bunlar; arkadaşımızın
değil, sizin tutumunuz yüzünden. Hiç bu tarafa bakmak lüzumunu hissetmiyorsunuz, bizi duy
mak zahmetine katlanmıyorsunuz. Taraflı hareket ediyorsunuz.
BAŞKAN — Bitti mi?
Sayın Ersin, söylediğinizin cevabını dinleyecek misiniz?
Evvela, tespitinizde yanılıyorsunuz. Tutanakları inceleyiniz; Nurettin Yılmaz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna ve Genel Başkanına, "sözde sosyaldemokrat" ifadesini kullanmıştır
ve bu ifadeler, Grup Başkanvekiliniz, fevkalade yakışıksız, çok yakışıksız şeklinde genel bir
ifadeyle Başkanlığa başvurunca -inceleyiniz tutanakları, göreceksiniz- Başkan sormuştur, "hangi
noktalarda sataşma olduğunu ileri sürüyorsunuz?" demiştir...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, özel sohbet yapmıyoruz ki...
BAŞKAN — Müsaade edin, zabıtlar burada.
Tutanakları beklemeye meydan vermemek için, anında ve yüz yüze çözmek istedim. O ba
kımdan, sataşmadan dolayı söz isteyen Sayın Güneş'e, "hangi noktalardan dolayı sataşma var
dediğinizi ifade edin" dedim ve ifade ettiği konularda da...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, bunları özel sohbette söyleyin; burada, konuşma
hakkımızı bekliyoruz... Bunları özel sohbette konuşun... Burası Genel Kurul; burada, ANAP
Grubu gibi sohbet yapamazsınız; burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gerektirdiği konu
lar konuşulur.
BAŞKAN — özel değil efendim, Meclis devam ediyor. Bir sayın üye söz istedi. Sayın Ersin'in Başkanlığı itham eden konuşmaları esnasında niçin susup dinlediniz?
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Bir olayı kotarmanın karşılığında taviz olarak yapıyorsu
nuz, şu uygulamayı taviz olarak yapıyorsunuz.
VI. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam)
2. — Ankara Milletvekili Rıza Yûmaz'a uyarma cezası verümesi
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, size bir uyarma cezası veriyorum.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Uyarma cezasını nasıl veriyorsun, neye göre veriyorsun?
BAŞKAN — İçtüzüğün bana tanıdığı yetkilerde, haksız, usulsüz, gereksiz, kaba, yaralayı
cı ve görüşmeleri engeller mahiyetteki sataşmaların sahibine uyarma cezası verilir; ona daya
narak veriyorum.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Bu saydıklarınız, aynen, Başkanın tutumunda var. Milletve
killerine karşı saygısız, milletvekillerini hiçe sayan, milletvekillerini dinlemeyen, onların sözle
rini duymayan davranışlar, sizin davranışlarınız. Burada 50 milletvekili, "Sayın Başkan, Sayın
Başkan" diye bağırdı, Sayın Başkanlık Divanında oturan zatınız, şöyle bir kafanızı kaldırıp
bakmak zahmetine ile katlanmadınız. Bu kadar mı duymadınız, bu kadar mı kulaklarınız ağır
işitiyor?
' . "
"
2. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaza ikinci uyarma cezası verilmesi
BAŞKAN — Size bir uyarma cezası daha veriyorum.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Teşekkür ediyorum verdiğiniz cezaya.
BAŞKAN — Aynı birleşimde iki uyarma cezası tutanak özetine geçecektir.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Geçsin.
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun lisansı ve Milli Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (î/591) (S. Sayısı : 507 ve 507ye 1 inci Ek) (Devam)
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı için yapı
lan açık oylama sonuçlarını arz ediyorum : Kullanılan oy sayısı 183, kabul oyu 156, ret oyu
23 geçersiz oy 4.
Bu surette, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu
Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Yüce Meclis.ce kabul edilmiş ve tasarı
kanunlaşmış bulunmaktadır; memleketimize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.
VI. - DİSİPLİN CEZALARI (Devam)

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kendisine verilen uyarma cezası nedeniyle konuşma
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, aynı birleşim içerisinde iki uyarma cezası verdiğim için,
kendisini savunmak üzere Sayın Kamer Genc'e söz veriyorum.
Buyurun Sayın Genç.
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkanvekili, sayın milletvekilleri, sayın boş sıralar;
şu anda ANAP'tan kimse yok; ama, tabiî bizim konuşmamızdan korktukları için kaktılar. Za
ten, bizim konuşmalarımızı dinlemeye cesaretleri de yok, onun için kaçtılar. Kendilerine iyi
kaçmalar diliyorum. Her zaman böyle kaçsınlar da millet de onlardan kurtulsun, biz de kurtu
lalım; hiç olmazsa bu memleket de gerçekten doğru dürüst bir nefes alsın. Bugünkü kaçma
işleminden dolayı kendilerini tebrik ediyorum ve dilerim ki, bir daha da bu Meclise gelmezler.
Eğer seçime giderlerse millet zaten onları kapıdan içeri sokmaz.
Tutanağa geçen şu beyanım nediyle Sayın Başkan Muavini bana uyarma cezası veriyor;
"Q Kürtleri orada katlettiren özal'dır."
Şimdi, bakın SHP'nin sayın milletvekilleri, buradaki olayın nedeni şu : özal evvelâ gitti,
"Ben lalabani ile, Mesut Barzani ile görüştüm" dedi ve bunlarla görüştükten sonra, "Irak'ta
federasyon kurabilirler" dedi. özal Amerika'ya gitmeden önce, "Ben Türkiye'deki Kürtlerden
rey alıyorum" diye etrafa tantanalı bir şekilde açıkladı; ancak, kendisi Amerika Birleşik Dev
letlerine gitmeden önce, Amerikan Devletinin bir prensip kararı vardı: "Eğer Saddam'ın kuv
vetleri Irak'ta herhangi bir iç olayı bastırmak için uçak veya helikopter kaldmrsa, ben bunları
imha ederim" dedi. Nitekim, Amerika Birleşik Devletleri o yolda, kaldırılan iki uçağı da dü
şürdü; ancak, Sayın özal'a son olarak Saddam Hüseyin bir temsilci gönderdi, özal'a hürmet
lerini sundu; kendisiyle zaten geçmişte aynı düşüncedeki insan olduğu, çok yakın dostlukları
olduğu, aralarında bir ihtilafın bulunmadığı şeklindeki telkinleriyle, "her ne kadar bundan
' önce karşıma çıktınız; ama, siz beni artık destekleyin" dedi ve bu yolda Amerika Birleşik Dev
letlerine de birtakım tavizler verdi. Bunun üzerine, özal Amerika'ya gittikten sonra, birleşik
kuvvetlerin, Amerika'nın, Irak'a, kimyasal silah kullanmaması, uçak ve helikopter kaldırma
ması yolunda verdiği yasaklamayı Amerika kaldırdı. Bu defa, Saddam Irak'ta yeni bir katlia
ma başladı ve kuzeyde ayaklanan Kürtlerin üzerine uçakla, helikopterle fosforlu gazlar, zehirli
gazlar attı. Nitekim, o zaman Irak'taki Kürtler, aşağı yukarı Irak'ın büyük bir kesimini de kontrollan altına almıştı.
Ban soruyorum şimdi: Peki, eğer özal gidip de Bush'a, "şu kararınızı kaldırın, bunlar
dan vazgeçin" demeseydi, Irak uçak veya helikopter kaldırmasaydı, Irak kuvvetleri oradaki
Kürtlere bu kadar hâkim olabilir miydi? Demek ki bu, Sayın özal ile Sayın Bush'un yaptıkları
bir tezgahtır ve Kürtlerin duygularıyla oynanmıştır.
Kürtlere evvela, "siz harekete geçin, biz sizi destekleriz" gibi bir tavır içine girmiştir, ar
kasından da, geçmişte tran Şahının yaptığı gibi, onları orada sırtüstü bırakmıştır. Benim de
mek istediğim olaydaki kasıt budur. Yani, özal, Amerika Birleşik Devletleriyle anlaşarak, Irak
lıların,, Kürtlerin üzerine, kimyasal gaz, fosforlu gaz kullanmasını, uçakla saldırmasını kendisi
kabul ettiği için, bir nevi, onların ölümüne neden teşkil eden davranışlar içinde bulunmuştur.
Bakın, biraz önce, Sayın Başkan Muavini, "Nurettin Yılmaz size, Başkanınıza bir şey
demedi" diyor. Aynen tutanaktan okuyorum :
''Ankara-Bağdat arasında mekik dokuyan, sözde sosyal demokrat ve demokratik sol par_ tilerin Saddam hayranı liderleri (bakın, liderleri diyor) şimdi kendi halkına ölüm saçan sevgili
dostları Saddam'ın vahşetine, akıttığı kanın durdurulması için niçin sessiz kalıyorlar?"
Ben de şimdi kendisine soruyorum: Peki, evvela oradaki Kürtlere kim "ayaklanın" dedi?
Bunu diyen özal'dır, bunu diyen Amerika'dır. Şimdi onları sırtüstü bırakıyor ve onların orada
ölümüne neden oluyor.
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Şimdi, ANAP'lı milletvekillerine şunu söylemek istiyorum :
Değerli milletvekilleri bugün, doğu ve güneydoğuda, güvenlik kuvvetleri, Kürt olduğu için
insanların üzerine doğrudan ateş ediyorlar ve birçok adamı öldürüyorlar. Bu güvenlik kuvvet
leri kimin emrindedir? Hükümetin emrindedir. Peki, bu ANAP'lı milletvekilleri, hakikaten,
doğu ve güneydoğudaki Kürtleri düşünüyorlarsa, Kürt oldukları için öldürülen insanların hakkını
korumak istiyorlarsa, hangi yüzle gelip bunun aksini burada söylüyorlar? Niye o güvenlik kuv
vetlerine hesap sormuyorlar? Niye onları cezalandırmıyorlar? Niye, o, işkence yapan, adam
öldüren, oradaki vatandaşları öldüren Hükümete hesap sormuyorlar? Demek ki, bunlar, do
ğuya ve güneydoğuya başka bir görüntüyle gidiyorlar, o insanların hislerini suiistimal ediyor
lar; istismar ediyorlar, geliyorlar burada da onlara sahip çıkmış gibi bir görüntü içine giriyor
lar. Bu, tamamen, iki yüzlülüktür, çifte standarttır ve tamamen oradaki halkı ezmek için yapı
lan tertiptir. Bu tertipleri orada yapacaksın, gelip burada da ucuz kahramanlık yapacaksın...
Bu, bir defa, milletvekilliğiniz sıfatıyla, dürüstlükle, aslında Kürt olduğunu iddia eden millet
vekillerinin gerçek Kürtlük duygusuyla da bağdaşmaz.
Ben bunları söylediğim için, bana uyarma cezası verildi. Benim için, ceza almak önemli
değil; ben, vicdanımdan ceza almayayım. Ben, fakir fukaranın hakkını savunduğum için ceza
alıyorum. Ben bu savunmalara devam edeceğim, memleketim için faydalı olan her şeyi savu
nacağım. Siz istediğiniz cezayı verebilirsiniz.
Biraz önce burada, Bezmi Âlem Üniversitesi için bir kanun çıktı. Ne pazarlıklarla çıktığı
nı hepimiz gördük. Bu önergeleri burada kimlerin, ne menfaatlar peşinde verdiklerini biliyo
ruz. Devletten büyük vurgunlar vuruluyor. Burada birtakım önergeler verilmek suretiyle bü
yük vurgun vurulduğu, birtakım insanların, birtakım milletvekillerinin devletten vurgun vur
duğu da, bu önergelerle ortaya çıkıyor. Yoksa ki, devleti milyarlarca lira zarara sokan önerge
leri hangi milletvekili burada karşılıksız verir, menfaat sağlamadan verir? Bunları vurgulamak
için söz aldım.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Sayın Turgut Özal, gerek Cumhurbaşkanlığı döneminde gerekse Türkiye Cum
huriyeti Başbakanlığı döneminde, Türk Devletinin imkânlarının ve kudretinin azamî derece
sinde, korunmaya ve yardıma muhtaç durumdaki Kuzey Irak'tan Türkiye'ye iltica eden sığın
macıların tamamına, tam bir şefkat, tam bir sevgi ve bu devletin büyüklüğüne yakışır bir anla
yış içerisinde tam bir koruma göstermişlerdir,
Daha önceki olaylarda yaşanan bu gerçek karşısında hiçbir mesnedi bulunmayan, "özal,
Kürtlerin katilidir" beyanınız, nazarımızda, mesnetsiz bir iftiradır.
KAMER GENÇ (Tunceli) — İftira sana yakışır.
BAŞKAN — özal, Allah'a olan inancıyla, insan sevgisi dolu ve yardıma muhtaç olan her
insana bu yardımın gösterilmesi inancıyla hareket eden bir liderdir. Bu bakımdan, beyanınızı
reddediyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yakında bakan olacaksın, merak etme.
2. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'm, kendisine verilen uyarma cezası nedeniyle konuşman
BAŞKAN — Sayın Rıza Yılmaz, size de, 102 nci Birleşimdeki yersiz ve gereksiz davranış
larınız ve mütecaviz beyanlarınız sebebiyle verdiğim iki uyarı cezası üzerine, davranışlarınızı
açıklamak üzere söz veriyorum.

_

444 —

T.B.M.M.

B : 102

3 . 4 . 1991

0:3

Buyurun.
AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın Başkan, Sayın özaPın, sizin takdirinize ve sizin avukat
lığınıza ihtiyacı kaldıysa, vay haline...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli Millî Eğitim Bakanı Sayın Akyol, sev
gili SHP milletvekilleri Kamer Genç, Sedat Doğan ve Ahmet Ersin; hepinizi saygıyla selam
lıyorum.
BAŞKAN — Hazırunda Divan üyeleri de var.
RIZA YILMAZ (Devamla) — Bunu, Genel Kurulda bulunan 4 milletvekilini tescil etmek
için belirtmek zorunluluğunu hissettim.
Değerli arkadaşlar, Başkanlık Divanında bugün oturumu yöneten Sayın Başkanvekili, ta
raflı, yanlı yönetim anlayışını kınadığım için, bana uyarı cezası verdi. Vermiş olduğu uyarı ce
zası, benim için, kendisini uyarmaya devam etme yolunda bir uyarı olacaktır.
Tümünüzü saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.
Gerek Sayın Genç, gerek Sayın Yılmaz, Başkanlığın yaklaşımının ve dayranış ve beyanla
rını değerlendirmesinin isabeti, cezanın da faydası hakkında önemli açıklamalarda bulundu
lar; teşekkür ediyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) — İstersen 10 tane daha ceza ver.
BAŞKAN — Uyarma cezalarının kaldırılmasını gerektirecek bir yeni durum getirmemiş
lerdir. Cezaları, tutanak özetinde, onların ifadesiyle...
RIZA YILMAZ (Ankara) — öyle bir talebimiz yoktur.
BAŞKAN — Yok mu efendim? Ben, belki vardır diye düşündüm. Olur ya, akşam vakti
dikkatimden kaçabilir.
Değerli arkadaşlarım, şimdi, izin verirseniz...
AHMET ERSİN (İzmir) — Bana da bir ceza verir misiniz? Bir ceza da ben rica ediyorum...
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen...
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLEK (Devam)
1. — 2547 Sayüı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasanst ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (J/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'ye 1 inci Ek)
BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanımız, Meclisimizin kanunlaştırdığı bu tasarı müna
sebetiyle söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Bakan.
AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın Başkan, bir ceza rica ediyorum...
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakana söz verdim. Sayın Bakan, teşekkür sadedinde son
söz hakkını kullanıyor.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; biliyorsunuz ve görüyorsunuz, hükümeti temsilen tasarının görüşülmesi dolayısıyla göre
vimin başındayım. Nedense, Sayın Genç, hiç sağa bakmadı, hep ortaya ve sola baktı; galiba,
salonun solunda da kimseyi göremeyince coştu.
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Efendim, öncelikle, tasarımızın kanunlaşmasından dolayı Yüce Meclise şükranlarımı arz
ediyorum; ama, bir vesileyle, yaşımızdan, başımızdan, geçmişimizden ötürü, bir noktaya de
ğinmek istiyorum :
Aşırılıklar ve farklılıkların ortaklıklar üzerine çıkarılması, hiçbirimize; ne demokrasimi
ze, ne milletimize, ne devletimize, ne geleceğimize hiçbir hayır ve yarar sağlamaz. Onun için,
Mecliste, sanıyorum .birbirimizi anlamaya çalışmalıyız. Bu anlayışla, bir cümle olarak ifade et
mek istiyorum; söylendiği için. Hükümet adına bunu yapmak zorundayım.
Sayın Genc'in -şüphesiz, elinde şu anda yok; olur ve getirirlerse mutluluk duyarım ve üze
rine gideriz- mesnetsiz ve delilsiz, bu kanunun çıkarılması dolayısıyla, "çeşitli menfaat ve
vurgunlar" şeklindeki suçlamalarının hiçbirini kabul etmediğimizi, edemeyeceğimizi özellikle,
vurgulayarak belirtmek istiyorum; ama, ellerinde mesnet varsa, delil varsa, yanlarında oldu
ğumuzu arz ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, böylece, görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır.
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 4 Nisan 1991 Perşembe
günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 1930

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. —içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, kamu kuruluflartnda sözleşmeli statüde görev yap
personelin sayışma ve bunlardan bazılarmtn yeni yıl zamlarını alamadtklart iddiastna ilişkin sor
Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin yazdı cevabı (7/1896)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan Kahveci tarafından yazılı
olarak cevaplandırılmasını dilerim. Saygılarımla.
Istemihan Talay
İçel
Sözleşmeli personel ücret zammı bu yıl gecikmeli olarak saptanmasının yanısıra şu ana
kadar bu zamdan yararlanamayan personelin bulunduğu parlamentoya ulaşan şikayetlerden
anlaşılmaktadır.
1. TEK ve TEKEL gibi kamu kurumlarının bazılarındaki personelin zamlarını alama
dıkları doğru mudur?
2. Sözleşmeli personelin yeni yıl zamlarının ödenmesi ne zaman sağlanacaktır?
3. Hergün biraz daha artan hayat pahalılığını dikkate alarak bu zamların biran önce öden
mesinin yanısıra bir ek zam yapılması da düşünülmektedir midir?
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4. Şu anda kamuda çahşıpta sözleşmeli statüde görev yapan kaç personel vardır? Bun
lardan zamlarını alamayanların sayısı ne kadardır?
T. C.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : BÜMKO-KY-21-118300-04/5392
Konu : Soru önergesi.

13.3.1991

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi: 22.2.1991 gün ve Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 7/1896-6943/31070 sayılı yazınız.
tçel Milletvekili tstemihan Talay tarafından yazılı olarak cevaplandırılmam isteği ile yö
neltilen soru önergesine ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur.
1. Kamu kesiminde sözleşmeli personel çalıştırılması çeşitli kanunlarda yer alan hüküm
ler çerçevesinde mümkün olabilmekte, ücretleri ise ilgili kanunlar ve bütçe kanunlarına konu
lan hükümlere dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilmektedir, sözleşmelerin yıllık
olarak yapılması nedeniyle sözleşme ücretlerinin tespiti işlemlerinin 1 Ocak itibariyle tamam
lanması fiilen mümkün olamamakudır. Bu nedenle, bütçe kanunlarına konulan hükümlerle
sözleşme işlemleri tamamlanıncaya kadar Ocak ve Şubat sözleşme ücretlerinin bir önceki yıl
sözleşme ücretleri üzerinden ödenmesi öngörülmekte ve Mart ayından itibaren yeni sözleşme
ler yapılarak ilgililere farkları verilmektedir.
Kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışan sözleşmeli personelin statü ve özlük hakları ise, 399
sayılı KHK ile düzenlenmiştir. Buna göre, kamu iktisadî teşebbüslerinin;
-(II) Sayılı cetvellerine dahil pozisyonlarında çalışan sözleşmeli personelin 1991 yılı ücret
leri, 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile belirlenen 6 750 000 liralık sözleşme tavan ücreti içinde
kalmak suretiyle unvanlar itibariyle Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen tavan miktarları
aşmamak kaydıyla teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yönetim kurullarınca tespit edilmektedir.
Sözleşmeli personel için 1991 yılında unvanlar itibariyle verilebilecek azamî temel ücret
tutarları 25.12.1990 tarih ve 90İT-116 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile tespit edilmiş
ve 10.1.1991 tarihinde kuruluşlara gönderilmiş olup, bu esaslar çerçevesinde kuruluşların yöne
tim kurulu kararları ile personelin 1991 yılı sözleşme ücretlerini tespit etmiş olmaları gerek
mektedir.
-(I) sayılı cetvellere dahil memur kadrolarında sözleşme ile çalıştırılacak personele verile
bilecek sözleşme ücreti tavanı ise 5.1.1991 tarih ve 91/1351 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
7 500 000 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tavan içinde kalmak kaydıyla her bir unvan için uygu
lanabilecek azamî sözleşme ücret tutarları Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilerek kuru
luşlara gönderilmiş olup, personele verilecek sözleşme ücretlerinin yine teşebbüs ve bağlı or
taklık yönetim kurullarınca belirlenmesi gerekmektedir.
Yapılan araştırmada bazı kurumların çalışmalarını tamamladığı ve ödemeleri yaptığı, ba
zı kuruluşların ise yönetim kurullarında görüşme aşamasında bulundukları anlaşılmıştır.
2. KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelden 1991 yılı sözleşme ücretleri henüz belirlen
meyenlerin yeni yıl zamlarının ödenmesi yönetim kurullarının kararlarının alınmasına bağlı
dır. Mart ayı içerisinde ilgililere farkların ödenmesi beklenilmektedir.
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3. KİT sözleşmeli personelinin ücretleri memurlar ve diğer kamu görevlileri ile diğer ka
nunlara göre sözleşmeli statüde çalışan personel ücretlerindeki artışlarla dengeli bir şekilde te
spit edilmiş olup, bir ek zam yapılması sözkonusu bulunmamaktadır.
4. 399 sayılı KHK'ye tabi teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda 1990 yılı sonu itibariyle 11 476
adedi (I) sayılı cetvele dahil kadrolarda ve 224 836 adedi de (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlar
da olmak üzere toplam 236 312 kişi sözleşmeli statüde çalışmaktadır. 3999 sayılı KHK'ye tabi
teşebbüs ve bağlı ortaklıklar dışında, ayrıca genel, katma ve özel bütçeli kuruşular ile belediye
ler ve il özel idarelerinde toplam 23 000 adet sözleşmeli statüde personel istihdam edilmektedir.
Bilgilerini arz ederim.
Maliye ve Gümrük Bakanı
*
Adnan Kahveci

2. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Millî Svunma eski Bakanı ve Ankara Milletvekili
Ercan Vuralhan'tn Dışişleri Bakanlığı idari ve Malî isler Daire Başkanı iken MİT Müsteşarlığına
verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp
moçin'in yazılı cevabı (7/1930)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıt
lanması için gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Fikri Sağlar
tçel
Millî Savunma eski bakanı, Ankara Milletvekili Ercan Vuralhan'la ilgili bir iddia Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdari ve Malî tşler Daire Başkanı olduğu sırada, aşağıda belirtilen
malzemelerin MİT'e verilmesi ile ilgilidir.
Sıra No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cinsi
Hareketli kamera
Hareketli kamera ara
kablosu
Hareketli kamera uzaktan
kumandası
Hareketli kamera B. kutusu
100 metrelik telli mikrofon
(kumanda kutulu)
Sabit kamera

Miktarı

Seri No.

2 Adet

(0537), (0542)

2 Adet

—

2 Adet
4 Adet

(4811.4) (4811.5)
—

2 Adet
2 Adet

—
(0586), (0556)

Monitör

1 Adet
4 Adet
4 Adet

—
—
(0658), (0513),
(0648), (0302)

Manzara resimli iki yüzlü
çerçeveli ayna

2 Adet

—.

Objektif

Açıklama

.
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Model vdD
5000

Sıra No.

Cinsi
Kulaklık (FT 8030 Model)

2 Adet

—

12

Color video camera (Sony
marka)

1 Adet

(224678)

Povver adaptör (1 adet bataryalı)

1 Adet

(022243)

14

Wega Marka Video

1 Adet

(0203046)

15

Wega marka video kasetli

1 Adet

(Lr500)

16

Wega marka video tablosu

1 Adet

—

17

Wega marka video omuz
kayışı

1 Adet

—

Toshiba marka, 31 ekran
renkli televizyon cih.

1 Adet

(20600545)

19

Kovaksiyel kablo (monitör
bağlantısı)

5 Top

—

20

Kovaksiyel kablo (kısa mo
nitör bağlantısı)

5 Adet

—

18

Açıklama

Seri No.

Miktarı

11

13

0:3
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Bu malzemelerin veriliş nedenleri ve kaynakları, hem başbakanlık, hem de Dışişleri Ba
kanlığınca mutlaka araştırılmalıdır.
1. \bnlarinda seri numaraları bulunan malzemelerin MİT müsteşarlığı demirbaş listele
rinde kayıtları var mıdır? Hangi yılda, hangi kaynakla, bu malzeme nereden ya da kimden
alınmıştır?
2. Bu malzemenin, Dışişleri Bakanlığı alımlarından devir edildiği söylenmektedir. Dışiş
leri Bakanlığı alımları içinde bu seri numaralarına sahip malzemeler var mıdır? Varsa bu mal
zemeler şimdi nerdedir?
«

3. Bu malzemeler, Dışişleri Bakanlığı kayıtlarında yoksa, MİT Müsteşarlığına dönemin
Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malt tşler Daire Başkanı Ercan Vuralhan tarafından verildiği iddia
ları doğru mudur? Ercan Vuralhan kayıtlara geçmeden devredildiği iddiaları bulunan bu mal
zemeleri, MİT Müsteşarlığına ne amaçla, kimler adına vermiştir?
4. MİT Müsteşarlığının değeri milyonlarla ifade edilen bu elektronik malzemeler için
Dışişleri Bakanlığına resmî bir teşekkür yazma isteği sözkonusu olmuş mudur? Vuralhan'ın
bu isteğe "şiddetle" karşı çıkarak, Dışişleri kayıtlarında bulunmadığını ve böyle bir teşekküre
gerek olmadığını söylediği doğru mudur?
5. Yukarıda belirtilen elektronik malzemeler, üretici ve dağıtıcı firmalar tarafından kimlere fatura ile satılmıştır?
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Sayı : İMAD-G-61-156
Konu : Soru önergesi Hk.
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1.4.1991

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : Başbakanlığa muhatap 6.3.1991 tarih ve 7/1930-7049/31521 sayılı yazılan.
îçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'm ilgide kayıtlı yazı eki yazılı soru önergesi
nin cevabı ilişikte sunulmuştur.
Saygılarımla arz ederim.
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin
Dışişleri Bakanı
Millî Savunma eski bakam Ercan Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî işler Daire
Başkanı iken MİT Müsteşarlığına bir kısım malzeme verdiği iddialarına ilişkin olarak dosyala
rımızda yapılan araştırma ve incelemede bu hususta herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.

3. — İzmir Milletvekili Veli Akscy'un, Çengelköy'de Diyanet Vakfına ait bir arazi içinde yer alan
dört adet köşkün Cumhurbaşkanlığı konukevi olarak satın alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazdı cevabı (7/1964)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Veli Aksoy
İzmir
Cumhurbaşkanlığı Konukevi olarak ayrılan istanbul'daki Huber Köşkünü küçük olduğu
gerekçeliyle Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal'ın kullanmadığı bilinmektedir.
1. Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal'ın Diyanet Vakfına ait Çengelköy'de 50 dönüm
lük arazi içindeki Vahdettin, Kadın Efendi, Ağalar ve Köçeoglu köşklerini 64 milyar liraya sa
tın aldırdığı, doğru mudur?
2. Diyanet Vakfına ait bu dört köşkün Cumhurbaşkanının baskısıyla Maliye ve Güm
rük Bakanlığı tarafından tapuya şerh koydurularak zorunlu istimlak yoluna gidildiği doğru
mudur?
3. Cumhurbaşkanlığı Konukevi olarak alınan dört köşkün restorasyonu için harcanarak
para miktarı nedir? Çankaya'da Cumhurbaşkanlığına ait yeni binanın yapımı ve restorasyon
için geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Bütçesi iki kez açık vermişti. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı
Bütçesi 1991 yılında da tekrar açık verecek midir?
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TC.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı
Millî Emlak Genel Müdürlüğü
Sayı : Mile 2. Şb. 3264-4342-15066
Konu : T&zıli Soru önergesi.

0:3

2.4.1991

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 19.3.1991 gün ve 7/1964-7207/31981 sayılı yazınız.
İzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başba- kanlık tarafından bakanlığımızca cevaplandırılması uygun görülen yazılı soru önergesindeki
sorulara verilen cevaplarımız aşağıda sunulmuştur.
1. Başbakanlıktan alınann 18.5.1990 gün ve 3737 sayılı yazıda; İstanbul tli, Üsküdar İl
çesi, Çengelköy mahallesinde bulunan, mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait 143 pafta, 865
ada, 3 parsel sayılı 50, 614 m1 yüzölçümlü taşınmazmalın Devlet Konukevi olarak kullanılmak
Üzere Bakanlığımızca kamulaştırılması istenmiş ve bunun üzerine bahse konu taşınmazmalın
kamulaştırılmasına 30.10.1990 tarihinde başlanarak gerekli işlemlerin tamamlanması sonucunda
64 170 700 000 TL. kamlaştırma bedeli ödenmek suretiyle Hazine adına tescili sağlanmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımızca anılan taşınmaz malın kamulaştırılması hususunda herhangi
bir talimat verilmemiştir.
2. Türkiye Diyanet Vakfına ait söz konusu taşınmazmalın kamulaştırma işlemleri tümüyle
2942 sayılı KamulafUrma Vuasının ilgili hükümlerine göre yürütülmüş, anılan Yasanın 7 nci
maddesi gereğince taşınmaz malın tapu kütüğüne zorunlu olarak şerh konulmuştur. Sayın Cum
hurbaşkanımızın bu konuda da herhangi bir talimatı olmamıştır.
3. Bahse konu taşınmazmal, Cumhurbaşkanlığı Konukevi değil, Devlet Konukevi ola
rak kullanılmak üzere kamulaştırılmıştır. Bedeli de Genel Bütçeden karşılanmıştır. Restoras
yonu için Bayındırlık ve tskan Bakanlığınca gerekli projeler hazırlandıktan sonra ihale işlem
leri adı geçen Bakanlıkça yapılacak, giderleride yine bu Bakanlık Bütçesinden karşılanacaktır.
Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle bu harcamaların ilgisi bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Adnan Kahveci
ı Maliye ve Gümrük Bakanı

4. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırh'ntn, hastalıkları nedeniyle bir haftadan fazla rap
olan memurların yan ödeme vetazminatlarındankesintiyapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sor
ve Devlet Bakam Recep Ercüment Konukman'tn yazdı cevabı (7/1966)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığınızı saygı
ile dilerim. 12.3.1991
önder Kırlı
Balıkesir
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1. Ekonomik sıkıntı ve bunalım içinde bulunan memurun eline geçen parada yan ödeme
ve tazminatların payı önemli bir yer tutmaktadır. Oysa.memurlarm hastalanması halinde, dok
tordan alacağı raporun bir haftayı geçmesi halinde, yan ödeme ve tazminatlarına % 25 'lik
kesinti getiren Hükümet uygulamasıyla memurlara hasta olmak yasaklanmış olmamakta mıdır?
2. Memurların hem hastalanabileceğim kabul etmek, hem de hastalanıp rapor alsın diye
yan ödeme ve tazminatlarını kesmek hangi hukuk, mantık ve adalet ölçüleriyle bağdaşmaktadır?
3. Geçim sıkıntısı içinde bulunan memurun hastalanması halinde, salt eline geçen para
nın kesilmemesi için, hasta hasta görevine gelmek zorunda bırakılması, onun yaşamını tehlike
ye atan çok katı ve insafsız bir uygulama değil midir? Bu şekilde, hasta hasta çalışan bir me
murdan verim alanıbaliceğine inanıyor musunuz?
4. Rapor alarak, bu hakkı suiistimal edenler varsa bunu araştırmak ve hasta olmadığı
halde memura rapor veren doktorun üzerine gitmek adaletin gereğiyken, bunların yerine, has
talandığı için rapor aldı diye haklılığına haksızlığına bakılmaksızın memurun çoluk çocuğu
nun nafakasıyla oynamak, hak ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayan, sosyal devlet ilkesine ters
bir uygulama değil midir? Raporun gerçeği yansıtmadığı saptanmadan yapılan kesintiyle, öz
lük hakları gaspedilmiş olmamakta mıdır?
5. Bu sakat, adaletsiz uygulamaya son verilmesi düşünülmekte midir?
T. C.
Devlet Bakanlığı
Sayı : 03.011.002/1264
Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı.

3.4.1991

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi •: a) TBMM Başkanlığının 19.3.1991 tarih ve 7/1966-7209/31979 sayılı yazısı.
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 22.3.1991 gün ve
07/106-1075-03241 sayılı yazısı.
Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın Sayın Başbakanımıza tevcih ettikleri ve Sayın Baş
bakanımızın da kendileri adına tarafımdan cevap verilmesini tensip ettikleri yazılı soru önerge
si cevabı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Prof. Dr. R. Ercüment Konukman
Devlet Bakanı
Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın Yazılı Soru önergesine Verilen Cevaplar
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 213 üncü maddesinden sonra gelen
ek maddenin sondan üçüncü fıkrası hükmü gereğince Devlet memurlarına verilecek zam ve
tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak
tadır. Ancak, sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem ve akıl
hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı
hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmî yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri
tedavi süreleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içerisinde kullanılan hastalık izin süresi topla
mının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik öden
mektedir.
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Yukarıda belirtildiği üzere sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, uzun sü
reli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalık izinleri ve resmî yataklı tedavi kurumlarında yatarak te
davi görenlere verilen hastalık izinlerinin kullanılmasında herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiş
kısıtlama sadece tek hekim tarafından verilen raporlar için öngörülmüştür.
Başka bir ifadeyle tek hekim tarafından verilen rapor nedeniyle fiilen çalışılmayan günler
için bu sürelere isabet eden zam ve tazminatların % 75 'i ilgilere ödenmektedir. Eğer hastalık
izni resmi sağlık kurulu raporu ile verilmişse bu takdirde herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.
2. 1 inci maddede de açıklandığı üzere hastalık sebebiyle rapor alan Devlet memurları
nın yan ödeme ve tazminatlarının kesilmesi sözkonusu olmayıp hastalık izni alınan durumlar
dan sadece tek hekim tarafından verilen rapor nedeniyle fiilen çalışılmayan hastalık izni süre
lerine isabet eden zam ve tazminatların % 75'i ödenmektedir.
3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 105 nci maddesi gereğince, memur
lara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük hakla
rına dokunulmaksızın,
A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,
C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa
yakalananlara on sekiz aya kadar izin verilmesi mümkün bulunmaktadır.
Mezkur madde hükmünden de açıkça anlaşılacağı gibi hastalanan memurların hastalık
izinli sayılmalarını kısıtlayan bir durum bulunmayıp, aksine bu durumdaki memurlar aylık ve
özlük hakları yönünden sosyal güvenliğe kavuşturulmuşlardır.
4. 1 ve 2 nci maddede belirtildiği üzere zam ve tazminatların ödenmesinde fiilen çalışma
şartı aranmakta, özellikle hastalık izinli memurların özlük haklarının kısıtlanmasına matuf
bir düzenleme ya da uygulama varit bulunmamaktadır.
5. Konuya ilişkin uygulama mevzuata uygun olarak sürdürülmekte olup, son verilmesi
düşünülmemektedir.

/
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2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Ban Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Dört Ek
Madde Eklenmesi ye Bir Ek Maddesinin Yttrüriükten Kaidınlmasına Dair Kanun Tasarısına
yerilen oylann sonucu :
Kanunlaşmıştır.
450
183
156
23

Üye Sayısı
Oy Verenler
Kabul Edenler
Reddedenler
Çekimser
Geçersiz Oylar
Oya Katılmayanlar
Açık Üyelikler

4
256
11
(Kabul Edenler)

ADANA
Ahmet Akgün Albayrak
Ledin Barlas
Mehmet Ali Bilici
Ersin Koçak
AFYON
Mustafa Kızıloğlu.
Hamdi özsoy
Nihat Türker

BALIKESİR
AH Sami Akkaş
Kudret Bölükoğlu
İsmail Dayı
Fenni tslimyeli
Necat Tunçsiper
Ahmet Edip Uğur

AĞRI
Hasan Fecri Alpaslan
AMASYA
tsmet özarslan

BİNGÖL
Mehmet Ali Doğuşlu
BİTLİS
Kâmran tnan
Faik Tarımcıoğlu
BOLU
Seçkin Fırat
Kâzım Oksay

ANKARA
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu.
Rifak Diker
Hazım Kutay
Alpaslan Pehlivanlı
Mehmet Sezai Pekuslu
Halil Şıvgın
Mustafa Rüştü Taşar
ANTALYA

BİLECİK
Mehmet Seven

Ayhan Uysal
ÇANKIRI
Ali Çiftçi
Ali Necmettin Şeyhoğlu
İlker Tuncay
DENİZLİ
Muzaffer Arıcı
Ayçan Çakıroğulları
İsmail Şengün
DİYARBAKIR
Abdülkadir Aksu
GÜMÜŞHANE
Mahmut Oltan Sungurlu
HATAY
Mehmet Vehbi Dinçerler
Mehmet Pürdeloğlu

İÇEL
Ali
Er
Ahmet Kurtcebe Alptemoçın
Ali
Rıza
Yılmaz
İlhan Aşkın
Rüştü
Kâzım
Yücelen
Hüsamettin örüç
İSTANBUL
Fahir Sabuniş
BURSA

Abdullah Cengiz Dağyar
Cengiz Tuncer

tsmet Tavgaç
Mustafa Ertuğrul Ünlü

AYDIN

ÇANAKKALE

Cengiz Altınkaya
Ömer Okan Çağlar
Mehmet Yüzügüler

Mustafa Cumhur Ersümer
İlker Genlik
Mümin Kahraman
454

Avni Akyol
Abdülbaki Albayrak
İmren Aykut
Orhan Demirtaş
Mehmet Necat Eldem
Hayrettin Elmas
Halil Orhan Ergüder
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KOCAELİ
İsmail Safa Giray
Nuri Gökalp
Abdulhalim Araş
Talat tçöz
Bülent Atasayan
Adnan Kahveci
KONYA
Altan Kavak
Recep Ercüment Konukman Abdurrahman Bozkır
İbrahim özdemir
Kadir Demir
Güneş Taner
Mustafa Dinek
Sudi Türel
Ziya Ercan
Adnan Yıldız
Mehmet Keçeciler
Namık Kemal Zeybek
Haydar Koyuncu
Adil
Küçük
İZMİR
Ali Talip özdemir
Işın Çelebi
Ali Pınarbaşı
Burhan Gahit Gündüz
Saffet Sert
Kemal Karhan
Mehmet Şimşek
Işılay Saygın
KÜTAHYA
Ramiz Sevinç
Mustafa Uğur Ener
KAHRAMANMARAŞ
Adil Erdem Bayazıt
Mehmet Onur
Ülkü Söylemezoğlu
KARS
İlhan Aküzüm
Vasin Bozkurt
KASTAMONU

SAKARYA
Mümtaz özkök
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu
SAMSUN
Kemal Akkaya
tlyas Aktaş
Hüseyin Özalp
SİİRT
İdris Arıkan
Kemal Birlik
Kudbettin Hamidi
SİNOP
Hilmi Biçer

Mehmet Bülent Çaparoglu
Galip Demirel
Metin Emiroğlu
Yusuf Bozkurt özal
Talat Zengin

SİVAS

Sadettin Ağacık
Hüseyin Sabri Keskin
Nurhan Tekinel

Ekrem Pakdemirli
Gürbüz Şakranlt
Münir F. Yazıcı
Mehmet Yenişehirlioğlu

KAYSERİ

MARDİN
Beşir Çelebioğlu

M. İrfan Başyazıcıoğlu
Recep Orhan Ergun
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu
Nuh Mehmet Kaşıkçı
Mustafa Şahin
Mehmet Yazar

Ahmet Altıntaş
Süleyman Şükrü Zeybek

KIRŞEHİR

Alaattin Fırat
Erkan Kemaloğlu

Kâzım' Çağlayan
Şevki Göğüsger
Gökhan Maraş

ORDU
Bahri Kibar
Ertuğrul özdemir
İhsan Nuri Topkaya
Gürbüz Yılmaz
Şükrü Yürür

MALATYA

MANİSA

MUĞLA

MUŞ

NİĞDE
Raşit Daldal
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Yılmaz Altuğ
Mahmut Karabulut
Kaya Opan
Şakir Şeker
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu
TOKAT
Metin Gürdere
TRABZON
Eyüp Aşık
Hayrettin Kurbetli
Fahrettin Kurt
UŞAK
Ahmet Avcı
Mümtaz Güler
Mehmet Topaç
VAN
Selahattin Mumcuoğlu
YOZGAT
Cemil Çiçek
Ali Şakir Ergin
Lutfullah Kayalar
Mahmut Orhon
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(Rmkkdtnkr)
ADANA
Mehmet Can
Abdullah Sedat Doğan
ANKARA
Kâmil Ateşoğullan
levfik Koçak
İbrahim Tez
Rıza YUmaz
Yaşar Yılmaz
ÇORUM
Cemal Şahin
DENİZLİ
Adnan Keskin

EDİRNE
Mehmet Fuat Erçetin
ERZİNCAN
Mustafa Kul
İÇEL
Ekin Dikmen
İSTANBUL
Ali Haydar Erdoğan
Hasan Fehmi Güneş
HOsnO Okçuoğlu
İZMİR
Türkân Akyol

K. Kemal Anadol
Ahmet Ersin
Erol Güngör
Neccar TOrkcan
SİNOP
özer Gürbüz
TUNCELİ
Kamer Genç
ZONGULDAK
levfik ErtOzOn

Geçersiz Oylar
ÇORUM
Rıza Ilıman
EDİRNE

Erdal Kalkan
GAZİANTEP
MusUfa Hikmet Çelebi

İSTANBUL
Mustafa Sarigdi

(Oya Katılmayanlar)
ADANA

AMASYA

Cüneyt Canver (tz.)
M. Halit Dağlı
YUmaz Hocaoğlu (Bsk. V.)
Mahmut Keçeli
Selahattin Kılıç
İbrahim öztûrk
Mehmet Perçin
Orhan Şendağ

Mehmet Tabir Kase
Hasan Adnan lUtkun
Kâzım Ulusoy
ANKARA

ADIYAMAN
Mehmet Deliceoğlu
Abdurrahman Karaman
AFYON
Metin Batıbey (tz.)
Baki Durmaz
Abdullah Ulutürk
AĞRI
Cezmi Erat
Yaşar Erydmaz
Mehmet Yaşar

Erol Ağagil
Muzaffer Atılgan (tz.)
Beser Baydar
Onura! Şeref Bozkurt
Mehmet Çevik
Ömer Çiftçi
Hüseyin Barlas Doğu
Eşref Erdem
levfik ErtOrk
Göksel Kalayaoğlu
Arif Sağ (tz.)
Mehmet Sağdıç
Ercan Vuralhan
Zeki YavuztOrk
ANTALYA
Adil Aydın
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Deniz Baykal
Hasan Çakır
İbrahim Demir
Hasan Namal
ARTVİN
Ayhan Arifağaoğlu
Bahattin Çaloğlu
Hasan Ekinci
AYDIN
Mustafa Bozkurt
Hilmi Ziya Postaa
Nabi Sabuncu
BALIKESİR
Mustafa Çorapçtoğlu
1. önder Kırlı
BİLECİK
Tayfur Ün
BİNGÖL
Haydar Baylaz
İlhamı Binici

T.B.M.M.
BİTLİS
Muhyettin Mutlu
BOLU
Nevzat Dûrukan
Turgut Yaşar Gulez (tz.)
Ahmet Şamil Kazokoglu
BURDUR
Fethi Çetikbaş
Sait Ekinci
İbrahim Özel
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Metin Ihman
ERZURUM
Sabahattin Ara»
logay Gemalmaz (İz.)
Mehmet Kahraman
Nihat Kitapçı
ismail Köse
Rıza Simsek
Mustafa Rıfkı Yaylalı
fcytılyKHİR

Mustafa Balolar
İsmet Oktay
M. Cevdet Selvi
Zeki Ünal
Erol Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Mehmet Akdemir
ÇORUM
Abdulkadir Ateş
Ahmet Güoebakan
ÜnalAkkaya
Nevzat Aksu
Hasan Celal Güzel
Mustafa Namlı
Hasan Ttamöver
Ünal Yaşar
DENİZLİ
Esat aldırım Ava (Bşk. V.) Muştan Yılmaz
GİRESUN
HOdaiOral
Mustafa Çakır
DİYARBAKIR
Burhan Kara
FuatAtalay
Mehmet AU Karadeniz
Ferit Bora
Yavuz Köymen
Hikmet Çetin
Rüştü Kurt
Nurettin DOek
GÜMÜŞHANE
Mehmet Kahraman
Ülkü Gokalp Güney
Sah h Sümer
Muhittin Karaman
EDİRNE
HAKKÂRİ
Şener İşleten
Naim Geyiani (tz.)
İsmail Ügdül
Cumhur Keskin
ELAZIĞ
HATAY
Hüseyin Cahit Aral
Mehmet Dönen
Ahmet Kuçükd
Mustafa Kemal Duduojlu
Nizamettin özdoian
Turhan Hırfanoğlu
AU Rıza Septiofthı
öner Miski
Mehmet Tabir Şaşmaz
AH Uyar
ERZİNCAN
İSPARTA
Yıldırım Akbuhıt (Başbakan)
Süleyman Demire!
BURSA
Abdulkadir Cenkçiler
Cavit Çağlar
Beytullah Mehmet Gazioglu
Mehmet Gedik
Fehmi Işıklar
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Abdullah Aykon Dolan
Ertekin Durutûrk
İbrahim GOrdal
İÇEL
Hikmet Biçentürk
AH Bozer (İz.)
Etem Cankurtaran
Durmuş Fikri Sağlar
M. tstemihan Talay
İSTANBUL
Behiç Sadi Abbasoğlu
Bülent Akarcah
Cevdet Akçalı
Bedrettin Doftancan Akyürek
Yaşar Albayrak
Abdullah Başturk
tsmafl Cem
Yüksel Çengel
M. Ali Eren
Temel Gündoğdu
Ömer Ferruh Üter
Mehmet Cavit Kavak
Aytekin Kotil (Bşk. V.)
Leyla Yeniay KÖteoğlu
Mehmet Moftultay
İsmail Hakkı önal
Mustafa Hilmi özen
Yusuf Kenan Sönmez
Alilanrtyar
Mustafa Timisi
Ali Topuz
Reşit Ülker
İZMİR
VeüAksoy
M. ibran Bayazıt
Halfl Çulhaoğlu
H. Hüsnü Doğan (B.)
İsmet Kaya Erdem (Başkan)
Akın Gönen
Erdal İnönü
Binen Keleş
Fuat Kıla
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KAHRAMANMARAŞ

Hasan Zengin

Nafiz Kurt (t. A.)

Atilla tmamoğlu
Mehmet Onur
Ali Şahin
Ali Topçuoğlu
Ahmet Uncu
KARS
Mahmut Alınak
Vedat Altun
Sabri Araş
Kerem Güneş

MARDİN

SİİRT
Zeki Çeliker
SİNOP
Yaşar Topçu

KASTAMONU
Murat Başesgioğlu
KAYSERİ
Seyit Halil özsoy
Abdulmecit Yağan

Süleyman Çelebi
Abdülavahap Dizdaroglu
Mehmet Adnan Ekmen
Ahmet Türk
Nurettin Yılmaz
MUĞLA

Ekrem Kangal

Tufan Doğu
Musa Gökbel
Latif Sakıcı

ŞANLIURFA

MUŞ
Mehdin Işık
Mehmet Emin Seydagil
NEVŞEHİR

KIRKLARELİ
Gürcan Ersin
trfan Gürpınar
Cemal özbilen

Ali Babaoğlu
Esat Kıratlıoğlu
Cemal Seymen

KOCAELİ

Doğan Baran
Haydar Özalp
Mahmut öztürk
Pirsel Sönmez

Erol Köse
Onur Kumbaracıbaşı
Alaettin Kurt
A. Rıza Sirmen
Ömer Türkçakal
KONYA
Ömer Şeker
Vefa Tanır
Abdullah Tenekeci
KÜTAHYA
H. Cavit Erdemir
Mehmet Rauf Ertekin
Mustafa Kalemli
Mehmet Korkmaz
MALATYA
İbrahim Aksoy
MANİSA
Ümit Canuyar
Sümer Oral
önol Sakar
M. Erdoğan Yetenç

SİVAS
Ömer Günbulut

NİĞDE

ORDU
Nabi Poyraz
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
102 NCt BİRLEŞİM
3 . 4 . 1991 Çarşamba
Saat : 14.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 21 arkadaşının, uyguladıkları
yanlış politikalar sonucunda Türk tarımını ve Türk çiftçisini aşılması gittikçe imkânsızlaşan bir darboğazın içine soktukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında
Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına
ilişkin önergesi (U/20) (Görüşme Günü : 9.4.1991 Salı)
3
SEÇİM

4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ SORULAR

7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
1. — 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 17 nci Maddesine Bir
Fıkra Eklenmesine Dair 415 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal
işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/707) (S. Sayısı : 545) (Dağıtma tarihi :
29.3.1991)
X 2. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'ye 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihleri : 18.1.1991, 7.2.1991)
3. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı tmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi,
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Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi :
17.5.1990)
X 4. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tarihi : 25.1.1991)
X 5. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504)
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991)
6. — 8.1,1985 Tarihli ve 3143 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dr*ir Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/768) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi: 12.2.1991) 7. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza
Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, izmir
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276,
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991)
8. — Erzurum Milletvekili ismail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin'
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu
Kanuna iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve içişleri Komisyonu
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi: 28.11.1990)
9. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi :
3.12.1990)
X 10. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991)
X 11. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet:
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vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161)
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990)
12. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve-Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi :
12.4.1990)
13.— Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı :
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990)
X 14. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma
tarihi : 15.5.1990)
X 15. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990)
16. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195)
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990)
17. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kumlu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
18. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
19. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (St Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
20. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldinlnası Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)

_ 4 21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
22. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
23. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
24. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu .(3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
25. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
26. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990)
27. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerindtn Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
X 28. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 447) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990)
X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990)
X 30. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 449) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990)
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31. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990)
32. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990)
33. — izmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990)
34. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu
(2/334) (S. Sayısı: 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990)
X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990)
X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında •
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990)
X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605)
(S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 25.10.1990)
38. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi: 31.10.1990)
39. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi . 31.10.1990)
X 40. —- Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Buluduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690)
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990)
41. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi • 8.11.1990)
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X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484)
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990)
X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485)
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990)
X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483)
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990)
X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /609)
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990)
X.46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi :
8.11.1990)
X 47. — Yeraltı Madenlerinde işe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasalısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990)
X 48. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990)
X 49. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanmmasr ve İcrası Hakkındaki New York
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı: :500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990)
X 50. — Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990)
X 51. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikaşyonu Hakkında Kanunun 5 inci
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma
tarihi : 28.12.1990)
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X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728)
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991)
53. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı :
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991)
54. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991)
X 55. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline tlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay
Milletvekili Öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşme
lerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Ola
rak Tescillerine tlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 2/307)
(S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991)
56. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüf'i'ne Devredilmesine İzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991)
57. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991)
58. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek.Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi Ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20,2.1991)
59. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130
İlçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi :
20.2.1991)
60. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kim
lik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991)
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61. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991)
62. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu
Raporu (1/764) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991)
63. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991)
64. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve' Görevleri Hakkında Kanuna Bazı
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991)
X 65. — Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
(1/778) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991)
66. — Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma
tarihi : 5.3.1991)
67. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi :
5.3.1991)
68. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin
2 Numaralı Bendinin (a.) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 69. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma
tarihi : 7.3.1991)
70. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları
raporları (1/784) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 20.3.1991)
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X 71. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Düşürülen Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye - Suriye Protokolü
nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/779) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 21.3.1991)
. 72. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişlerikomisyonları raporları (1/648) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991)
X 73. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasındaki ve Ötesindeki Hava Servisleri İçin An
laşmanın, Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık,
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/679) (S. Sayısı: 539)
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991)
X 74. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/597) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991)
X 75. — 12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da İmzalanan Uluslararası Hava Taşı
malarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiştiren
Guatemala City Protokolü, 3 Sayılı Montreal Ek Protokolü ve 4 Sayılı Montreal Pro
tokollerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık,
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/740) (S. Sayısı: 541)
(Dağıtma tarihi : 25.3,1991)
X 76. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
tki Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık,
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/699) (S. Sayısı: 543)
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991)
X 77. — Şikago'da 7 Aralık 1944 Tarihinde Âkit ve İmza Edilmiş Olan Milletler
arası Sivil Havacılık Anlaşmasına 83 (BIS) Maddesinin Eklenmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi: 25.3.1991)
X 78. — Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/755) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi :
25.3.1991)
79. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaş
larına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi :
25,3.1991)
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X 80. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1 /664)
(S Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 29.3.1991)
81. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunuma Gedicıi 32 ma Madde Eklenmesine Dair
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma
tarihi : 29.3.1991)
>!•—«W»" ı • •

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.
(102 nci Birleşim)

