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I. — GEÇEN T 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
1. — Başkanvekili Vefik Kitapçıgil, vefat eden 

Danışma Meclisi Üyeleri Mustafa Yücel, ve Aydemir: 
Aşkın'm ruhlarını taziz ve yakınlarına başsağlığı dile
yen bir konuşma yaptı ve saygı duruşunda bulunul
du. 

2. — Kâzım Öztürk, 20-21 Temmuz 1983 tarihin
de Pazar - Fındıklı yöresinde vukubulan, büyük can 
ve mal kaybına neden olan afet nedeniyle gündem 
dışı bir konuşma yaptı. 

3. — Ermenilerin aleyhimize kongreler yapmasına 
izin veren İsviçre Devletiyle yurt dışındaki görevlile
rimizin şehit edilmelerine yardım eden Fransız Dev
leti Meclislerine Danışma Meclisinin protestolarının 
iletilmesine dair Kamer Genc'in önergesi kabul edi
lerek, gereğinin Başkanlık Divanınca yerine getirile
ceği bildirildi. 

4. — Gündemde mevcut : 
27 Temmuz 1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Si

lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bazı Fıkralar ile Bir Ek ve 
Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ile Aynı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve 121 inci Maddesinin (e) Bendinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile, 

II. — GELEN 

Tasarılar 

1. Bankalar Hakkında Kamun Hükmünde Karar
name. (1/753) (Başkanlığa gel'iş tarihli : 22.7.1983) 
(Malî İşler (Esas); İktisadî İşler; Bütçe - Plan ko-
mâsyonlaıraıa : 25.7.1983) 

2. 25 Eylül 1981 Tarihli ve 2528 SayıJn Er Ka

zanından İaşe Edileceklere İlüş'kıin Kanuna 3 Ek Mad

de Eklenmesi Hakkında Kanun -Tasarısı. (1/754) 

- I lifli—1l«' 

VAK ÖZETİ 

Devlet İhale Kanunu Tasarısının, öncelikle görü
şülmesine dair Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
kabul edildi. 

5. — 6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yüksek
öğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı, Danışma Meclisi Üyesi Zeki ÇAK
MAKÇI ve 15 Arkadaşının Aynı Kanunun 58 inci 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Muzaffer 
SAĞIŞMAN ve 13 Arkadaşının, Yükseköğretimin 
Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sınıfın
da, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci Sını
fında Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan 
Öğrencilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine 
Dair Kanun Teklifinin maddeleri üzerindeki görüş
melere devam edildi. 

26 Temmuz 1983 Salı günü saat 14.Q0'te toplan
mak üzere Birleşime saat 18.40'da son verildi. 

Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanvekili 

Ali Nejat ALP AT A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

KÂĞITLAR 

(Başkanlığa geliş tarihi. : 22.7.1983) (Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri Komisyonuma : 25.7.1983) 

3. İstanbul Üniversitesi 1980 Bütçe Yılı Kesin -
hesap Kanun Tasarısı. (1/755) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 22.7.1983) (Danışma Meclisi Hesap laırımı İnce
leme ve Sayıştay Komisyonuna : 25.7.1983) 

4. Kamulaştırma Kanunu Tasarısı. (1/756) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 22.7.1983) (Bayındırlık, Ulaştır
ma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma (Esas), Ana
yasa; Adalet; Malî İşler 'komisyonlarına : 25.7.1983) 
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BtRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başfeanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, AU Nejat ALPAT 

BAŞKAN — Değerli üyeler; Danışma Meclisi- mizin 134 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
re başlıyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, görüşmele-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Tevfik Fikret ALPASLAN'in, Ermeni terö
rü konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan'ın Gündem 'dışı söz 
isteği vaır; okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sayın Başkan, 26 Temmuz 1983 Salı günü Er

meni terörü konusunda gündem dışı söz almak is
tiyorum. 

Müsaadelerinizi arz ederim. 
Tevfik Fikret ALPASLAN 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. 
TEVFİK FİKRET ALPASLAN — Sayın Baş

kam, Danışma Meclisinim kıymetli üyeleri; 
Son günlerde Ermeni terörü sonucu Dursun Ak-

soy şehit edildi, Orly Havaalanında yedi kişi öldü, 
21 kişi ağır olmak üzere 60 kişi yaralandı, Ermeni 
kongresi toplantı, ulusal Ermeni konseyi teşkili ka
ranını aldı. Bunlar son olmayacaktır. Çünkü caniler 
öldürmeye devam edeceklerini, Türkiye'min çıkarla-
nmın olduğu siyasî, ekonomik ve turistik kurumılaıra 
saldırılara devam edeceklerini ilan etmektedirler. 

İşlenen bu cinayetlerin faillerinin fert ve teşkilat 
olarak yanlarına kalmayacağından, bunlarım yakala
nacağından, layık oldukları cezalara çarptırılacağın
dan, süratli ve etkili önlemlerin alınacağından Hü
kümet (sorumlularımız emim bulunuyor. Milletimiz 
de emin mi?.. 

Bu sorunun cevabını vermek oldukça zor. Büyük 
bir 'milletin uluslararası hukuk kaidelerine daima ria
yetkar olarak sorumluların meşruluk ve ağır başlı
lık içinde bulunması muhakkak ki doğru ve yerin
dedir. Suçsuz diplomat ve vatanda şiarımızın hiç ta
nımadığı ve hiçbir zaman tanımayacağı katililer ta

rafından öldürülmesi, Türk Milletimden intikam al
mak için öldürülmesi memleketimiz için acı olduğu 
kadar insanlık için de kara bir lekedir. 

Millî güvenlik için en yüksek bir organ teşkil eden 
Yasama Organının faydalı görüşler ortaya koyarak 
çözüme yardımcı olmasının görevi olduğu düşünce
sindeyim. Bu konuda tutulacak yol hissî tutumlar
dan sıyrılarak gerçeklerin derinliğine inilmesidir. 

Geçmişte Ermenilerle Türkler arasında bazı olay
lar geçmiştir; fakat bu olaylar bazı Ermeni grupla
rı tarafından genellikle ıtek yönlü olarak belgelendi-
tilmıiş, sathî, hissî, kısmen kulaktan dolma, çoğu 
zaman da peşin hükümlüdür. Gerçek durum ilmî 
araştırmalarla objektif şekilde tespit edilmeli ve en 
geniş şekilde yayınlanmalıdır. 

Araştırmacıların bulguları ne olursa olsun aydın
lık faydamıza olacaktır. 

Ermeni iddiaları; 1915 yılında bir milyon civa
rında Ermeninim Osmanlı İmparatorluğu tarafından 
•katledildiği, 500 bin Ermeninin de göçe zarflandığı 
mahiyetindedir. Bu tür bir iddiada bulunmadan ön
ce o dönemde Osmanlı İmparatorluğu hudutları içlin
de yaşayan Ermeni orijinli Osmanlı vatandaşlarımın 
•sayıları üzerinde bir araştırma yapmak isabetli ola
caktır. 

Bütün verdiğim rakamlar tamamen resmî kaymak
lara dayanmaktadır. İngiltere Dışişleri Bakanlığı 
kaynaklarına göre Ermeni sayısı 1 milyon 300 bin
dir. Van'da bulunan Fransız Konsolosluğuma göre 
1 milyon 015 bin kişidir. Amerikan kaynakları Erime
ni müfusuına 847 bin olarak tespit etmektedir. Osman
lı kaynakları Ermeni nüfusunu 1 milyon 294 bin ola
rak tespit etmiştir. İstanbul'daki İmgliliz Yüksek Ko-
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miseri Amiral Calthrape tarafından Lord Curzon'a 
gönderilen raporda nüfus 913 bindir. 

Bu şartlar altında Türklerin iması! olup da bir 
milyon Ermeriiyi katlettiğini ve 500 binini de sür
düğünü anlamak mümikün değildir. Çünkü hakikat
lere uygun değidir. 

Ermeni terör örgütleri : Dünyadaki en açık terör 
Ermeni terörüdür. Teşkilatları, merkezleri, yönetici
leri, elemanları, destekleyicileri, malî kaynakları her 
şeyleri açık ve belidir. En başta ASALA ve ESAK 
gelmektedir. 

Türk - Ermeni ilişkileri : Türkler 400 yıl bo
yunca Ermenilere sadık te'ba demişler ve kardeşçe, 
dostça yaşamışlardır. Ermeniler, Osmanlı uyrukları 
içinde devlete en sadık Müstüman olmayan azınlık 
olarak yaşamışlardır. Devlet idaresinde birçoik yük
sek mevkilerde görev almışlardır. 

Geleneklerini, okullarını, kiliselerini muhafaza et
mişler, özelikte servet ve mal sahibi olmuşlardır. 
Osmanlı İmparatorluğu 'dönemlinde Ermeni (mesele
sinin ortaya çıkışı 1877 - 1878 Osmanlı - Rus sava
şında, Rusya'nın Anadolunuın Kuzeydoğusundaki 
bazı Türk şehiırleriıni işgal ederek, bu şehirlerde ya
şayan Ermenileri bağımsızlık amacı ıile Osmıanllı Dev
letine fcaırşı kıştiırtmaısı ilıe başlamıştır. 

Rusya'nın Ermenileri koruma perdesi altında top
rak kazançlarının yarattığı elverişli durumdan fay
dalanarak, nüfuzunu iskenderun ve Basra Körfezime 
kaydırma isteği ingiltere'yi ide kuşkulandırmış ve on-
ılfaırı da harekete geçirmiştir. 

Ermeni meselesinin aslı, Orta - doğu üzerindeki 
gizli hesaplarından ötürü Çarlık Rusyası ile İngiliz
'lerin siyasî çıkarlarının çatışmasından meydana gel
miştir. 

Bugün gene orta 'doğuda birçok çıkar çatışmaılan 
vardır. 

Ermenilerin Anadoludla öldürdükleri Türklerin sa
yısının 600 bin olduğunu Sayın Profesör Aırnıaoğlu 
açıfclaımıştır. 

Osmanlılar da, Ermenilerin yaptığı bu durumu 
ihanet olarak karşılamışlar ve mukabele etmişlerdir. 
Türklerin hudutlarda Ruslarla çarpışabilmek için 
cephe gerisinde serbest hareket edebimeferi gereki
yordu. işte bu mukabele olarak bir kısım Ermenile
rin öldürülmesi ve Suriye'ye gönderilmesi bu yüzden
dir. 

Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşması ve Lozan' 
dan sonra Türk toprakları üzerindeki Erimeni istek-
tlerinin gerçekleşmesi olanağı ortadan tamamen bey
nelmilel ankşmatarfk kalkmıştır. 

Türk kamuoyu Ermeni terörizmi karşısında konu
ya haklı olarak büyük ilgi duydu, kafası karıştı, 
umutları, endişelere dönüştü,dikkatleri cereyan ©den 
olaylar ve bizim onlara ne şekilde mukabele edece
ğimiz üzerinde toptandı. 

Dışişlerimiz neler kararlaştırıyor, ne planlıyor, 
pasif 'durumundan kurtulacak mı, nasıl bir politika 
takip edecek?.. Bunun açıklanması ve uygulanması 
fayda sağlayacaktır. 

Terörizmin almacı; yıldırmak, kamuoyu üzerin
de etkinlik sağlamak, dünya kamuoyunu Ermeni da
vası üzerime çekmektir. 

Ermeni terörünün kaynağı ve desteği; Ermeni te
rörüne senelerdir Lübnan yataklık yapmıştır. Örgüt 
merkezi Beyrut'da kurulmuştur. Filistin kampların
da Ermeni teröristleri eğitim görmüştür, onlarla iş-
•birlliği hainde çalışmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, süreniz doldu. Ko
nuşmamızı tamamılamıanızı rica edeceğim efendim. 

TEVFÎK FİKRET ALPASLAN — Teşekkür 
edenim. Sonuca bağlayacağım Sayın Başkan. 

Suriye'de hâlâ gizli Ermeni örgütleri mevcuttur. 
Fransa, Ermeni tedhişine son ana kadar büyük mü
samaha göstermiştir. Bazı Ermeni tedhiş örgütleri, 
uluslararası tedhiş örgütleriyle işbirliği tellinde çalış-
nııştır. Amerikan basınında ise, Sovyetlerin Ermeni 
teröristleri Türkiye'ye karşı kulliandıfcları iddia edil
miştir. 

Sayın Genc'in teklifinin, verdiğim bu aç ıklama-
kırdan sonra Sayın Başkanlıkça daha iyi değerlen
dirileceğinden eminim. 

Ermenilerin istekleri : 
Ermeniler Türkiye ile diyalog kurarak Türkiye' 

nin, geçmişte olduğu iddia edilen katliamı kabul et
mesini, özür dilemesini, tazminat ödemesini, Anado-
luya dönme olanağının verilmesi ve Doğu Anıadolu-
da 30 - 40 yıl içinde bir Ermeni devleti kurulma
sını istihdaf etmektedir. 

Ermenilerin dahi birçoğu bu isteklerim bir hayal 
olduğunu kabul etmektedir; fakat bazı fanatik Er
meniler hâlâ bu taleplerde ısrar etmektedir. 

Sonuç ve öneriler : 
Demeçler veriliyor, Devlet töreni düzenliyoruz, 

«Kanlar yerde kalmayacak», «Katiller bilmeli ki, suç
lular cezasız kailmıayaoak», «Katliamın hesabı soru
lacaktır.» Bunların kifayet etmediğini, tedbirlerimi
zin tam olmadığını samimiyetle ifade etmek isterim. 

Devletin, azgın Ermeni terörizmi karşısında hâlâ 
etkin bir tedbir atamamasına hayret edip, üzüntü 
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duymamaya 'imkân yoktur. Bu cinayetlerin haklı gös
terilecek herhangi bir tarafı yoktur. Ermeni teröriz
mine 'karşı açık vaziyet almalıyız. Gayemiz, uluslar
arası terörıizmıin bir uzvu olan Ermeni terörizmini yok 
etmek olmalıdır. Ermenilerin milletlerarası politika
nın bir nevi afeti hailine gelmesini önlemeliyiz. 

ilmî araştırmalara müsamaha edilmelidir, müsa
ade edilmelidir. Tarihin gerçekleri ortaya çıkarsa, 
iddia edilen soykırımların, vahşetle yurdundan etme
nin aslının esasının olmadığı veya çök abartılmış ol
duğu veya Osmanlı Türkünün tutumunun anlayış
la 'karşılanacağı ortaya çıkacaktıir. 

Diplonııaıtlaomıza kurşun geçirmez camili araba 
verilerek (Hepsine) korunmaları sağlanmalı, dışa
rıda yaşayan her Türkün tedbirli olması anlatılma-
l ıdi ı . 

1977 yılında terörizmle mücadele için Avrupa 
Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu Andlaşmayı henüz im
zalamayan diğer Avrupa ülkelerinin imzalaması sağ
lanmalı ve bu Andlaşmanın uygulamaya geçirilmesi 
temin edilmellidir. 

NATO ülkeleri arasında daha etkin tedbirler aılın-
mıalıdur. Saldırılann bir amacı da Türkleri, Ermeni 
azınlığa 'karşı kışkırtmayı hedef ataaktadıır. Bu asla 
olmayacaktır. Onların can emniyeti, her türlü kuşku-

1. — 6 Kasım 1981 Gün ve 2547 Sayılı Yüksek
öğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı, Danışma Meclisi Üyesi Zeki 
ÇAKMAKÇI ve 15 Arkadaşının Aynı Kanunun 58 
inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Danışma Meclisi Üyesi Mu
zaffer SAĞISMAN ve 13 Arkadaşının, Yükseköğre
timin Son Sınıfında, 4 Yıl Süreli Olanların 3 üncü Sı
nıfında, 4 Yıldan Uzun Süreli Olanların 4 ve 5 inci 
Sınıfında Bulunup Başarısızlık Dolayısıyla Belge Alan 
Öğrencilere Yeniden İmtihan Hakkı Verilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Anayasa, Bütçe - Plan, Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (1/670, 2/93, 2/25) 
(S. Sayısı : 487) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Gündemlimizin «Ka
nun Tasıarı ve Teklifleri» bölümüne geçiyorum. 

1. — 487 S. Sayılı Basmayazı 7.7.1983 günlü 132 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

nun üzerinde sağlanmalıdır. Çünkü onlar bizim va
tandaşlarımızdır. 

Ermeni terör örgütlerine sağmak sağlayan, terö
rizm ortamının oluşmasına yardım eden, destekleyen 
ülkeler belidir. Katillerin koruyucusu ve sempatiza
nı olan ülkeler de bellidir. Başlıca Ermeni örgütle
rimin merkezleri Lübnan ve Suriye'dedir. Tedhişçi
lerin büyük bir kısmı Lübnan pasaportludur. Devle
timiz uluslararası bir mahiyet alan Ermeni terörizmi 
ile mücadele edebilmek için yeterli güce ve imkâna 
sahiptir. Kendi örgütlerini seferber ederek hem ırk
çı terörün sahipleriyle ve hem de bunun araçlarıyla 
mücadele edebilir. 

Tanıtma ve kitle iletişim araçları vasıtasıyla çok 
güçlü ve etkili olan Ermeni propagandasına 'karşı te
rörizmin bir çıkış yolu olmadığı, karşı propaganda ve 
aydınlatma 'ile gayet açıik olarak anlatılmalıdır. 

Dışişleri Bakanlığımızın mensupları dimdik, şe
refle ve cesaretle görevlerinin başındadır; fakat gö
revlerini güvenlik ve gönül (rahatlığı içinde yapma
larını sağlamak bizim sorumluluğumuzdur. 

Değerli şehitlerimize Tanrıdan rahmet, kederli 
ailelerime sabır ve metanet, Dışişleri mensuplarına 
ve Milletimize, olan olaylardan dolayı başsağlığı di
ler, teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Madde
ler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşül
mesine devam ediyoruz. 

Hükümet Temsilcisi ve Komisyon yerlerindeler. 

Dünkü Birleşimimıizde 22 nci maddede »kalmış
tık. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 22. — 2547 sayılı Kanunun 58 inci ımad-
de birinci fıkrası (a) bendi ile ikinci fıkra aşağıdaki 
şekillide değiştirilerek 3 üncü ve 4 üncü fıkralar eklen
miştir. 

«a) Üst (kuruluşlarda, ilgili kurulların önerisi ve 
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile; üniversiteler
de ve bunlara bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokul
lar ile araştırma ve uygulama merkezlerinde ilgili 
yönetim kurulu veya yönetim biriminin önerisi, .rek
törün olumlu görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun 
onayı ile döner sermaye işletmeleri kurulabilir. Ve
rilecek ilk sermayenin miktarı bütçede gösterilir ve 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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kendi gelirleri ite, Yıikseköğretlim üst kuruluşlarım- I 
da Yükseköğretim Kurulunum karan 'ite; üniversite
lerde ise ilgili yönetim kurulunum önerisi ve rektö
rün onayı ite artırılabilir. 

c) Kurulacak döner sermaye 'işletmeleri, 1050 
sayılı Muhasebe-i Umumiye ve 2490 sayılı Artırma 
ve Eksiltme ve İhalte Kanunlarına tabi değildir. Dö
ner sermayeden elide'edilen ve her yıl sonunda 'kul
lanılmayan gelir ertesi yılın döner sermaye gelirime 
eklenir. Maili yılın bitimimden başlayarak dört ay İçim-
de hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve 
gider belgeler denetim için Sayıştay'a, birer örneği 
de aynı süre içinde Maliye Bakanlığıma verilir. ı 

«Her eğitim - öğretiim, araştırma veya uygulama 
birlimi veya bölümü life ilgili öğretimi üyelerinin, öğ
retim görevlileri ille araştırma görevlilerinin katkısı 
ile toplaman döner sermaye gelirlerimin en az yarısı 
o 'kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve 
diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Geri ifcalan gelirden o bi- ı 
mimden görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri 
ile araştırma görevlileri yararlanırlar; ancak her 
öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görev-
ılisünin döner sermayeden bir yılda alacağı pay, bir 
yılda alacağı maaş, yan ödeme ve tazminat topla-
ımıımın ilki katımı geçemez.» 

«Ancak tıp, diş hekimliği ve sağlık biilimileri dı
şında fcalan alanlardaki birimlerin hazırladıkları ve 
uyguladıkları proje çalışmalarıma katkıda bulunan
lardan öğretim üyesi dışındaki görevlilere döner ser
mayeden Yükseköğretim Kurulunum tespit edeceği 
esaslar çerçevesinde yapılacak ödemeye üniversite 
yönetim kurulunun önerisi İle rektörlükçe ıkıaraır ve
rilir.» 

«Yukarıda yazılı 'kişilerin dolaylı veya doğrudan 
katkısı olmadan ©İde edilen döner sermaye gelirle
rinin tornamı Üniversitenin veya ilgili birimin araç 
gereç araştırma ve düğer 'ihtiyaçlarını 'karşılamak üze
re sarfediılir.» 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz İsteyen sayım 
üye?.. 

ZEKt ÇAKMAKÇI — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayım Çakmakçı, önergeniz de vaır. 

Madde üzerinde konuşursanız önergeniz üzerinde 
söz allamazsınız. 

ZEKt ÇAKMAKÇI — Efendim, maddeye ekle
nen bir teklifimiz vardır; onum üzerinde... 

BAŞKAN — Teklifim sırası geldiğinde konuşa-
m'azsımız. O İtibarla.. 

ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Madde hakkında kısaca 
İfade edeceğim efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayım Çakmakçı. 
ZEKt ÇAKMAKÇI — Sayım Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
2547 sayılı Kamunun 58 İnci maddesinin ikinci 

fıkrasının değişfiirilmesime dair bendeniz ve 15 ar
kadaşımızın vermiş olduğumuz değişiklik teklifi, Hü
kümetin getirmiş olduğu Tasarı ille birleştirilerek, 
bu Kamun Tasarısı içime monte edilmiş butummıakta-
diA 

Bendeniz sözlerimi uzatmadan sadece Komisyona 
ve Hükümet Temsilcilerine, YÖK temıs'ilcilerine te
şekkür etmek .istiyorum. 

v Getirdiğim iz teklif, döner sermaye gelirlerimden 
sadece öğretim üyelerinin değil, bunun yamımda, hiz
metin oluşmasında katkıları bulunan öğretim görev
lileri ve araştırma görevlilerine de pay verilmesi ko
nusuydu. Bunu, madde içinde monte edilmiş görmek
ten memnuniyetimizi belirtmek istiyorum ve teşek
kür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Çakmakçı. 
Madde ile ilgili önergeleri akutuyorum. 

Danışma 'Meclisi Sayım Başkanlığıma 
İncelemekte bulunduğumuz 487 Sıra sayılı Tasa

rımın 22 mci maddesinde aşağıdaki değişikliklerin ya
pılmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

1. Maddenin birinci cümlesinden, «üçüncü ve 
dördüncü fıkralar» cümlesinin çıkarılarak, «üçüncü 
fıkra» sözünün bunum yerine İkamesine ve (c) ben
dimin maddeden çıkarılmasına; 

2. Yeniden eklenen cümlenin basımdaki- «ancak» 
sözümün çıkarılmasını ve bu cümledeki «öğretim 
üyesi» sözünden sonra «öğretim görevlisi ile araştır
ma görevlisinden» sözlerimin eklenmesi. 

Danışmıa Meclisi Sayın Başkanlığına 
tnoelemekte bulundiuğuımuz 487 Sıra sayılı Tasarı

nın 22 mci Maddesinin Hükümet Tasarısına paralel 
olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneririm. 

Saygılarıımila. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

MADDE 22. — 2547 sayılı Kamunun 58 'inci 
maddesinin sonuna, İkinci fıkrasına ek olarak aşa
ğıdaki hüküm getirilmiştir : 

Tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri dışında ka
lan alanlardaki hiriımllerin hazırladıkları ve uygula
dıkları proje çalışmalarına fcatkıdla bulunaınlardam 
öğretim üyesi dışındaki görevlilere döner sermaye
den Yükseköğretim Kurulunıun ıtespit edeceği esas-

67(5 — 



Danışma Meclisi B : 134 26 . 7 * 1983 O ; 1 

lar çerçevesinde yapılacak ödemeye üniversite yöne
tim kurulunun önerisiyle Rektörlükçe karar verilir. 

Sayın Başkanlığa 
2547 saydı Kanunun 58 inci maddesi (a) fıkrası

nın sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini saygıyla 
öneririz. 

Yıl içinde kurulan üniversite veya bağlı 'birimle
rin döner sermayelerinin ilk 'sermayeleri Yükseköğre
tim Kurulumun önerisi ve Maliye Bakamının olumlu 
görüşü üzerine başka bir üniversitenin veya Yük
seköğretim Kurulunun döner sermayesinden aktarı
larak tahsis edilebilir. 

A. Güngör ÇAKMAKÇI Zeki ÇAKMAKÇI 
BAŞKAN — Sayın Kurcalı; önergeniz üzerinde 

konuşacak mısınız?.. Buyurun. 
SÜLEYMAN SIRRT K1RCALI — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; 
Ben iki önerge verdim 22 nci madde üstünde. 

Bu önergelerden bir tanesi diğerine takaddüm edi
yor; ikinci olarak okundu o. Eğer. bu önergem ka
bul edilmezse, bilahaıra ikinci olarak diğer önerge; ya
ni ille okunan önergenin müzakere edilmesini öne
receğim. 

'Hükümet, getirdiği Tasarıda yalnız 58 inci mad
denin son fıkrasına bir hüküm ilave ediyor; madde 
aynen kalmaktadır. Halbuki buna rağmen Komisyon, 
getirmiş olduğu metinde, incelemelerimiz gösteriyor 
k\, hem 58 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ben
dine, «Araştırma ve uygulama merkezlerinde» bir 
«veya yönetim biriminin önerisi» ilaveleri yapıldığı 
gibi, gene, ikinci fıkrada, «Her eğitim - öğretim, araş
tırma veya uygulama birimi veya bölümü ile İlgili 
öğretim üyelerinin, öğretim görevlileri ile araştırma 
görevliler inin...» ilavesi yapılıyor ve gene aynı söz
ler aynı fıkra içerisinde tekrar ediliyor. 

Bir de ayrıca maddenin tamamına, «Yukarıda ya
zılı kişilerden dolaylı veya doğrudan katkısı olma
dan elde edilen döner sermaye gelirlerinim tamamı 
üniversitenin veya ilgili birimin araç, gereç, araş
tırma ve diğer ihtiyaçlarımı karşılamak üzere sarfedi-
iıiır» şeklinde bir müstakil fıkra ilave ediliyor. 

Şimdi, benim anladığımı kadarıyla ve evvelki uy
gulamalarımızdan örnekler de vermek mümkün; İç
tüzüğümüzün 34 üncü maddesi bizim, bu şekilde de
ğişiklikler yapmamızı komisyonlarda mümkün kıl
mıyor. İçtüzüğün 34 üncü maddesinin ikinci fıkra
sında diyor ki, «Komisyonlar, kendilerine havale 
edilen kanun tasarı veya tekliflerini aynen veya de
ğiştirerek kabul veya reddedebilir, birbirleriyle ilgili 
gördüklerini birleştirerek görüşebilirler.» Bu bir. 

Ayrıca, şu fıkramın bu hükmü o zaman öyle tef
sir edilmişti; Sayın Aydıaır'ın bir teklifi Komisyonda 
sonuca bağlaınmıştı : «Hayır» dediler, «komisyon de
ğişiklik yapamaz...» ve omdan sonra burada teklifler 
getirildi. Üçüncü fıkradaki, «Komisyonlar, 86 ncı 
maddedeki özel hüküm ve Kurucu Meclis Hakkın
daki 2485 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a), (b) 
ve (c) bentlerinde belli edilen hususlar dışında ka
nun teklif edemezler...» 

Şimdi bizim Komisyonumuza gelmiş olan, sol ta
rafta, «Hükümetin Teklifi» kısmında görüleceği gibi, 
rnadde 22 de sadece ikinci fıkraya bir cümle llıave edi
liyor; «Ancak» diye başlayan cümle ilave ediliyor. 
Komisyon, sanki bunun dışında bütün madde değiş-
tiriliyormuş gibi kabul etmiş ve maddeye birtakım 
ilaveler yapmıştır. Hükümetin böyle bir İlave yap
tığı, böyle bir kamum değişikliği niyeti olduğu bizce 
tespit edilmiş değil. Ne arkadaşlarnmız tarafından 
böyle bir kamun teklifinde bulunulmuş, ne de Hü
kümet böyle bir teklif getirmiş... Hükümetin teklifi 
açık. Biz Komisyon olarak, ancak bu teklif üzerin
de birtakım değişiklikler yapabiliriz. Nitekim ben, 
maddenin neresine yerleştirileceği bir miktar tered
düt yarattığı İçin, tuttum 22 nci maddeye şöyle de
dim; orada küçük bir hata yapmışım : 

«MADDE 22. — 2547 sayılı Kanunun 58 inci 
maddesinin sonuna, ikinci fıkraya ek olarak aşağı
daki hüküm getirilmiştir.» Çünkü, (İleride izah ede
ceğim) fıkra deyince; burada (a), (b), (c) bentleri var 
birinci fıkranın, bunlar mı işaret ediliyor, yoksa ha
kikaten iki maddeden oluşmuş bir fıkra mıdır, gibi 
ilk anda tereddüt yaratan durum var. Nitekim Ko
misyonumuz, (Eğer bu teklifim kabul edilmezse izah 
edeceğim) hiç neden olmadan tutmuş bir (c) fıkra
sını buraya almış. Halbuki (c) fıkrasında bir değişik
lik yapmıyor. Onun için buraya aldığı belli değil. 
Yapılan değişiklik ikinci fıkraya ait olmasına rağmen 
buraya getirmiş (c) fıkrasını yazmışlar. Hiç lüzum 
yok. İstikbalde, bu (c) fıkrası niye getirilmiş buraya 
diye düşünülebilir. 

İşte bu yanlışlığa mani olmak için bendeniz, geti
rilen hükmünün nereye yerleştirileceğini daha açık 
söylemek için, maddenin sonuna ilavesini istedim. 

Gene, 58 inci maddede, kendinden önce, «An
cak» sözü olduğu için, bunun «Ancak» ile başlaması; 
fıkrada «Ancak her öğretim üyesi, öğretim görevli
si» falan diye başlıyor, bundan sonra getirdikleri 
hükümde gene, «Ancak tıp, diş hekimliği» diyor. Bu 
bir yazış hatası olduğu için onu da düzelttim; ki, 
buna Komisyonumuzun hakkı vardı. 
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Bu fıkra, Hükümetin getirdiği şekliyle yerindedir, 
haklıdır, Bütçe Komisyonundan geçmiştir. Akçalı 
bir hükümdür, isabetlidir. Bu haliyle kabul edilmesi 
gerekir. Komisyonun yapmış olduğu değişikliğin isa
beti yoktur. 

Bu önerim kabul edilmezse, Komisyonun yapmış 
olduğu değişiklikler, (Ki, yanlışlıkları veyahut dü
zeltilmesi lazım gelen yerleri ortaya koyan önerim 
de var) onlar hakkında ayrıca açıklamada buluna
cağım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Kırcalı, iki önerge için de açıklama yap

tınız?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Eğer kabul 

edilmezse, öbürü hakkında açıklamada bulunacağım. 
BAŞKAN — Sayın Kırcalı'nın önergesinin lehin

de, aleyhinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun görüşü?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Sayın Kırcalı arkadaşımız sadece, Hükümet Tek
lifini göz önüne alarak bir önerge vermiş bulunuyor. 
Eğer baştaki kısmı okumuş olsalardı, Sayın Zeki Çak
makçının ve Sayın Muzaffer Sağışman arkadaşımı
zın da tekliflerinin birleştirilmek suretiyle Komisyon, 
yetkisini kullanarak; hem Kurucu Meclis Hakkında
ki Kanunun, hem de İçtüzüğümüzün verdiği yetkiyi 
kullanarak böyle bir düzenlemeye hakkı olduğunu 
göreceklerdi. İncelemedikleri için böyle bir yanlış 
önerge vermiş bulunuyorlar. 

Efendim; Hükümet Teklifinde (a) fıkrası vardır. 
Araştırma ve uygulama merkezleri hakkında getiril
diğine göre ve dört defa dört maddede de bu deği
şiklik olduğuna göre, burada herhangi bir değişiklik 
yapmak mümkün görülmemektedir. 

İkincisi : Maddeden çıkarılmasını istediği en bü
yük hata, arkadaşımızın teklifinin ortadan kalkması
nı ileri süren bir önergedir bu önerge; eğer işleme 
konursa. Halbuki Komisyonumuz Hükümeti de ik
na etmek suretiyle, biraz önce arz ettiğim gibi, sade
ce öğretim üyelerini değil, bütün araştırma görevli
lerini de içine almak için ikinci fıkrayı canlandırmış
tır, hayatiyet kazandırmıştır. 

Üçüncüsü : Bu da yetmiyormuş gibi, biraz önce 
bir arkadaşımızın da bir önergesi elimizde bulunu
yor, onu da eklediğimiz takdirde bu madde daha 
canlı hale gelecektir. 
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«Ancak» kelimesi Hükümet Teklifinde aynen 
vardır ve yukarıdaki fıkraya ayrı bir özellik, düzen
lemeye «Ancak» la yeni bir şekil getiriyor. Çünkü «An
cak» denmemiş olsaydı, o kendilerinde olmayan veya 
çıkarılmasını istedikleri maddeyle ilişki kurmadıkları 

takdirde mümkündü, halbuki «Her eğitim, öğretim, 
araştırma ve uygulama birimi ve bölümüyle ilgili öğ
retim üyelerinin, öğretim görevlileriyle araştırma gö
revlileri...» Bir defa buraya, maddeye girmiştir. Bu 
eski kanunda vardır, bizim tarafımızdan eklenmiştir, 
Hükümet Teklifinde bu yoktur. Arkadaşımızın tek
lifi, Yüce Heyetin bize göndermiş olması üzerine 
incelenmiş ve buraya konmuştur. «... katkısıyla top
lanan döner sermaye gelirlerinin en az yarısı o kuru
luş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ih
tiyaçlarına ayrılır. Geri kalan gelirden o birimde gö
revli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ile araş
tırma görevlileri yararlanırlar...» Burada öğretim gö
revlileri ile araştırma görevlileri de bu cümleye Ko
misyonumuz tarafından eklenmiştir. «... ancak her 
öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görev
lisinin döner sermayeden bir yılda alacağı pay, bir 
yılda alacağı maaş, yan ödeme ve tazminat toplamı
nın iki katını geçemez. «Mevcut fıkra aynen vardır; 
fakat buraya, mevcut fıkraya biz öğretim görevli
leri ve araştırma görevlilerini üç defa eklemiş du
rumdayız. Yoksa işlemez, ödenemez. 

Bir de «Ancak» tan sonra katkıda bulunanlar 
göz önünde bulundurulmuştur. Katkısı olmayanlara bu 
paranın verilmemesi gibi önemli bir noktaya parmak 
basmıştır Komisyonumuz. Yani orada masa başında 
oturup da makbuz kesen, hastayı muayene etmeyen 
bir doktor, masa başındaki bir memur katkısı olma
dığı için alamayacaktır. Sadece araştırma görevlileri 
işin içerisine girmiştir ve güzel bir düzenlemedir. Bu 
iki önergenin de hiçbirine katılmamız mümkün de
ğildir. Ancak, (c) bendi kanun tekniğine göre yazıl
maması gerekirken yazılmıştır; bundan dolayı da 
özür dileriz, (c) bendi fazla yazılmıştır efendim, Ka
nunda vardır, hiçbir değişiklik yoktur orada. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkül ederim, önergeye katıl
mıyorsunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
hukukî dayanağını izah etmediler. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, Sayın YÖK.. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Ko

misyona katılıyoruz. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
NAZIM ÇÖKER — Komisyona katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz önergeye. 
Değerli üyeler, önergenin dikkate alınmasını oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Bu birinci önergeydi, ikinci önerge üzerinde Sa
yın Kırcalı?.. Buyurun ©fendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Sayın Komisyon Başkanının biraz evvel yapmış 
olduğu açıklamalardan, İçtüzüğümüzün hangi mad
desine dayanarak bu değişiklikleri yapmış olduklarını 
anlamak imkânını bulamadım. Komisyonların böyle 
bir yetkisi yoktur. Getirilmiş olan maddeye ilave 
olarak, mesela 57 nci madde gelmemiş, onu da de
ğiştirmeleri lazımdı. Böyle bir yetkileri olduğunu zan
netmiyorum. Maddenin getirilmiş olan yerini ancak 
değiştirebilirler, başka şey yapamazlar. Benim inan
cım budur. 

Kabul edilmemiş olduğuna göre, şimdi diğer bir 
hususu izah etmek istiyorum. 

Şimdi, getirilmiş olan yazıda ciddî hatalar var. 
Mesela diyorlar ki, hemen söyleyeyim, «...fıkra aşa
ğıdaki şekilde değiştirilerek üçüncü ve dördüncü fık
ralar eklenmiştir.» Halbuki üçüncü fıkra eklenme
miştir. Ancak ikinci fıkraya bir cümle eklenmiştir; 
Hükümetin söylediği gibi. Ondan sonra dördüncü 
fıkra diye söyledikleri şey üçüncü fıkradır belki, bil
miyorum onu, belki fıkradır o; ama karıştırmışlar. 
Kendi açıklamalarında da var, Sayın Komisyonu
muzun 19 uncu maddesindeki açıklamalarında (a) 
fıkrasında diyorlar orada, raporlarında öyle zanne
diyorum... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, ku
sura bakmayın usul hakkında konuşmak istiyorum. 
Sayın Kırcalı cevap vermek için mi konuşuyorlar, 
önergeleri için mi konuşuyorlar?., önergelerini açık
lamış durumdalar ve ben iki önergesinin de... 

BAŞKAN — Hayır, birinci önergeyi değerlen
dirdik. İkinci önerge hakkında; birinci önergem ka
bul edilmediği takdirde ikinci önergemi açıklayaca
ğım dediler, ben de onun üzerine davet ettim. 

Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — İkinsi öner

gemi Sayın Komisyon Başkanı okurlarsa, hepimize 
söyledikleri, bütün Danışma Meclisi üyelerine söy
ledikleri, hepimizi itham ettikleri pek çok hataların 
kendilerinde de bulunduğunu göreceklerdir. 

Maddenin birinci cümlesinden, «üçüncü ve dör
düncü fıkraları» kelimelerinin çıkarılarak, üçüncü 
fıkra sözünün 'bunun yerine ikamesini diyorum, niçin 
dediğimi de açıklıyorum. İkinci önergemde bu var, 
mesele bu. 

Şimdi efendim, Sayın Komisyon hakikaten işi ka
rıştırmış bulunuyor. Raporun 12 nci sayfasında, 19 
uncu maddede «Tasarının yirmiikinci maddesinin 
(a) fıkrasında...» demektedir. Tasarının 22 nci mad
desinin (a) fıkrası yoktur. Onu anlayamadık biz, 
«...yirmiikinci maddesinin (a) fıkrası...» Herhalde 
maddenin (a) fıkrasında demek istiyorlar. O sebeple, 
burada fıkralar biraz karışıklık yarattığı için, ben 
diyorum ki, 58 inci maddeden «üçüncü fıkra» sözü
nün çıkarılması; çünkü o bir ilavedir sadece. «58 inci 
maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklen
miştir.» diyor. Hükümet, nitekim doğrudur. 

«(a) bendi ile ikinci fıkra aşağıdaki şekilde değiş
tirilerek 3 üncü ve 4 üncü fıkralar eklenmiştir. «4 
üncü fıkra yoktur. Ancak 3 üncü fıkra olabilir ge
tirmiş oldukları hüküm. 

Sonra «Ancak» sözünü diyorlar... Dikkat eder
lerse 'baksınlar; «Ancak» sözünün Hükümetçe geti
rilen sözün önünde... 

BAŞKAN — Sayın Kırcalı, bakın sizin birinci 
önergeniz buydu ve o önerge... Şimdi isterseniz ikin
ci önergenizi ben okuyayım... 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Okuyun, ba
kınız göreceksiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — «2547 sayılı Kanunun 58 inci mad
desinin sonuna, ikinci fıkrasına ek olarak aşağıdaki 
hüküm getirilmiştir.» Siz bunu izah edeceksiniz. O 
da şu diyorsunuz; «ancak»ı kaldırıyorsunuz, «tıp, diş 
hekimliği ve sağlık bilimleri dışında kalan...» 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hayır Sayın 
Başkan, bir dakika efendim. Ben açıkladım, o zaman 
zatıâliniz, tabiatıyla önergeler fazla olduğu için bel
ki izlememiş oluyorsunuz. Ben biraz evvel sizin söy
lediğiniz önergeyi açıkladım... 

BAŞKAN — Bunu?.. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Bunu ve bu

rada dedim ki, işte aşağıda... 

BAŞKAN — Siz demin bu önergeye de temas 
ettiniz; fakat esas birinci önergeyi ve Sayın Komis
yon 'Başkanı da birinci önerge üzerinde gerekli açık
lamayı yaptılar ve önergeyi ben dikkate alınmak üze
re oya sundum, önerge reddedildi. 

Şimdi bu elinizdeki önerge üzerinde görüşüyoruz. 
Birinci önergeniz reddedildi. 
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SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan; siz «Ancak» sözcüğüne iki defa rastladığınız 
için zannediyorsunuz ki, biraz evvel ben sizin söyle
diğiniz önergeyi izah ettim. Hayır. Ben dedim ki bi
raz evvel, bu değişiklikleri Komisyon yapamaz. Ya
pamayacağı için ancak hükümetin teklifi müzakere 
edilir. O teklifte de «Ancak» sözcüğünün çıkarılarak 
kabul edilmesi lazım dedim. Onu kabul etmediniz. 
Şimdi Komisyonca getirilen madde üzerinde müza
kerede bulunuyoruz. Burada da gene aynı şeyi söy
lüyorum. 

'BAŞKAN — Komisyonun getirdiği madde üze
rinde müzakere yapılmıyor. Şimdi siz kendi önerge
nizi açıklayacaksınız. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRÇ ALI — Efendim, iş
te o konu... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın Kantarcıoğlu, demin sizin verdiğiniz açık

lama... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Her ikisini de kapsı
yordu... 

'BAŞKAN '— Her ikisini de kapsıyordu; fakat 
esas geniş açıklamanız bu üçüncü, dördüncü fıkra
lar cümlesinin çıkarılarak üçüncü fıkra sözünün 'bu
nun yerine ikamesine ve (c) bendinin maddeden çı
karılmasına... 'Bunları verdiniz ve ben 'bu önergeyi 
dikkate sundum, Genel Kurul kabul etmedi, reddetti. 
Bu itibarla şimdi sıra ikinci önergededir; yani ek
lenmesi gereken fıkra ile ilgilidir. O itibarla bunun 
üzerinde lütfen efendim. 

Birinci önregeyi ben, verdiğiniz ilk konuşmanız
daki açıklamaya cevap vermeleri suretiyle değerlen
dirdim. Şimdi sıra ikinci 'önergenizde. Bu önergede 
diyorsunuz ki, «Maddenin sonuna ek olarak aşağı
daki hüküm getirilmiştir.» Bunu lütfen açıklayınız. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan; 
o hüküm zaten Hükümetçe getirilmiştir. Ben 'biraz 
evvel dedim ki, Hükümetin 'getirmiş olduğu bu hük
mün dışında bu maddede değişiklik yapamazlar. Bu 
sebeple yapılmış olan ilaveler vesaire göz önünde 
tutulmadan yalnız bu hüküm müzakere edilir. İçtü
züğümüz 'bunu amirdir. Eğer bu kabul edilmezse, 
ikinci önergemin müzakereye konulmasını söyledim. 
Eğer Başkanlık makamı 'bunu takip etmiyorsa kaba
hat bende değil ki... 'Başkanlık Divanı bu önerge
lerin en muhalifini... 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı takip etti; çünkü 
siz iki önergeyi birbirine ekleyerek açıklama yaptı
nız. Ben de, iki önergeyi birbirine katarak açıklama 

yaptığımız için, birinci önerge olan bu iki madde
lik önergenizin cevabını Komisyondan aldım ve bu-
nu değerlendirdim. Şimdi sıra ikinci önergenize geldi. 
Bunun hakkında da söyleceklerini söylerseniz, ceva
bını Komisyondan tekrar alırım, gerçi verdiler; ama 
tekrar alırım ve bunu da değerlendiririz. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kanım; İçtüzüğe göre önergeler veriliş sırasına ve en 
muhalif olana göre oya sunulmaz mı?.. İşte evvela 
oya sunmanızı arzu ettiğim 'önerge en muhalif öner
ge idi. Evvela diğeri okundu, yanlışlıkla okundu. Baş
kanlık Divanınca. Halbuki en muhalif önergenin 
okunması lazım; çünkü 'ben iki önergeyi de aynı za
manda verdim. 'Siz onu okumadığınız için, zannedi
yorsunuz ki, evvela ben öbür önerge hakkında açık
lamada bulundum... Hayır. «Ancak» sözü her iki 
önergede de geçtiği için, sizi bu yanıltıyor. 

'BAŞKAN — Açıklamanız tutanaklarda mevcut. 
Siz her iki önergenizi de açıkladınız. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Hayır Sayın 
Başkan, ilk önergemi açıklamadım. 

BAŞKAN — Açıkladınız ve cevabı da Komisyon 
ikisine birden verdi; fakat ben birinci önergeye ce
vabı aldım ve onu değerlendirdim. Şimdi ikinci öner
genizi değerlendireceğim. Yapılacak başka bir işlem 
yok. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş
kan; sizinle anlaşmamıza imkan olmadığı için ben 
kürsüyü terk ediyorum. 

BAŞKAN — Anlaşmak mümkün; ama siz arzu 
etmedikten sonra hay hay efendim... Teşekkür ede
rim Sayın Kırcalı, buyurun. 

Evet, bu önerge üzerinde de lütfen?.. 
SÜLEYMAN STRRI KIRCALI — Önergemi ge

ri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Açıklamaya gerek kalmadı efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; bir 
hususu arz edeyim; çünkü bu madde üzerinde ar
kadaşlarıma yanlış bilgiler aktarıldı. 

34 üncü madde, «Komisyonlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi binasında Danışma Meclisi Başkanlı
ğınca kendilerine ayrılan salonlarda toplanırlar. 

Komisyonlar, kendilerine havale edilen kanun ta
sarısı ve tekliflerini aynen veya değiştirerek kabul 
veya reddedebilir, bir birler iyle ilgili gördüklerini bir
leştirerek görüşebilirler.» Biz yetkimizin dışına çık-
mamışızdır. Sayın Çakmakçı arkadaşımızınkini bir
leştirmek suretiyle getirmişizdir. 
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Sayın Başkanım, bir konu daha var. 58 inci mad
denin madde ıbaşlığı «Döner sermaye»dir. Devam 
ediyor; «Döner sermaye lişletmesi:» Bu fıkrada. Alt
ta (a), (b), (c) vardır, bunlar benttir; (a), (b), (c) bent
leridir. Altında «Her eğitim - öğretim, araştırma ve 
uygulama» diye bir fıkra başlar. Bu ikinci fıkrasıdır, 
Şu halde 58 inci madde «Döner sermaye işletmesi» 
ile başlayan, (a), ı(b) ve ı(c) bentlerini ihtiva eden 
birinci fıkrası; «Her eğitim, öğretim, araştırma» diye 
başlayan ikindi fıkrası, yeniden Hükümet tarafından 
getirilen «Ancak» ile başlayan üçüncü fıkrası, Ko
misyonumuz tarafından eklenen bir dördüncü fık
rası vardır. O halde 58 inci madde dört tane fıkra
dan ibaretti^ 

Şimdi Genel Kurulumuza getireceğimiz esasta 
da şöyle bir hususu açıklıyoruz, diyoruz ki; «2547 
sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrası 
(a) bendi...» (a) bendinde değişme var; çünkü oraya 
«veya yönetim biriminin» kelimeleri, bir de ayrıca 
«ile araştırma ve uygulama merkezlerinde» kelime
leri eklenmiştir. i(b) fikrası aynendir, değişiklik yok
tur. (c) fıkrası yanlışlıkla konmuş. Arz ettim biraz 
önce çıkarılması gerekir, onu çıkardık. Bitmiştir; bi
rinci fıkra bundan ibarettir. 

İkinci fıkra, Sayın Çakmakçı ve 15 arkadaşının 
teklifleri üzerine «araştırma görevlileri ve öğretim 
görevlileri» eklemek suretiyle değişikliğe tabi tutul
muştur. Onun için de ikinci fıkra aşağıdaki şekilde 
değiştirilerek buna göre yeniden bir üçüncü fıkra ve 
bir de dördüncü fıkra eklenmiştir. Onlar da birisi 
«Ancak» ile başlayan, diğeri de «Yukarıda yazılı 
kişilerin dolaylı» diye başlayan dört fıkradır bu. Bun
ları birbirine karıştırmamak gerekir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu, 
Sayın Güngör Çakmakçı, ve Zeki Çakmakçı'nın 

müşterek bir önergesi vardır. 
Sayın Çakmakçı buyurun efendim? 
A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlar;; 
Dün lütfettiğiniz 20 nci madde ile öğrencilerin 

laboratuvarda, kitaplıkta, yurtta, kafeteryada istih
dam edilme imkânı verildi, (f) fıkrası ile de, özellik
le ilk hazırlık sınıfı hariç beş sınıfta ilave okuyan; 
yani daha ziyade tıp fakültesi son sınıfına takıntısız 
geçen talebelerin, «Interndoktor» adıyla tahsiline 
devam eden altıdaki stajiyer talebelerin kendilerine 

asgarî ücretten ücret verilmesi kabul edildi; teşek
kür ederiz gelen Tasarı itibariyle. 

Ancak, her iki maddede de «Bütçede bunun 
için tahsisat konulur» dendi. Mevcut Bütçemiz 
31.12.1983'e kadar devam ettiği için, bu Kanun da 
yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği için, ola ki, 15 
Ağustosta bu Kanun yayınlandığında son sınıflar ba
zı üniversitelerde tedrisata başlamıştır. 31.12.1983'e 
kadar bu çocuklara Kanunda öngörülen, yayımı ile 
yürürlüğe, girmesi arzu edilen para ödenmesinin 
bütçede karşılığı olmadığı gibi bir problemle kar-
şılaşılmasını önlemek için dün bir madde düzenle
miştik. Sonradan verdiğimiz önerge ile geçici altın
cı maddede 31.12.1983'e kadar üniversiteler bunun 
karşılığı '(Bütçede olmayacak karşılıkları) döner ser
mayeden karşılasın, diye önergemiz var. Ancak, tes
pit ettik ki, bazı üniversitelerin döner sermayeleri 
henüz yoktur, karşısında para yoktur, işte bunu kar
şılamak için, yıl içinde kurulan üniversite veya bağlı 
birimlerin döner sermayelerinden ödenecek, deni
yor; ama para yoksa, YÖK veya Maliye Bakanının 
olumlu görüşü alınarak lüzumlu olmayan üniversi
telere olanlardan veya bizzat YÖK bünyesinden ak
tarmalar yapılabilir; yani döner sermayeden kar
şılık aktarması elastikiyeti verelim ki, çocuklar hiz
meti ifa ettikleri halde, karşılığında para yoktur, öbü
ründe vardır, denmesin diye, «Yıl içinde kurulan üni
versite veya bağlı birimlerin döner sermayelerinin 
ilk sermayeleri Yükseköğretim Kurulunun önerisi ve 
Maliye Bakanının olumlu görüşü üzerine başka bir 
üniversitenin veya Yükseköğretim Kurulunun döner 
sermayesinden aktarılarak tahsis edilebilir.» cümle
sinin şuraya eklenmesini öngören bir önerge ver
dik. 
Tasvibinize mazhar olursa bir adaletsizliği önle

miş olacağız. 
Teşdfckür ederim efendim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güngör 

Çakmakçı. Bu önergenin lehinde aleyhinde söz is
teyen sayın üye?... 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Aleyhinde Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun Sayın Bayera 

MUHSİN ZEKÂ1 BAYER — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Sayın Çakmakçı'nın önergesi bütçe tekniğine ay
kırı, üniversitelerin kendi içindeki muhtariyete ve 
çalışma düzenine aykırı. Üniversitelerin kendi dü-
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zert ve işletmesine Öğretim ve eğitim serbestiyetine 
bir müdahale anlamına gelir. Reddini istirham ede
rim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon? 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; 47 
nci maddeyi değiştiren 20 nci maddede, saat başına 
ücretle bir de staj yaptıkları süre içerisinde as
garî ücret düzeyinde ücret almaları hususu Yüce 
Heyet tarafından kabul edilmiştir. 

Ancak, bunun geçerliliğini sağlayabilmek için, 
Ocak 1984 senesine kadar nasıl ödenecektir diye bir 
problem karşımıza çıktı. Bu problem için şöyle bir 
geçici madde düzenlemeyi uygun gördük: (Sırası 
geldiği zaman onu görüşebileceğiz) «2547 sayılı Ka
nunun 47 nci maddesine ve bu Kanunun 20 nci 
maddesiyle eklenen (e) ve (f) fıkralarına göre saat 
başına veya asgarî ücret düzeyinde ödenecek ücret
ler bu Kanunun yayımı tarihinden 1984 Yılı Bütçe 
Kanununun uygulanacağı 1 Ocak 1984 tarihine ka
dar geçen süre içinde döner sermayeden ilgili mev
zuatına göre ödenir.» diye bir hüküm getirdik; dö
ner sermayeden eklensin diye getirdik. Bu mümkün; 
her zaman için de bunu ödemek mümkün. Döner 
sermayeden bu arkadaşlara para ödeyecekler; çün
kü çalıştırıyorlar. Çalıştıkları için zaten oradan öde
niyor. 

Ancak, öğrenildi ki, bazı üniversitelerde döner 
sermaye yok. O halde nasıl yapılsın? Maliye Ba
kanlığı başka döner sermayelerden bir miktar para 
almak suretiyle kursun; ama bu bir Ikanun konusu 
olması gerekir. Kanun konusu olduğuna göre de, 
esas madde döner sermaye maddesidir, bu döner 
sermaye maddesine ekleniyor, diğerlerine değil efen
dim. 58 inci madde döner sermayedir. Durum şöyle 
efendim: 

«a) Üst kuruluşlarda, ilgili kurulların önerisi ve 
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile üniversitelerde 
ve ıbunlara bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokullar ile 
ilgili yönetim kurulu veya yönetim biriminin önerisi, 
rektörün olumlu görüşü ve Yükseköğretim Kurulu
nun onayı ile döner sermaye işletmeleri kurulabi
lir.» Bu konuda üniversitelerin yetkileri var; kanunî 
bir sakınca yok. «Verilecek ilk sermayenin miktarı 
ibütçede gösterilir...» Bu, tehlikeyi ortadan kaldırmak 
için getirilen bir düzenlemedir. «... ve kendi gelir
leri ile, Yükseköğretim üst kuruluşlarında Yüksek-
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öğretim Kurulunun kararı ile; üniversitelerde ise il
gili yönetim kurulunun önerisi ve rektörün onayı ile 
artırılabilir.» 

Artırma yine kendi yetkileri altında; ama ilk ser
mayeye ihtiyaç var. Bunun için de arkadaşlarımız 
hemen aynı maddenin altına, «Yıl içinde kurulan 
üniversite veya bağlı birimlerin döner sermayelerinin 
ilk sermayeleri Yükseköğretim Kurulunun önerisi 
ve Maliye Bakanının olumlu görüşü üzerine başka 
bir üniversitenin veya Yükseköğretim Kurulunun 
döner sermayesinden aktarılarak tahsis edilebilir.» 
demektedirler. 

Bu bir çıkış noktası bulmaktan ibarettir. Başka 
bir şeyden olması da mümkün olmaz veya «Kar
şılığı Maliye Bakanlığı tarafından ödenir» demek de 
mümkün olur. Her ikisi de Yüce Heyetin takdirle
rine bağlı. Hangisi uygunsa onu koyarak bunu çö
zümlemekte büyük fayda vardır. Yoksa bu büyük 
bir açıklık getirecektir; yani bu Kanun yayınlandık-
dan sonra Ocak ayına kadar böyle olacaktır, ilgili 
personelin de zararına olacaktır. Bu bakımdan öner
genin düzeltilmesi de mümkün olabilir; eğer hir sa
kınca yoksa, Yüce Heyetin takdirlerine kalır,; 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeye katılıyorsunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve YÖK'de katılı

yorlar mı? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Yapılan açıklamanın ışığı altın
da Yüce Meclisin takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Evet, siz de katılıyorsunuz?.. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Sa

yın Başkanım müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Hay hay, buyurun Sayın Doğramacı. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Sa

yın Başkanım; biz birkaç gün önce Konya'daydık. 
Selçuk Üniversitesinin büyük bir döner sermaye po
tansiyeli olduğu halde, anasermaye bulunmadığı için 
herhangi bir işletme, herhangi bir yararlanma imkâ
nı yoktu. Bu anasermaye 10 bin lira da, 50 bin lira 
da olabilir ve bu 50 bin lira sermaye kendi geliri ile 
milyonlara kadar yükseltilebilir. O halde bu aktarma, 
başka bir döner sermayenin varlığından değil, son 
derece cüzi bir miktar olabilir. 

Sayın Başkanım; izninizle belki bir çıkar yoldur 
diye, 2547 sayılı Kanunun 56 nci maddesinde bağış 
imkânı vardır ve bağış için, «Bağışı yapanların şart-
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larına uyulur» diyor. Bu zaman zaman yapılıyor. Ba
ğışı yapan, diyelim ki, 50 bin lira veya 500' bin lira 
veya daha çok bir bağışta bulundu. Acaba bağışı ya
pan «Buranın anasermayesini teşkil etsin diye bağış 
yapıyorum diyemez mi? Bu husus özellikle mevzuat 
bakımından mümkün müdür diye öğrenmek istiyo
rum. Bunun dışında Komisyona katıldığımızı arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKİF ERG1NAY — Sayın Başkanım, müsaade 

ederseniz ben daha normal ve bütçe tekniğine uygun 
bir formül arz ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Gerek Sayın Komisyon 

Başkanının, gerekse Sayın YÖK Başkanının ifadeleri 
bütçe tekniği bakımından bana pek uygun gelmiyor. 
Bir döner sermayeden başka döner sermaye kurulu
şuna sermaye aktarması yapmak pek şimdiye kadar 
varit olmamış birşey; çünkü döner sermaye kanunla 
kurulur, müstakil bir kanunla yahut bir kanuna da
yanır. Burada yapılacak iş şudur : Buna ait ödenek 
koymak istiyorsak, Bütçe Kanunumuzun arkasında 
düşülmeyen giderler vardır, Maliye Bakanlığı bunu 
tahsis etsin. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu, buyurunuz. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, ben zaten iki 
alternatifle durumu arz etmiştim : Ya böyle veya 
Maliye Bakanlığı tarafından ödenir, diye bir deği
şiklik yapmak istiyoruz. Şimdi uygunsa önergeyi 
alalım, ona göre bir düzenleme yapıp Yüce Heyete 
sunalım. 

BAŞKAN — Şöyle yapalım efendim; usulleri
mize uygun olsun : Ya önergeyi önerge sahipleri geri 
alsınlar, düzenlesinler, kesin oylatayım veyahut öner
geyi dikkate alınmak üzere oylatayım. Komisyon bir 
şekil versin. İşin süratle yapılması bakımından mü
saade ederseniz önergeyi... 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Oylatın efendim, 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Oylatın, alalım efen
dim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; önergenin dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergeyi madde ile birlikte Komisyona veriyo
rum. Komisyon hemen cevabını veriyorsa gereğini 
yapalım. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Cevaplıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; arz 
ediyorum, (a) bendinin devamını okuyorum efendim : 

«Yıl içinde kurulan üniversite veya bağlı birim
lerin döner sermayelerinin ilk sermayeleri Yüksek
öğretim Kurulunun önerisi ve Maliye Bakanının 
olumlu görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca gerekli 
aktarma yapılmak suretiyle sağlanır.» 

Bu, 58 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ben
dinin «artırılabilirle biten cümlesinin devamı ola
caktır efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinin bir diyeceği var 
mı? 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Yok efendim, 
maksat hâsıl oldu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim madde üzerinde sorulara geçmeden ev

vel, ben gelen değişikliği bir defa Genel Kurula du-
yurayım. 

22 nci maddenin (a) bendinin sonuna Komisyon 
şu cümleyi ekliyor : 

«Yıl içinde kurulan üniversite veya bağlı birim
lerin döner sermayelerinin ilk sermayeleri Yükseköğ
retim Kurulunun önerisi ve Maliye Bakanının olum
lu görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca gerekli aktar
ma yapmak suretiyle sağlanır.» 

Sayın Komisyon, tamam mı efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Tamam efendim. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Bununla ilgili bir soru 

sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Şimdi maddeyi oylatmadan sorunu

zu lütfen sorunuz. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkan; şunu 

sormak istiyorum : Bu tedbir daha ziyade 1984 Malî 
Bütçesi yürürlüğe girinceye kadar olan devre için 
öngörülüyor. Acaba bu kısa süre içerisinde yeniden 
kurulacak bu döner sermaye teşekkülleri bu talebe
lerin ücretini karşılayacak kadar gelişebilecek ve bu
nu sağlayabilecek mi? 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim; soralım efendim. 
Buyurun Sayın Doğramacı. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Efen

dim, elbette ki kurulduğu gün sağlanmaz; ama bir 
süre sonra sağlanır. Hiç olmamaktansa bir süre son
ra olması elbette evlâdır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli üyeler; 22 nci maddeyi demin okuduğum 

Komisyondan gelen ilave değişiklikle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 23. — 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

maddeler eklenmiştir. 
«EK MADDE 2. — Vakıflar, kazanç amacına yö

nelik olmamak şartı ve kanunda gösterilen usul ve 
esaslara uymak kaydıyla üniversite ve fakülte hariç 
yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimler
den birini veya birden fazlasını kurabilirler.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Bu maddeyle ilgili bir önerge var, okutu
yorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunulan 487 Sıra Sayılı Kanun 

Teklifinin 23 üncü maddesindeki «Hariç» kelimesinin, 
sonra diğer ibaresinin metinden çıkartılarak «...yük 
sekokul kurabilir» ibaresinin konmasını, müsaadele
rinizle Genel Kurula arzını istirham ederim. 

Saygılarımla. 
Muhsin Zekâi BAYER 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayer. 
MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Hepimizin bildiği gibi yüksekokul faciası geçmişin 

eğitim tarihinde bir acı sayfa olarak kalmaktadır. 
Bunun neticesinde Anayasamızda, yüksekokulu an
cak vakıfların kurabileceğini ve yüksekokulların ka
zanç gayesi ile kurulmayacağını belirtmiştik. 

Yine hafızamızı yokladığımız zaman, Türkiye' 
de yüksekokullar ilk önce bir konu üzerinde kurul
muştur. Daha sonra maddî gelirleri arttıkça bu yük
sekokullar aklımıza gelmeyen mesleklere kadar inmiş 
ve bugün bazı mesleklerde bir enflasyonu götürecek 
derecede yüksekokul faciası olmuştur. 

İşte bunu önlemek üzere, Anayasanın müzakere
sinde ve diğer konularda yüksekokulların ancak va
kıflar tarafından kurulmasını ve bir konuda kurul

masını ve üniversite ve fakülte statüsünde yüksekokul 
kurulmaması hususunu prensibe bağlamıştık. 

Ancak, burada müzakere ettiğimiz Kanunun 1 inci 
maddesinde yükseköğrenim kurumlarının neler oldu
ğunu tadad ediyoruz. Yükseköğrenim kurumlarını 
yine Kanunda tariflerimize göre, «Üniversite, fakül
te, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu» 
diye beş anakategoride yapıyoruz... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Araştırma merkezleri» 
de var. 

MUHSİN ZEKÂİ BAYER — Araştırma merkez
leri var; eğitim müessesesi olmadığı için Sayın Kan-
tarcıoğlu. 

Şimdi burada, eğer Hükümetin getirdiği ve Komis
yonun kabul ettiği gibi olursa, bazı vakıflar ileride 
kurulabilir ve istenmeyen ve Türk eğitim politikası 
için gerekli olmayan bazı meslekler için yeniden eği
tim aktarması ortaya çıkar. 

Bu bakımdan ben diyorum ki, burada 1 inci mad
dede tarif ettiğimiz şekilde, yükseköğrenim kurum
ları içinde ancak bir konu için, bir yüksekokul mev
zu için iki veya üçü bir vakfın içinde kurulmasın. 
Eğer böyle kurulursa, bir nevi üniversite demediği
miz halde üniversiteyi kurmuş olacağız. Vakfın kur
duğu bir yüksekokulun içinde dişçilik, eczacılık, dok
torluk; hepsi olacak. Halbuki bu bir nevi zımnen üni
versite manasına gelecek, Anayasanın gerekçesine uy
gun olmayacak. Bu bakımdan teklifimin kabulünü is
tirham ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, teferruatı Sa
yın YÖK Başkanımız arz edecekler. 

Bu konu, Anayasa Komisyonumuzdan görüş alın
mak suretiyle çözümlenmiştir. Eğer arkadaşımızın 
buyurdukları gibi, sadece «Yüksekokul» diye almış 
olsaydık bu defa «Tanımlar» bölümündeki 3 üncü 
maddede sadece belli bir okulu almış olacak, diğer
lerine dahil edemeyecektik. Halbuki, burada yüksek
okulun belli bir tarifi vardır, yükseköğretim kurumu
nun belli bir tarifi vardır; konservatuvarın ayrı, ens
titünün ayrı, hatta meslek yüksekokulunun tarifleri 
ayrı ayrıdır; bunlar birbirlerine karışırlar. Anayasa
ya aykırı hiçbir husus yoktur. Hatta Anayasadaki ge-
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niş manaya göre, bizim Anayasa Komisyonumuzun 
Anayasa anlayışına saygı duyarak daha da dar bir 
görüş getirmiş durumdayız. Bu nedenle, önergeye ka
tılamıyoruz. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-
oğtu. 

Buyurun Sayın Doğramacı. 
YÖK BAŞKANI ÎHSAN DOĞRAMACI — Sa

yın Başkan; geçmişte özel yükseköğretim kurumları
nın, daha doğrusu yüksekokulların olumsuz sonuçla
rının başlıca sebebi, onların kazanç gayesiyle kurul
muş olmasıydı. 

Bugün Batıda en başta gelen ve birinci sınıf yük
seköğretim kurumları ve üniversiteler, özel üniversi
telerdir. Amerika'da devlet üniversiteleri ikinci sınıf 
üniversitelerdir; Harvvrad, Yale, Prinstın, Kolombiya, 
Stanfurd hepsi özel üniversitelerdir; hiçbiri kazanç 
amacını gütmez. 

Anayasamızın 1301 uncu maddesinde, «Kanunda 
gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yö
nelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin 
gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumla
rı kurulabilir.» Gelen Kanunda da, yalnız kazanç de
ğil, bir vakıf kurarsa, malî ilişkileri ayrı olacak; ka
zanç şöyle dursun masrafını karşılayacak teminatı da 
bir tarafa vesikalarla sağlamadıkça izin verilmeye
cektir. 

O halde, bir yoruma göre üniversite de kurabilir. 
Fakat, Kanunun bir tarafında «Üniversitelerin kamu 
tüzelkişiliği var» dendiği için, burada biraz daha ileri 
gidilerek yalnız üniversite değil, fakülteyi de komis
yon dışarı çıkarmıştır. Hükümette bu yoktu. Hükü
mette yalnız «Tümü için üniversite de kurabilir» iba
resi vardı. Fakat Komisyon, üniversite ile birlikte 
«Fakülte dışı» demiştir. Çünkü Anayasamızda yük
sekokul değil, «Yükseköğretim kurumlarıdır» deni
yor. 

Bendeniz burada kişi olarak Hükümetin teklifine 
mütemayilim. Yani, üniversite de kurabilir diyorum. 
Fakat elbette ki, Komisyonun teklifi zannediyorum 
dikkate alınacaktır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğramacı. 
Sayın Çöker?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Sayın Başkanım, önergeye katıl- \ 
mıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çöker. 

MUHSİN ZEKÂ! BAYER — Sayın Başkan, Sa
yın YÖK Başkanının bu açıklaması ve Komisyonun 
açıklaması üzerine teklifimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz ben teknik bir soru sormak isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırcalı. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim, 

şimdi ben araştırdım; fakat anlayamadım. Burada 
başlangıçta «Ek madde 2» deniliyor; ek madde 1 
acaba hangi kanunda yer almıştır? Belki zabıtlara geç
mesinde yarar olur düşüncesiyle istirhamda buluna
cağım. 

Yani, şimdi eklenen madde «Ek madde 2» diye 
başlıyor : 

«Madde 23. — 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde 2.» diye başlıyor. Ben, yeni 2547 sa
yılı Kanunda ve Üniversite YÖK Teşkilatı Hakkın
daki Kanunda araştırdım, «Ek madde l»i bulamadım. 
Kendi klasörümde acaba bir eksik mi var diye dü
şündüm. 

Bu sebeple, «Ek Madde 1» acaba hangi kanunda 
geçiyor, onu istirham edecektim? Değilse «Ek Mad
de 1» diye başlaması lazımdı diye düşünüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKAN I SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; geçici 
maddelerle ek geçici maddeler, daha önce almış ol
dukları sıralardan da alıyorlar. Ek madde esas mad
de yerine daha sonra yapılmış, fakat esas maddelerin 
durumundadır. Boğaziçi Üniversitesinin işçileriyle 
ilgili bir ek, madde eklenmiştir efendim, o geçici 19 
uncu maddedir, ona uygun bir ek madde eklenmiştir, 
ondan sonra geldiği için ikiden başlamıştır; yani da
ha önce bir birinci madde vardır efendim. Bunlar 
esas madde gibi işlem gördükleri için aynı sırada de
vam ediyorlar efendim, bu ikinci maddedir. Nitekim 
arkadaşımız incelerse, Devlet Memurları Kanunu ek 
madde 15, ek madde 32, ek madde 42, diye 55'e ka
dar gider. 2653 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
madde. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ek madde 2'yi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Ek madde 3'ü okutuyorum. 
«EK MADDE 3. — Vakıf veya vakıfların yetkili 

yönelim organlarının yükseköğretim kurumu kurma 
ile ilgili kararı Vakıflar Genel Müdürlüğünün olumlu 
yazısı ile birlikte ve aşağıdaki belgelerle Yükseköğre
tim Kurumu Başkanlığına sunulur : 

a) Kurulacak Yükseköğretim Kurumunun bina, 
araç, gereç ve diğer maddî yapıları ve malzemelerinin 
hazır bulunduğunu veya bunların sağlanması için ye
teri kadar bir meblağın tahsis edildiğini gösterir belge, 

b) Kurulacak Yükseköğretim Kurumunun her çe
şit işletme ve diğer cari masraflarının en az % 20fsini 
karşılayacak bir paranın, malın, ekonomik değeri 
olan bir hakkın veya gelirin mevcut olduğunu ve buna 
tahsis edildiğini gösterir belge, 

c) Kurulacak Yükseköğretim Kurumunun ve 
bunlara bağlı kuruluşlar ve birimlerin adlarını bildi
ren belge ile kurumun malî ve idarî konularda uygu
layacağı esasları gösteren taahhüt belgesi.» 

BAŞKAN — Ek madde 3 üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Ek madde 3'ü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 4'ü okutuyorum. 
«EK MADDE 4. — Askerî ve emniyetle ilgili eği

tim kurum veya birimleri vakıflar tarafından açıla
maz.» 

BAŞKAN — Ek madde 4 üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Ek madde 4'ü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 5'i okutuyorum. 
«EK MADDE 5. — Vakıflarca kurulacak yük-, 

seköğretim kurumunun, vakıf yönetim organı dışın
da, beş kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. 
Yönetim kurulunun bir üyesi Millî Eğitim Bakanlığı, 
bir üyesi Yükseköğretim Kurulu, üç üyesi de Vakıf 
idare uzvu tarafından beş yıl süre ile atanır. Süresi 
biten üyeler yeniden atanabilirler. 

Yönetim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumu
nun tüzelkişiliğini temsil eder. Kurul yöneticisine uy
gun gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir. Yüksek
öğretim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ve 
öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini 
yapar, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylar. 
Yükseköğretim kurumunun bütçesini onaylar ve uy
gulamaları izler, ayrıca vakıfça hazırlanan yönetmelik 
hükümlerine göre diğer görevleri yürütür.» 

BAŞKAN — Ek madde 5 üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 6'yı okutuyorum. 
«EK MADDE 6. — Kurulacak kurum vakıf tü

zelkişiliği dışında ayrı bir tüzelkişiliğe sahip olur ve 
bu kurumun gelirleri, geçici olarak dahi, hiçbir suretle 
vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. 
Vakıf yükseköğretim kurumuna doğrudan doğruya 
bağış ve yardım yapılabilir. 

BAŞKAN — Ek madde 6 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 7'yi okutuyorum. 
«EK MADDE 7. — Kurulacak yükseköğretim 

kurumu, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan 
malî kolaylıklardan ve muafiyetlerden istifade eder.» 

BAŞKAN — Ek madde 7 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Ek 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 8'i okutuyorum. 
«EK MADDE 8. — Vakıfça kurulacak yükseköğ

retim kurumlarındaki akademik organlar, Devlet yük
seköğretim kurumlarındaki akademik organlar gibi 
düzenlenir ve öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet 
Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının 
niteliklerinin aynıdır. Devlet yükseköğretim kurumla
rında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla 
bu kurumlardan çıkarılmış kişiler, vakıf yükseköğre
tim kurumlarında görev alamazlar.» 

BAŞKAN — Ek madde 8 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Ek madde 8'i oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 9'u okutuyorum. 
«EK MADDE 9. — Vakıf Yükseköğretim Ku

rumlarının eğitim - öğretim esasları öğretim süreleri, 
öğrenci hakları (askerlik dahil) ile ilgili esaslar bakı
mından bu kanun hükümlerine tabidir.» 

BAŞKAN — Ek madde 9 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 10'u okutuyorum. 
«EK MADDE 10L — Vakıflar tarafından kurula

cak Yükseköğretim kurumları çalışmalarım devlet 
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Yükseköğretim kurumları gibi, her ders yılı sonunda I 
Yükseköğretim Kuruluna sunarlar. Bu kurumlar I 
Yükseköğretim Kurulunun gözetim ve denetimine ta- I 
bidirler.» I 

BAŞKAN — Ek madde 10 üzerinde söz isteyen I 
sayın üye?.. Yok. I 

Maddeyi oyların za sunuyorum. Kabul edenler... I 
» Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 

Ek madde 11'i okutuyorum. 1 
«EK MADDE 11. — Vakıflarca kurulacak Yük- I 

seköğretim kurumlarında, beklenen eğitim - öğretim I 
düzeyinin yetersizliğinin Yükseköğretim Kurulunca I 
tespit edilmesi ve durumun düzeltilmesi için gerekli I 
uyarı ve önerilerin sonuçsuz kalması halinde bu kuru- I 
mun faaliyeti Yükseköğretim Kurulunca durdurulur.» I 

BAŞKAN — Ek madde 11 üzerinde söz isteyen I 
sayın Üye?.. Yok. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. j 

Ek madde 12'yi okutuyorum. 1 
«EK MADDE 12. — Vakıf tarafından bir üni- I 

versiteye bağlı olmadan kurulacak Yükseköğretim I 
Kurumunda akademik kurul senatoların yönetim ku- I 
rulu üniversite yönetim kurulunun, en yüksek düzey- I 
deki yönetici rektörlerin yetkisini kullanır ve görevle- I 
rihi yapar.» I 

BAŞKAN — Ek madde 12 üzerinde söz isteyen I 
sayın üye?.. I 

AKtF ERGtNAY — Sayın Başkan, bir düzeltme : 
«Akademik kurul senatoların» dedikten sonra, bir I 
virgülün bulunması lazım. Böyle olursa birbirine gir- I 
miş gibi oluyor; bir virgül konursa daha iyi olur. i 

BAŞKAN — Evet. 
MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Tamam, koyduk efen
dim. I 

BAŞKAN — Bu küçük değişiklikle ek madde 12'yi I 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme- I 
yenler... Kabul edilmiştir. I 

Ek madde 13'ü okutuyorum. 1 
«EK MADDE 13. — Bu yükseköğretim kurum

larının kapatılması veya birleştirilmesi ilgili vakıfla- I 
rın yönetim kurulunun teklifi veya doğrudan bu Ka- I 
nundaki esaslar içinde Yükseköğretim Kurulu kararı I 
ile olur.» 

BAŞKAN — Ek madde 13 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. I 

Ek madde 13'ü oylarınıza sunuyorum. Kabul I 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. I 
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Ek madde 14'ü okutuyorum. 
«EK MADDE 14. — Vakıflarca kurulacak yük

seköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim alanları 
göz önünde tutularak fiziksel yapı, araç - gereç, öğ
retim, yönetim kadrosu ve diğer akademik konular 
Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetme
likle belirlenir.» 

BAŞKAN — Ek madde 14 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Ek madde 14'ü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; 23 üncü çerçeve maddesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde l'i okutuyorum. 
GEÇtCt MADDE 1. — İzlediği eğitim - öğretim 

programlarını son iki sömstr (iki yarı yıl) dışında ba
şarıyla tamamlayan veya bu programı en çok dört 
dersten başarısız olma dışında tamamlayan ve bu se
beplerle 1977 yılından bu Kanunun yayımlandığı ta
rihe kadar Yükseköğretim Kurumları ile ilişkisi kesi
len veya ilişkisi kesilme durumuna gelenlere 1985 yılı 
sonuna kadar açılacak sınav dönemlerinde her ders 
için iki sınav hakkı tanınır. Ancak, bu gibiler öğrenci
lik haklarından yararlanamazlar. 

BAŞKAN — Geçici birinci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Sayın Koran, Sayın Sağışman, 
Sayın Yarkın, Sayın Ender. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; izniniz 
olursa bu konu efkârı umumiyeyi de ilgilendiriyor. 
Safahatı hakkında kısa bir açıklama yapmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buvurun Savın KantarcıoSlu. 
MtLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Danışma Meclisi Üyesi Sayın Muzaffer Sağışman 
ve 13 arkadaşı 17 Mart 1982 tarihinde yükseköğre
tim son sınıfında, dört yıl süreli olanların üçüncü 
sınıfında, dört yıldan uzun süreli olanların dört ve 
beşinci sınıfında bulunup başarısızlık dolayısıyla bel
ge alan öğrencilere yeniden imtihan hakkı verilme
sine dair Kanun Teklifi Millî Eğitim Komisyonu
muzca 19.3.1982 tarihinde ele alınmıştır. 

Durum Hükümet tarafından 1.4.1982 gün ve 3433 
sayılı yazı ile : «Bilindiği gibi, okul terki çeşitli ne
denlere dayanmakta olup, pkuldan belge alarak ayrı
lanları tam ve belirli esasa dayalı bir ayrıma tut-
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mak son derece güç bir iştir. Bu nedenle, terör olay
ları nedeniyle okuldan ayrılanların da bu Kanundan 
istifade etmeleri, bugün huzura kavuşan ve güven 
ortamı yaratan ülkemizde öğrenciden kaynaklanan 
ayrı bir sorun ve hatta huzursuzluk kaynağı olacak
tır. Bugüne kadar çeşitli yollarla çıkartılan af kanun
larından yararlanan öğrencilerimizin yeniden okul
larına döndüklerinde eğitim ortamına uyum sağla
yamadıkları, aksine normal eğitimine devam eden 
diğer öğrenciler üzerinde olumsuz etki yarattıkları 
ve eğitim - öğretimi zedeledikleri müşahade olun
muştur. 

Hükümetimiz, 12 Eylül Harekâtı ile huzura ka
vuşan ülkemizde de bu yolda öğrenci ve öğrenci aile
lerinden gelecek sorun ve huzursuzlukları da dik
kate alarak teklifi olumlu karşılamamaktadır.» görü
şünü bildirmiş, bu görüşe Yüksek Öğretim Kurulu 
Başkanlığı da katılmış ve Millî Eğitim Komisyonu
muz 12 Nisan 1982 gün ve Esas 2/25 - 12 numaralı 
aşağıdaki kararı almıştır : 

«Adı geçen teklifin yüksek öğretim 'kurumlarının 
son iki sınıfındaki başarısızlık dolayısıyla belge alan 
öğrencilere yeniden sınav hakkı tanımak suretiyle 
aynı durumda bulunan ara sınıf öğrencilerinde de 
bu haktan yararlanma isteği gibi yeni sorunlar mey
dana getireceği, kanun teklifinde öngörülen uygula
maya gidildiği takdirde çeşitli itiraz, çelişki ve güç
lüklerle karşılaşılacağı, bu durum ise eğitim düzenini 
büyük ölçüde sarsacağı düşünüldüğünden, keza gö
rüşmeler sırasında belirtilen Hükümet ve YÖK gö
rüşleri de böyle bir uygulamayı gerek göstermediği 
merkezinde birleştiğinden, konunun bir Hükümet po
litikası olarak çözümlenmesinin uygun olacağı fikri 
benimsenerek Kanun Teklifinin reddine karar veril
miştir.» 

Kanun Teklifi Genel Kurulda görüşülmüş, 21 Ni
san 1982 tarihli 83 üncü Birleşimde üyelerce verilen 
önergelerle Komisyonumuza iade edilmiştir. 

20 Mayıs 1982 gün ve 291, 292 ve 293 sayılı ya
zılarımızla Millî Eğitim Bakanlığından ve Yüksek 
Öğretim Kurulu Başkanlığından istatistikî bilgi ve 
yeniden görüş istenmiştir. Alınan bilgiler değerlendiril
miş, teklifin kapsamına giren öğrenci sayısının cetvel
de görüldüğü gibi 11.493 olduğu, 1981-1982 öğretim 
yılı içerisinde başarısızlık sebebiyle okul ile ilişiği 
kesilmiş veya öğrencilik hakkını koruyan tüm öğren
cilere başarısız oldukları bütün derslerden ek bir sı
nav hakkı daha verilmesinin kabul edilmiş olduğu ve 
bu sınavların güz dönemi sınavlarından önce 1982 -

1983 öğretim yılı başlamadan yapılmasına karar ve
rildiği Yüksek Öğretim Kurul Başkanlığının 1 Kasım 
1982 gün ve 220/5047 sayılı yazılarıyla bildirilmiştir. 

Hiçbir anarşik olaya katılmamış, haklarında her
hangi bir soruşturma ve kovuşturma yapılmamış ve 
okullarında disiplin cezası almamış olan Yüksek Öğ
retim Kurum öğrencilerinin sayısı ise şöyledir : 

En az üç dersten başarısız bir ve ikinci sınıftan 
2693, üçüncü sınıftan 647, dördüncü ve beşinci sı
nıftan 29, toplam 3.269. 

Üç dersten fazla başarısız bir ve ikinci sınıftan 
6.995, üçüncü sınıftan 1.156, dört ve beşinci sınıf
tan 73, toplam 8.224 olmak şartıyla birinci\ve ikinci 
sınıftan belgeli olup kaydı silinen öğrenci sayısı 9.688, 
üçüncü sınıftan belgeli olup kaydı silinen öğrenci 
sayısı 1.803, dördüncü ve beşinci sınıftan belgeli olup 
kaydı silinen öğrenci sayısı 102, toplam 11.493'tür. 

«Yüksek Öğretim Kurulunun 15.9.1982 gün ve 
82/295 sayılı kararlarıyla : 

1. Sınava alınacaklar şu şartları taşıyacaklardır : 
a) Fakültede okumakta olan ve kanunla verilen 

toplam süresini dört yıllık fakültede altı yılı aşma
mış, doldurmamış tüm öğrenciler başarısız oldukları 
tüm derslerden açılan sınava girerler, ek bütünleme 
sınavlarına ara sınav, ara değerlendirme, yani vize 
sonuçlarına bakılmaz. 

b) 1981 - 1982 öğretim yılında bahar ve güz 
sömestri bütünleme sınavları sonuçlarına göre üni
versite ile ilişkisi kesilmiş olanlar bu ek bütünleme 
sınavlarından yukarıdakiler gibi yararlanırlar. An
cak sınavda başarısız olurlarsa başka sınav hakkı 
doğmaz ve üniversite ile ilişkileri kesilir. 

2. Sınava alınmayacaklar ise şunlardır : 
a) 1981 - 1982 öğretim yılından önce her ne su

retle olursa olsun eğitim kurumlarıyla ilişkisi kesi
lenler, diğer bir deyimle geçici 13 üncü madde dı
şında kalanlar. 

b) 1981 - 1982 öğretim yılından önce, diğer bir 
deyimle Kanunun neşrinden önce bahar ve güz sö
mestri sınavlarına kadar olan devrede ilişkisi kesi
lenler. 
, c) Kayıt yenilememe, program yapmama gibi ne

denlerle ilişkisi kesilenler, 
d) Disiplin cezası nedeniyle ilişkisi kesilenler. 
e) /Bir dersten devam zorunluluğu varsa, o derse 

veya pratiğine devam etme sınırını aşanlar söz ko
nusu dersin sınavına giremezler. 

3. Bu ek sınavı başaramayanlar; 
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a) Ek bütünleme sınavını başaramayan öğrenci
ler başarısız oldukları dersi tekrarlamak zorundadır
lar. 

b) Laboratuvar, klinik, atölye gibi çalışmaları 
gerektirmeyen dersler için 1982-1983 öğretim yılında 
açık öğretim düzeni sürdürebilirler.» 

'Komisyonumuz, Millî Güvenlik Konseyi Genel 
Sekreterliği, IMillî Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim 
Kurulu temsilcileri ve teklif sahipleri adına Muzaffer 
Sağışman'ın da katıldığı 16.12.1982 tarihli toplantı
sında konuyu etraflıca yeniden gözden geçirmiş; Hü
kümet ve Yüksek öğretim Kurulu eski görüşlerini 
değiştirecek bir durum olmadığını, 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun yerinde ve zamanında ihtiya
ca cevap verecek bir şekilde ele alındığını, bu Kanu
nun 3 ve 44 üncü maddeleriyle öğrenim sınırı getiril
diği, daha önceleri bu sınırın genişletilmesinin iyi so
nuç vermediği, tekrar bu sınırın genişletilmesinin anar
şi olaylarına cesaret vereceği ve yeni bazı hareket
lerin başlangıcı olacağı görüşü ile teklife karşı çıkmış
lardır. Komisyonumuz da bu görüşe oy çokluğu ile ka
tıldığından kanun teklifi reddedilmiştir. 

Hükümet yeniden bu Tasarı üzerinde konuyu ele 
almış, şöyle bir teklifle gelmiştir : «izlediği eğitim, öğ
retim programlarını en çok dört dersten başarısız olma 
dışında tamamlayan ve 1977 yılından bu Kanunun ya
yımlandığı tarihe kadar yükseköğretim kurumlarıyla 
ilişkisi kesilen veya ilişkisi kesilme durumuna gelenle
re 1985 yılı sonuna kadar açılacak sınav dönemle
rinde her ders için iki sınav hakkı tanınır. Ancak, 
bu gibiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.» 

Komisyonumuz, «Son iki yarı yıl dışında başarı 
ile tamamlayan veya bu programı...» nı ilave ile ay
nen gelen Hükümet Teklifini uygun görmüştür. 

Durum Yüce Heyetinizle daha dikkatlice incelene
cektir. Amacımız bu çocuklarımızı hayatta başanlı 
kılmak için gerekli yardımda bulunmaktır. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. Yüce Meclisi say
gılarla selamlarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğlu. 
Sayın Koran, buyurun efendim. 
MEHMET VEL'İD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Sayın Komisyon Başkanının yapmış olduğu taf

silatlı açıklamadan inşirah duyduğumu peşinen beyan 
etmek isterim. Sebebine gelince; Hükümetin kısa bir 
devre içinde dahi olsa kesinlikle reddetmiş olduğu bir 
görüşü bilahara, bazı kısıtlamalar içerisinde dahi olsa 
kabul etmiş olması elbetteki, 1980 ile 1983 arasında 

yaşayan Türkiye'de köprülerin altından çok suların geç
miş olduğunun açık bir delili olarak kabul etmem-
dendir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biz bir şey yapmak istiyoruz; ama o şeyin adını 

açıkça belirlemek istemiyoruz. Kısıtlama getiriyoruz, 
tefrik yapıyoruz... Kanunda tefrik olmaz. Kanun umu
ma teşmil edilir. Umuma teşmil edildiği müddetçe de 
bir kanun geçerlilik ve kuvvet kazanır. 1977'den 1983'e 
kadar altı yıl geçmiş aradan. Birinci sınıfta tökezleyen, 
ikinci sınıfta tökezleyen, üçüncü sınıfta tökezleyen, 
dördüncü sınıfta devam etmek imkânını bulamayan; 
Devletin varlığının mevzubahis olmadığı bir zaman
da, anasının, babasının yavrusunu evden öğretim yer
lerine göndermemeyi yeğleyen kimselerin durumunu 
hiç kaale almıyoruz. Ne yapıyoruz?.. Ancak son üç, 
dört sömestride bütün dersleri vermiş olacak, dört 
dersten kalmış olacak olan kimseler için bir af geti
riyoruz ki, bu cemiyet içerisinde büyük çalkantılara 
sebep verir. 

Devlet babadır, o kapıdan herkes her şeyi umar. 
Bu onun en tabiî hakkıdır, bu onun en gerçek hak
kıdır. Elinden alınmayan, alınması mümkün olmayan 
bir haktır. Benden istemiyor, sizlerden istemiyor, Dev
let babadan işitiyor. Niye Devlet baba demiş?.. Her
halde bir hikmeti vücudu var ki ona Devlet baba de
miş. Devlet ana dememiş, toprak ana demiş; ama 
Devlet baba demiş. 

Devlet babalığını yaparken birine öz evlat, diğe
rine üvey evlat muamelesi yapamaz; yaptığı zaman 
tefrik' doğar, cemiyette çalkantı olur; bir yerde dü
ğün, bir yerde cenaze töreni olur. Buna imkân verme
yelim arkadaşlar. Buna, bu Meclisin en azından im
kân vermemesi gerekir kanaatindeyim. 

Bütün kalbimle Komisyonun ve onun muhterem 
Başkanının sözlerine katıldım; ama bir önergem de 
var bu hususta. Söz almışken müsaade buyurursanız, 
bir daha fuzulî olarak vaktinizi almamak için kısaca 
o önergemden de bahsedeyim. 

Geçici maddeyi bu şekilde düzenlemek istiyoruz : 
«İzlediği eğitim-öğretiım programlarının herhangi bir 
sömestrinde, 1977 yılından bu Kanunun yayımlandığı 
tarihe kadar, en çok dört dersten başarısız olarak 
yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilmiş duruma 
gelenlere 1986 yılı sonuna kadar açılacak sınav dö
nemlerinde her ders için dört sınav hakkı tanınır. An
cak, bu gibiler askerlik durumu hariç öğrencilik hak
larından yararlanamazlar.» diyorum. 

Bundan gayem şudur muhterem Danışma Mecli
sinin üyeleri; 
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Çocuk çok iyi bir durumdadır; ama dördüncü sö-
mestrededir; ikinci sınıftadır. Dışarıya çıkamamıştır 
veya çıkmış, kurşun yemiştir. Devam etme imkânını 
kaybetmiştir, imtihana girmediği için de sınıfta kalmış
tır, ilişiği kesilmiştir. Üçüncü sınıfta aynı hadise başına 
gelmiştir, son sınıfta aynı hadise başına gelmiştir. 

Anti-parantez bir şeyi dikkatlerinize sunmak is
tiyorum: Bir okuma-yazma seferberliği açtık; mil
yarlar harcıyoruz ve daha da harcayacağız. Ne için?.. 
Herkesi okur-yazar yapmak için. Peki okur-yazar 
olup da tahsili yarıda kalmış hukuk birdeki, hukuk 
ikideki, tıp üçteki bir çocuk, kendisini ordinaryüs 
profesör doktor olarak dışarıda kabul ettirmeye ça
lışırsa, hukuk fakültesi mezunu olup hâkim ve savcı 
gibi ona buna dilekçe yazmaya kalkarsa, 'biz ne yap
mış oluruz?.. Cemiyetin başında, her cemiyetin ba
şında en büyük tehlike olan, her toplumun içerisin
de kargaşanın en büyük amiri olan yarı cahil züm
reyi artırmış olacağız. 

Yarı cahil 'bir zümrenin toplumda ekseriyeti işgal 
ettiği gün, orada söz ayağa düşmüştür, orada dev
letin huzuru kaçmıştır, orada cemiyetin nizamı sar
sılmıştır. Biz, bunları mutlaka cemiyete mal etmek 
mecburiyetindeyiz. Eğer bir af kanunu düşünüyor
sak, eğer hakikaten Devlet 'babalığımızı, yapmak is
tiyorsak, bunu yalnız üçüncü ve dördüncü sömestr
lerde, bütün derslerini verip de dört dersten 'kalmış 
olanlara değil, fakültenin herhangi bir sınıfında, her
hangi bir nedenle başarısız olup ilişiği kesilmiş olan
lara bu hakkı vermek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Önergemde bilhassa belirttim: «öğrencilik hak

larından istifade edemezler...» Ne demek istiyorsu
nuz?.. Devam ediyor; «'İki imtihan hakkında vere
mezse...» Bu demektir ki, 1977'de fakülteden ilişiği 
kesilmiş olan kişi, birdenbire ulema kesilecek, belki 
bakkallık, belki hamallık, belki boyacılık yapan ço
cuğa, «'Gel sana hak veriyorum; ama sen nasıl olsa 
geçemeyeceksin, git belanı bul» demek istiyoruz ve
yahut «Askerlik çağın geldi, haydi askere...» «Asker
lik durumu hariç, öğrencilik haklarından...» Evet, şe
beke alamasın; tramvaya, otobüse binemesin; uçak
ta, trende talebelik haklarından istifade edemesin; 
ama askerlik zamanında tecilden istifade edebilsin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın Sağışman buyurunuz efendim. 
MUZAFFER SAörŞMAN — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım, Sayın Hükümet temsilcileri ve 
YÖK temsilcileri; 

Sayın Komisyon Başkanının vermiş olduğu iza
hata, açıklamaya çok teşekkür ederiz. 

Hemen şunu söyleyeyim ki, bu bir af değil, bir 
telafi imkânını sağlamaktadır. Bunun dışında da 
anaprensip; mekteplerimizi, üniversitelerimizi, yük
seköğretimlerimizi yeniden bir anarşi ortamına ge
tirmemektir. Bu yüzden de bendeniz, daha evvelce 
vermiş olduğum önergemdeki alt sınıflara taalluk 
eden teklifimi işeri aldım ve son sınıflara inhisar et
tirdim. 'Bu suretle, sadece son sınıfa kadar öğretimini 
tamamlamış, okumuş olan kimselerin, bazı eksiklik
ler yüzünden, 12 Eylülden evvelki karışık ortamdaki 
öğretimin uğradığı hasar ve hatta, maalesef şunu da 
söylemek lazım; YÖK'ün yürürlüğe girmesiyle hasıl 
olan bazı geçişlerdeki dalgalanmalar gibi olaylarla 
da son zamanlarda da bazı aksamalar olduğu için, 
bu 'önergeyi ve bu geçici maddeyi getirdiklerinden 
dolayı, teklifimi de bununla birleştirerek huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Yalnız, burada 'bir tek nokta var. Kıymetli vak
tinizi fazla almak istemiyorum, iki türlü eğitim var
dır memleketimizde. Birisi, sınıf geçme sistemi, birisi 
ders geçme sistemi. Ders geçme sistemi ile bütün 
derslerini okumuş ve eğitimini tamamlamış olanlara 
bu imkân sağlanmaktadır. Bu bir af değildir, bu bir 
imkân sağlama, bir yeniden istikbalini kazanma ola
sılığının yaratılmasıdır. O bakımdan, bunu bu şekil
de telakki etmek lazım. 

ikinci husus; geçici maddedeki sınırlamalar. Ben
den evvel görüşen arkadaşım hudutsuz affa taraftar 
oldu, bendeniz buna taraftar değilim; fakat kendi de 
bir sınırlama koydu, «dört ders» dedi. Bu dersler 
nasıl olacak? Sonra bunda başarılı görülünce nasıl 
girecekler? Tekrar yüksekokula, üniversiteye devam 
edecekler; tamamen aleyhindeyim. 

Yalnız burada şu husus var: Mademki öğrenci 
olarak devam etmeyecekler, talebelik haklarından is
tifade etmeyecekler, öğretimlerini de okumuş ve gör
müş olduklarına göre, ders sınırının konmasına lü
zum yok. Çünkü bazı yükseköğretim müesseselerin
de dersler daha toplu, sayı az, bazı yükseköğretim 
müesseselerimizde ders sayısı parçalanmış olduğun
dan 60'ı, 70'i buluyor, bazısında ise 15. Bu şekilde 
4 ifadesi bir başarının tam karşılığı değil. 

Bu bakımdan, bendeniz bir önerge verdim, dedim 
ki; öğretim ve eğitimini tamamlayanların öğrencilik 
haklarından istifade etmemek suretiyle başarısız ol
duğu bütün derslerden, aynı geçici maddede olduğu 
gibi iki hak ve 1985 yılına kadar bu haklarını kul-
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landikları takdirde diplomalarını almaya hak kaza
nabilirler, şekliyle gitiriyorum. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. Sağolun efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın Yarkm, buyurun efendim. 
ŞERAFETT1N YARKIN — Sayın Başkan, Da

nışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Önce ben de sözlerime 'bu geçici 1 inci maddeyi 

getirdiği için Sayın Hükümete ve aynen katıldıkları 
için Sayın Komisyona teşekkürle başlamak istiyo
rum. . 

Gerçekten 12 Eylül öncesi büyük anarşi ve terör 
ortamının bir tek anını dahi unutmak mümkün de
ğildir. Bu terör ortamı içerisinde öğrencilerin çeşitli 
nedenlerle yükseköğrenim kurumlarına devam ede
medikleri, ayrıldıkları, imtihanlara giremedikleri acı 
da olsa bir gerçektir. 

Tabiatiyle burada açıkça zikredilmiyor; ama ko
nu odur; herhangi bir şekilde disiplin yönünden ve
ya anarşi eylemine katıldıkları için haklarında so
ruşturma ye kovuşturma yapılarak ilişiği kesilenler 
madde kapsamına dahil değil. O halde, tamamen bu
nun dışında olarak ve okula devam edemedikleri 
için son sınıfa gelmiş olan; fakat ilişikleri kesilen ve
ya kesilme durumunda olan öğrencilere bir hak ta
nırken, bu hakkın hududu üstünde de durmakta ya
rar var. 

Komisyon ve Hükümet getirdiği Tasarıda 'bunu 
4 ders olarak tahdit etmiş. Sayın Sağışman'ın belirt
tikleri gibi, ben de aynı hususu paylaşıyorum, bu 4 
ders tahdidinin kaldırılması son derece yararlı olur. 
Sayın Köran'da ifade ettiler, bir hakkı vereceksek 
genel olarak verelim, aynı şartları taşıyanların bir 
kısmına bir hakkı vermek, bir kısmına vermemek 
yanlış uygulamalara yol açar, haksızlıklara yol açar. 
Niçin 4 ders? 5 veya 6 ders diye bir önerge versek, 
onun da gerekçesi yok. Niçin 5, niçin 6 ders?.. 

'Ders geçme usulü uygulanmış, son sınıfa gelmiş, 
diğer sınıflardan kalan dersleri 4 ten fazla. 4 olur
sa girecek, 4 ten fazla olursa giremeyecek, bu mad
deden yararlanmayacak... Olmaz böyle şey. Veya 
sınıf geçme usulü uygulanmış son sınıfa gelmiş 4 
dersten girebilecek, 4 dersten fazlaysa giremeyecek... 
Her halde*bu 4 ders tahdidinin kaldırılmasında son 
derece büyük yarar vardır, bu tahdidin mevcudiyeti 
maddenin getiriliş gerekçesine de, esprisine de ters 
düşer. 

Sayın Koran maddenin daha da genel bir uygu
lamaya ta'bi tutulmasıyla ara sınıfların da hu haktan 
yararlanmasını önerdiler. Bu öneriye katılırım. An-
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cak o öneri yapılırken de yine 4 ders diye bir tahdit 
olmamalıdır. Eğer ara sınıflardan yararlanma öngö
rülüyorsa, o durumu da genel bir uygulama içerisin
de ele almakta yarar vardır. 

Bendeniz hu maddede yer alan, her ders için iki 
sınav hakkı konusu üstünde de kısaca durmak isti
yorum. Evvela hu iki sınav hakkı 1985 yılı sonuna 
kadar uygulanacak. 1985 yılı sonuna kadar esas alın
dığına göre, bu iki sınav hakkı daha fazla sınav 
hakkına tabi tutulamaz mı, mümkün değil mi bu? 
Yani iki sınav yeterli midir? 1985 yılı hiç uzatılma
dan iki sınavdan daha fazla hak tanınabilir mi? öğ
rencilik haklarından yararlanmadığına göre, hariç
ten gelip imtihanlara girdiğine göre, bu iki sınav hak
kının daha fazlalaştırılmasında acaba bir sakınca var 
mıdır, onu öğrenmek istiyorum? 

Ayrıca, iki sınav hakkının; yani her sınav hak
kının taşıdığı anlam da nedir? Yani bir defa imti
hana. girecek bir dersten, veremediği takdirde bir 
defa daha girecek, 'bitecek mi? Yoksa, her sınav 
hakkı kendi içinde bir telafi imtihan hakkını da ta
nıyor mu; bir bütünleme hakkı gibi? Yani bir ders
ten girdi veremedi, telafiye girdi veremedi, birinci 
hak bitti, ikinci hakkı da aynı şekilde kullanır... 
Yani böyle bir elastikiyet taşıyorsa o zaman bu mad
de iki sınav hakkıyla daha da yerinde olur. 

Bu soruların da açıklığa kavuşturulmasında ya
rar vardır. Ancak her halde maddenin evvela bu 4 
ders tahdidi kaldırılarak düzenlenmesinde ve verilen 
bu önergenin desteklenmesinde yarar vardır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Sayın Ender, buyurun. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Her şeyden önce şunu çok iyi bilmeliyiz ki, bu 

maddeyle öğrencilere 'bir lütuf ta 'bulunulmamakta, 12 
Eylül'den önceki Devlet otoritesinin zaafı dolayısıyla 
kaybolan, kullanılamayan meşru hakları ancak bu
gün iade edilebilmektedir. 

Çocuklarımıza böyle bir imkânı getirirken, poli
sin üniversite duvarları dışından olaylara sadece se
yirci bırakıldığı, Başbakanların bile üniversitelere so
kulmadığı, üniversite laboratuvarlarının birer bomba 
imal yeri haline getirildiği, profesörlerin. sadece ideo
lojik görüntülere not verdiği 'geçmişteki acı gerçekleri 
unutmamak gerekir. 

İşte bu şartlar içinde okuma hakkından mahrum 
bırakılan, hayat ve diploma arasında bir tercih yap-
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mak mecburiyetinde kalan, anarşik olaylara karış-
mayıp üniversiteye sadece ilim yapmak, bilgi almak 
için koşan gerçek öğrencilerimize hu maddeyle bir 
af getirerek, gecikmiş de olsa eğitimciliğin güzel ör
neklerinden birini vermiş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
20 inci Yüzyılın eğitim anlayışında kaybetmek 

yok kazanmak vardır. Hangi şartlar altında olursa ol
sun insanoğlu topluma en iyi şekilde yetiştirilecek ve 
toplumda ondan o derece yararlanacaktır. Okumamış 
ve yaşı geçmiş insanlarımıza 'bir kaç kelime okuma -
yazma öğretebilmek için milyarlarca masraflar ya
par, kanunlar çıkarırken, cezaevlerindeki mahkûm
lara okuma - yazma kursları açıp onları topluma 
kazandırmaya çalışırken, geri zekâlı miniklerimizi 
normal zekâlılar seviyesine getirebilmek için yeni 
yeni kuruluşlar açarken, ilmin ve istikbalin son ba
samağına erişmiş gençlerimizi, hem de tartışılması 
her zaman mümkün olan sebeplerle bir kalemde çi
zip boşluğa atmak hem ülke ekonomisi için büyük 
bir zarar, hem de 20 nci Asrın eğitim anlayışına hiç 
uymayan bir harekettir. 

Bu Yüce Meclis böyle 'bir teklifi getirmek ve ka
bul etmekle bugünkü modern eğitim anlayışına da 
sahip olduğunu açıkça göstermiş, eğitim ve öğretim 
kadrolarımıza da bu konuda bir ışık tutmuş olacak
tır. Aksi halde, ülkede 'bir küskünler ordusu yaratıl
mış, toplumun kardeşlik, vatandaşlık ve dostluk duy
guları çok zedelenmiş olacaktır, 

Gençlerimizin ıbu imkânı en iyi şekilde değerlen
dirip ülkemize ve milletimize faydalı birer vatandaş 
olarak yetişeceklerine tam manasıyla inanıyor, ken
dilerine bu hayat yarışında gönülden basanlar dili
yor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
•Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım, değerli Hükümet temsilci
leri, sayın Komisyon, 

Ben Sözümü şöyle sürdürmek istiyorum : 
Bir hırsız ev soymuş. Hırsızla beraber hâkimin 

karşısında evsahibi de hazır bulunmuş. Hâkim evsa-
si'bini iyi bir haşlamış; «Sen ne biçim adamsın, ka
pını niye kapamadın, pencereni niye kilitlemedin, şu
nu niye yapmadın, bunu niye yapmadın» derken va
tandaş evinin, eşyasının çalınmasından vazgeçmiş, 
boynu bükük bir edayla demiş ki; «Hâkim Bey, ta
mam. IBen ihmal ettim, anahtarı iyi kilitlememişim; 
ama şu hırsızın hiç kabahati yok mu?...» Sözüme böy
le başlamak istiyorum değerli arkadaşlarım. 

Temsilde hata olmaz, bütün dostlarımı, idareyi 
tenzih ederim. Kanunun tümü üzerinde söyledim ve 
daha çok vatandaşı ilgilendiren bu görüştüğümüz 
madde, diğeri idareyi, idarenin düzenini, hocalarımızı 
ve devletin otoritesini; ama bu direkt vatandaşı, do
layısıyla elinden, eteğinden, midesinden, elbisesinden, 
ayakkabısından keserek, «N'olur artık, lise mezunu 
çocuğum bekçi bile olamıyor, hiç olmazsa bir dip

lomaya sahip olsun» umuduyla dar gelirli vatandaşla
rın çocuklarını okutmak için çırpınışlarını dile getir
diği için, onların yeniden bir diplomaya kavuşmaları
nı, dolayısıyla bu diploma sayesinde bir ekmek ka
pısı bulmalarını sağlayan bir maddeyi görüştüğü

müz için söylüyorum, 
Vatandaş, aynen şöyle yazmıştı, bir kere daha 

arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum : «Son 6 yıldan 
'beri, 1981 yılına gelinceye kadar, 12 Eylül'e gelin
ceye kadar Allah aşkına okulları kaç sene açık tuta
bildiniz, tedrisata ne kadar devam ettiniz ki, 6 yılı sa
yıyorsunuz?... Bitiremezse sizi kapı dışarı ediyor.» 
diyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yani Devlet olarak, millet olarak (Arkadaşla

rım söylediler) valilerin, rektörlerin giremediği der-
sanelere talebe nasıl girseydi, nasıl girmeliydi?.. Bu 
bir felaketti. Allah Ibir daha o günleri getirmesin; 
ama gelin birkaç nüfuzlu arkadaşın önerdiği, tenzih 
ederim, dışarıdan önerdiği şekilde değil, tüm vatan
daşları, tüm tale/beleri kapsayacak bir sınav hakkı 
getirelim, 

Arkadaşlarım değişik önergeler verdiler. Benim 
de bu arada bir önergem var; ama benim hiç mi 
hiç anlamadığım 'bir konu bu. Muhterem Komisyon, 
Sayın Hocam, güleryüzlü Hocam, lütfen en güzelini 
bulsunlar, Danışma Meclisinin bu son aşama ça
lışmalarında, memleketin büyük çoğunluğunu, talebe
leri, velileri ilgilendiren bu konuda rahatlatıcı, ra
hat bir uygulamaya sokucu bir genel hak olarak bu 
geçici maddeyi düzenleyerek kabul etmemize katkıda 
bulunsunlar ve Yüce Meclis inanıyorum, bu konuda 
hemfikirdir; Sayın Başkanlığımızın yardımları, Ko
misyonumuzun katkısı, Hükümetin katılmasıyla en 
iyi yolu seçeceğimize inanıyorum. 

Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Sayın Komisyon, arzu ederseniz önergeleri oku

yalım; çünkü önergelerin hemen hepsi bu konuların 
tekrarından ibaret olacaktır. Cevabı 'biahara rica 

edeyim, 
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Yalnız Genel Kurula şunu arz edeyim : 
Kanunlar Dairesi olarak ve Başkanlık Divanı da 

dahil olmak üzere bir sıralama yaptık. Koyduğumuz 
sıraya göre okutacağız. Eğer bu sıralamaya bir itiraz 
olur ise; çünkü önergelerde 'birbirinden farklı teklif
ler var, «(Benim önergem daha önce değerlendirilmeli
dir» şeklinde bir itiraz olursa, bu defa üç sayın üye 
veya iki sayın üyeden rica edeceğim, sıralamayı Ge
nel Kuruldan o üyelere yaptıracağız. 

önergeleri okutuyorum efendim,, 

Muhterem Danışma Meclisi Başkanlığına 
Geçici Madde l'in aşağıdaki, şekilde değiştirilme

sini saygıyla arz ve teklif ederim. 
Mehmet Velid KORAN 

«Geçici Madde 1. — İzlediği eğitim, öğretim prog
ramlarının herhangi 'bir sömestride 1977 yılından 
bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar en çok 4 ders
ten başarısız olarak yükseköğretim kurumlarından 
ilişiği kesilmiş duruma gelenler 1986 yılı sonuna 
kadar açılacak sınav dönemlerinde her sene için 4 
sınav hakkı tanınır. Aricak bu gibiler askerlik duru
mu hariç öğrencilik haklarından yararlanamazlar.» 

'Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 487 Sıra Sayılı ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun Değişiklik Tasarısı ve tek
liflerinin geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini öneriyoruz. 

Saygılarımla.; 

Muzaffer SAĞIŞMAN İsa VARDAL 
Şerafettin YARKIN Hayati GÜRTAN 

Turgut TAN Tülay ÖNEY 
Mahmut AKKILIÇ Cahit TUTUM 

Remzi (BANAZ . Adli ONMUŞ 
M. Talât SARAÇOĞLU M. Nuri ÖZGÖKER 

Evliya PARLAK! Hamdi ÖZER 
Mehmet PAMAK Fikri DEVRİMSEL 

«Geçici Madde 1. — İzlediği eğitim, öğretim 
programlarını tamamlayan; ancak ibazı derslerden 
'başarısızlık veya ders kredisi tutarı yetersizliği veya
hut öğrenim süresini doldurma dolayısıyla 1977 yı
lından bu Kanunun yayımlandığı öğretim yılı sonu
na kadar bulundukları yükseköğretim kurumlarıyla 
ilişkisi kesilen veya ilişkisi kesilme durumuna gelen
lere 1985 yılı sonuna kadar açılacak sınav dönemle
rinde her ders için iki sınav hakkı tanınır. Ancak bu 
gibiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.» 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
12 Eylül öncesi anarşi ortamı nedeniyle okuma

ları aksayan, can güvenliği korkusu içinde okuluna 
devam edemeyen gençlerimize Devletimiz bir imkân 
tanımakla babalığını göstermiş olacağından, görüş
mekte olduğumuz 487 Sıra Sayılı Tasarının geçici 1 
inci maddesinin aşağıda olduğu şekilde değiştirilme
si hususunu arz ve teklif ederim. 

Mustafa ALPDÜNDAR 

«Geçici Madde 1. — İzlediği eğitim, öğretim 
programlarını tamamlayan; ancak bazı derslerden 
başarısızlık veya ders kredisi tutarı yetersizliği veya
hut öğrenim süresini doldurma dolayısıyla 1977 yı
lından 1982 - 1983 öğretim yılı sonuna kadar bulun
dukları yükseköğretim kurumlarıyla ilişkisi kesilen 
veya ilişkisi kesilme durumuna gelenlere 1985 yılı so
nuna kadar açılacak sınav dönemlerinde her ders için 
üç sınav hakkı tanınır. Ancak bu gibiler öğrencilik 
haklarından yararlanamazlar.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 487 Sıra Sayılı Tasarının ge

çici 1 inci maddesinin sözlü olarak sunacağım ge
rekçe ile aşağıdaki 'biçimde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kâzım ÖZTÜRK 

«Geçici Madde 1. — 1978 - 1979 öğretim yılın
dan bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yüksek
öğretim kurumlarıyla ilişkisi kesilen veya ilişkisi ke
silme durumuna gelenlere 1985 yılı sonuna kadar açı
lacak sınav dönemlerinde her ders için iki sınav hak
kı tanınır. Ancak bu gibiler öğrencilik haklarından 
yararlanamazlar.» 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının geçici 1 inci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini saygılarımla arz ve teklif ede
rin^ 

Abbas GÖKÇE 
«Geçici Madde 1. — 1977 yılından bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar anarşik olaylar dışında 
bir sebeple yükseköğretim kurumlarıyla ilişkisi kesi
len veya ilişkisi kesilme durumuna gelenlere 1985 yı
lı sonuna kadar açılacak sınav dönemlerinde her 
ders için iki sınav hakkı tanınır. Ancak bunlar öğ
rencilik haklarından yararlanamazlar.» 

Sayın Başkanlığa 
Geçici 1 inci maddenin aşağıdaki arz edilen şe

kilde düzenlenmesini saygı ile öneririz, 
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«Geçici Madde 1. — 1977 - 1982 yılları arasında 
üniversite ve yüksekokulların herhangi bir sınıfında, 
elde olmayan nedenlerle başarısız duruma düşmüş 
öğrencilere kaldıkları sınıfta yeni bir sınav hakkı ta
nınır. 

Hamdı ÖZER Mehmet HAZER 
Mehmet KANAT 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 487 Sıra Sayılı Tasarının ge

ceci 1 inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
«Birinci fıkra 'hükmünden yararlananlardan as

kerlik hizmetini yapmamış bulunanlar 1985 yılı so
nuna kadar askerlik hizmetinden tecilli sayılırlar.» 

, îsa VARDAL Şerafettin YARKIN 

Turgut TAN 

Cahit TUTUM 

Akif ERGÎNAY 

Muzaffer SAĞIŞMAN 

Necip BİLGE 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Gündemimizde görüşülmekte olan 487 Sıra Sayılı 

Tasarı ve Teklifin geçici 1 inci maddesine aşağıda
ki şekilde bir ikinci fıkra eklenmesini saygılarımla 
arz ederim. 

Eklenecek fıkra1: 
«IBu öğrenciler, haklarını kullanabilecekleri süre 

içinde askerlik görevinden tecilli sayılırlar.» 
Muzaffer ENER 

(BAŞKAN — Değerli üyeler, bu sıralamaya bir 
itiraz var mıdır? 

Buyurun Sayın Koran. 
Sayın Koran ve Sayın Sağışman. 
MEHMET VELtD KOKAN — Bendeniz sıra

lama için değil, bir açıklama yapmak için.. 
BAŞKAN — Evet, sıralamaya değil sizin itirazı

nız Sayın Koran. 
Buyurun Sayın Sağışman. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, Kâzım 

Öztürk ve Abbas Gökçe arkadaşlarımızın önergesi 
ara sınıfları da içerdiğine göre, Sayın Köran'la aynı 
mahiyette olduğu için, bunların daha başa alınması 
veya birleştirilmesi gerekir. Ben o manada aldım.. 

ABBAS GÖKÇE — Çok farklı efendim. Ben 
sadece iki sınav hakkı yanında, diğer sınıfları da da
hil ederek bir önerge verdim. Bir hayli fark var. 

BAŞKAN — Çok farklı diyorsunuz siz efendim. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Efendim, bir ikin
ci nokta da; Sayın Muzaffer Ender arkadaşımız Ko
misyon sözcüsüdür; yani Millî Eğitim Komisyona 
sözcüsüdür ve kendisinin de raporda bir muhalefeti 
yoktur, önerge vermeleri bilmiyorum ne dereceye 
kadar İçtüzüğümüze uygun? 

BAŞKAN — Evet, demin konuşmalarına ben de 
müdahale etmedim.. 

MUZAFFER ENDER — [Ben lehte konuş
tum efendim. 

BAŞKAN — Evet, lehte konuştunuz. O yönde 
bir küçük not da aldım bazı sayın üyelerden; fakat 
buna rağmen müdahale etmedim. 

Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Efendim, sıralamaya de

ğil, birleştirilmeye itirazım var. Bizimki daha basit 
ve açık bir mahiyettedir. O bakımdan, ayrıca bir iza
hat lütfederseniz.. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Değerli üyeler; bu önergeleri değerlendirmeye 

başladığımız takdirde şüphesiz sonuçlandırmamız 
gerekiyor ve maddeyi de neticede kararlarınıza son 
şekliyle sunmamız icap ediyor. Bu iş aşağı yukarı bi
zim (Mutlaka en önemli madde olarak) uzun bir za
manımızı alacaktır ve bu arada bizim bu saatlerde 
vermekte olduğumuz arayı belki hiç vermeden çalış
maya devam etmemiz icap edecek ki, bu da hepimi
zin çalışma yükü ve ağırlığı altında doğru olmaya
caktır. 

O itibarla, sayın üyelerimizin de; Sayın Hazer'in, 
Sayın Sağışman'ın da işaretleri var bu önergeler üze
rinde. Müsaade ederseniz vereceğim arada iki veya 
üç sayın üye, kendileri talep ederlerse çok memnun 
oluruz; iki veya üç sayın üye lütfen bu önergeleri 
bir defa tetkik etsinler. Bilahara bunların değerlendi
rilmesinde Başkanlık olarak ben çok zor durumda ka
lacağımı tahmin ediyorum. O itibarla rica ediyo
rum, iki veya üç sayın üye lütfen işaret buyursunlar 
bu önergeleri sıraya koyma yönünden. 

Bir teklifiniz var herhalde Sayın Bayer?.. 
MIUHSÎN ZEKÂÎ BAYER — Teklif sahibi sa

yın üyeler, Komisyon Başkanı, Hükümet Temsilcisi 
ve YÖK Başkanı ile içeride odada toplansınlar ve 
müşterek bir noktaya gelip gelmeyeceği konusunda 
bir çalışma yapsınlar bize efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet Sayın Bayer, sizin görüşünüz 

de bu. 
Sayın Doğramacı'nın bir şeyi var herhalde, buyur

sunlar efendim. 
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YÖK BAŞKANI İHSAN IDOÖRAMACI — Sa
yın Başkanım, bir açıklamada bulunursam belki bir
leştirici olur. 

Efendim, çok değerli görüşleri dinledik ve müm
kün olan geniş kapsamlı bir, af demiyorum; fakat 
haksızlığa uğrayan öğrencilere bir imkân tanınma
sıyla ilgilidir. 

Sayın Başkanım; Hükümetin ve Komisyonun ge
tirdiği Tasarıda anarşik olaylarla ilgili olsun veya ol
masın hepsi yararlanıyor. Çünkü, hangi öğrenci anar
şiye katılmış, hangisi katılmamış bunu ayırmak çok 
uzun zaman alır. Anarşiye katılmış olsa bile bundan 
yararlanıyor. Çünkü, bir imtihana girecek, bu bir. 

İkincisi efendim; burada birinci kısım smıf 
geçenlere, sınıf geçme sistemi olanlara uygulanan 
programlarda son sınıfa devam etmiş olmak şartıy
la tüm derslerden de başarısız ise; önceki yıllarda ba
şarılı ise bunlara hak tanınıyor. Burada açıklık geti
rilebilir. Komisyonun da Hükümetin de arzusu bu 
yöndedir. Yani, son sınıf .için ?0 dersten de başarı
sız ise, o son sınıfa kadar başarılı gelmiş ise bütün 
derslerden imtihana tabi tutulur. Geri kalan dört desr-
le ilgili, zannediyorum ki, düğümlenecek nokta bu
dur. v 

Sayın Başkanım; eskiden, tadilden önce 45 inci 
maddede lise mezunlarının yükseköğrenime girme
leri kısıtlanmıştı. 'Üç defa sınava girip kazanamayan
ların bir daha girme hakları yoktu. Bu yeni tadilde 
(ki, kabul buyuruldu) bu kısıtlama kaldırılmıştır. O 
halde, tüm derslerden başarısız olan bir öğrencinin 
tekrar imtihana girip ve tekrar üniversiteye devam et
me imkânı vardır. 

Şimdi, tüm derslerden başarısız olanların bu sı
nava girip diploma almaları pratik olarak uygun mu
dur, değil midir? (Bunun üzerinde düşünmek lazım. 
Öyle fakülteler vardı ki, ders geçme sistemi olduğu 
için, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncüde sınava gir
memiş; fakat ders geçme olduğu için dördüncü sı
nıfa kadar karnesini almış ve bunların tüm dersler
den sınava girmesi yararlanması yoluna gidilebilir, 
eğer bir kayıt gelmezse. IBazı sayın üyelerin, özellikle 
Sayın Sağışman Hocamın bir sorusu var; «Dört ne
ye dayanıyor? Niye dörtte, niye beşte, niye altıda?..» 
diye. 'Burada bir kısıtlama getirilmesinin yararı var
dır; ama bu kısıtlamayı dört ders yerine, tüm eğitim 

•"•• m> 

programlarında yer alan derslerin yarısı mı, üçte bi
ri mi, dörtte biri mi, denirse; 50 dersli, 60 dersli bir 
eğitim programında flBen buna katılıyorum) 15 ders
ten kalmışsa, 20 dersten veyahut 30 derste olanm 
altısından kalmışsa, o zaman hiç olmazsa gireceği im
tihanların sayısı, tamtamı değil, pratik değil; o za
man hiç derse girmemiş, devam da etmiyor; bu im
tihanları vermesi imkânsız, Biz verdik zannediyo
ruz. Onun için, izninizle zannediyorum genişletme 
bakımından; birincisi anarşiyle ilgili hükümlerin kal
dırılması, ikincisi sınıf sisteminde son sınıfta tüm 
derslerden başarısız olanların da kapsama alınması, 
ders sisteminde de 1/3 mü, 1/4 mü, bunda bir karar 
verilirse; zannediyorum bu bir yandan sistemle ilgi 
li olur ve tüm derslerden başarısız olanlar (Zaten üç 
defa girme kayıtı da kalktı) yeniden girer, derse de
vam eder. Zaten derse devam ettirme imkânını ve
ren hiçbir önerge yok. Verilirse imkânsız; çünkü ders 
yapacak sıra, laboratuvar yok. O halde, zannediyo
rum ki, tüm sayın üyeleri, zatıâlilerini ve halkoyuna 
tatmin eden ve haksızlığa uğrayan öğrencilere bir 
iımkân sağlama bakımından 1/3 mü, 1/4 mü, yarısı 
mı olsun noktasında, yarısı çok güç olur, en doğru
su tüm derslerden dördü yerine, 1/4 ünden muvaf
fak olmayanın alınması zannediyorum ki, birleştiri
ci olur. 
, Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğrama
cı. r 

Değerli üyeler; IBaşkan olarak benim ricam şu 
olacak: 

Sayın Komisyon Başkanından şunu rica ediyo
rum; Sayın Hükümetle ve Sayın YÖK Başkanıyla 
birlikte lütfedip şimdi vereceğim arada bu maddeyle 
ilgili son düzenlemeyi hazırlayınız. Birinci istirha
mım bu. 

Birleşimi açtığım zaman eğer bu hazırlanan mad
de kabul edilirse mesele yok, kabul edilmediği tak
dirde şüphesiz önergelere geçeceğiz. Önergelerin sı
ralaması konusunda da Sayın Sağışman'dan, Sayın 
Hazer'den ve Sayın Gürel'den rica edeceğim; öner
geleri lütfedip bu yarım saatlik arada bir sıraya koy
sunlar, bunu da bu üç sayın üyeden rica ediyorum. 

Birleşime yarım saat ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 16.30 

..+.. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER: Enloğan BAYIK, Ali Nejat ALPAT 

BAŞKAN — IDeğerli üyeler, 134 üncü Birleşimi
mizin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Geçici 1 inci madde ile ilgili IKomisyonun yaptığı 
düzenlemeyi Sayın ıKantarcıoğlu'undan rica ediyorum; 
buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANİ 
SELÇUK KANTARJCIOĞLU — Sayın . Başkanım, 
hazırladığımız geçici 1 inci maddeyi okuyorum: 

«Geçici Madde II. — Sınıf geçime sistemi uygu
lanan eğitim-öğretim programlarını son iki sömestr 
(iki yarı yıl) dersleri dışında başarı ile tamamlayanla: 
ile ders geçme sistemi uygulanan eğitim-öğretim 
programlarındaki toplam derslerin 3/4 nün sınavları
nı başarmış olanlardan, eğitim-öğretim programları
nın tümünü izleyerek tamamlaımış olmak şartı ile 
1977 yılından bu Kanunun yayımlandığı tarihe ka 
dar başaramadıkları dersler dolalısıyla yükseköğretim 
kurumları ile ilişkisi kesilen veya ilişkileri kesilme 
durumuna gelenlere, 1985 yılı sonuna kadar açılacak 
sınav dönemlerinde her ders için iki sınav hakkı ta
nınır. 

Ancak bu gibiler askerlik tecil işlemleri hariç, 
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.» 

BAŞKAN — Başka bir açıklamanız olacak mı 
efendim?. 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTAROOĞLU — Sayın YÖK Baş
kanı açıklayacaklar Sayın Başkan. 

»BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim Sayın Kaıı-
tarcıoğlu. 

Sayın Doğramacı, siz bir açıklama yapacak mısı
nız?... 

YÖK BAŞ/KANI İHSAN DOĞRAMACI — Sa
yın Başkan; madde önceki oturumun sonunda arz 
ettiğim paralelde hazırlanmıştır. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Efendim, sorusu olanlar lütfen sorularını sora

bilirler. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın (Başkan, bir hususu 

anlayamadım efendim?.. 
BAŞKAN — Anlayamadığınız hususu sorun Sa

yın öztürk. 

KÂZIM ÖZTÜRK — «İki sömestr» sözü geçi
yor; yani «...son iki sömestr...» ifadesinden ne kaste
diliyor? İki sömestrin ilerisi için bir hak verilmiyor 
mu?.. Dört senelik, sekiz sömestrelifc bir fakülte de 
son iki sömestr dışındakilere hak verilmiyor mu?.. 

!Bu hususların açıklanmasını rica ediyorum, te
şekkür ederim. 

/BAŞKAN — Teşekür ederim. 
Sayın Hazer, buyurun efendim. 
'MEHMET HAZER — Efendim, ben de aynı ko

nuyu soracaktım. 
Bir başka konu da, ders geçmeye dair sarih ka

yıt var; fakat sınıf geçme esasına dayanan öğretim 
için bir sarahat yok. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Sayın Koran, buyurun efendim. 
MEHMET VELUD KORAN — Bir cümle var, 

başlangıçta diyor ki, «..son iki sömestr...» Bir de, 
bütün derslere devam etmiş öğrencilere, dedikten 
sonra, doğrudan doğruya son sınıfa inhisar ettiriliyor. 
Yani kastım şu: Diğer sınıflarda devamsızlıktan do
layı, devam etme imkânını, imtihana giren hakkını 
kaybetmiş olanlar bundan istifade ediyor mu, etmi
yor mu?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kırcalı, buyurun efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Efendim ben 
de aynı istikamette soracağım. 

Bu olayları biliyorsunuz haklı kılan ve bizim şu 
Kanunu kabul etmemize neden olan faktörlerin en 
başta geleni kişilerin, öğrencilerin okulların koşul
ları itibariyle oraya devam edememesi hakkını ge
tiriyoruz. 

Ben bu maddeden öyle anladım, evvelki madde 
de yoktu. Devam şartını koyarak bunun tahkiki, tes
piti çok uzun zaman alacaktır ve onları haklı kılan 
nedenleri de ortada yokmuş gibi kabul edeceğiz. 

Bu hususta acaba Komisyon bir açıklamada bu
lunabilirler mi? Devam illâ aranacak mı?.. Anladığım 
doğru mu efendim?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yarkın, buyurun. 
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ŞERAFETTİN YARKÜN — Sayın Başkan, na
sıl olsa önergelere geçilecek sanıyorum?.. 

BAŞKAM — Hayır, nasıl olsa geçilecek değil. 
ŞERAFETTİN Y ARKIN — O zaman önerge

ler üzerinde... 
BAŞKAN — Hayır müsaade buyurun. Siz bir 

defa sorularınızı lütfen sorun, cevaplar alınsın. On
dan sonra düşüneceğiz. 

Buyurun Sayın Yarkın. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; ders 
geçme, sınıf geçme usulünde Sayın YÖK Başkanının 
Birinci Oturumda da belirttiği gibi, son sınıfa gelmiş 
olan bir öğrenci son sınıftaki kaldığı bütün dersle
rin tamamından imtihana girebilecek. 

Sınıf geçme usulünde ise 3/4 gibi, derslerin 3/4' 
ünü vermiş olmak gibi son derece ağır bir şart geti
rilmiştir. Sınıf geçme usulünün kendi bünyesinde; 
yani sistemin belki zayıflığı dolayısıyla son sınıfa 
gelen öğrencilerin daha fazla dersi olabilir. Sayın 
YÖK Başkanımız çok ekstrem bir örnek verdiler. De
diler ki, birinci sınıftan son sınıfa kadar hiçbir dersi 
vermemiş olabilir, çok ekstrem bir örnek; ama ola
bilir. Fakat bir hak verildiğine göre bu 3/4 çok ağır 
bir şeydir ve kişiler arasında da eşitlik sağlamıyor, 
bünyeleri farklıdır. Sınıf geçme ile ders geçme farklı 
bünyeler taşıyor, farklı sistemler taşıyor. Bu farklı 
sistemler arasında bir eşiğliğe yaklaşmak zordur. 

Onun için, Sayın YÖK Başkanının düşündüğü 
gibi 1/3 gibi. 1/2 gibi bir yumuşatmaya gidemezler 
mi?.. Kendileri böyle bir öneride de bulunmuşlardı, 
onu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Öztürk, ikinci soru mu efendim?.. 
KÂZIM ÖZTÜRK — İlk sorumu tamamlamak 

üzere lütfederseniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli j 

arkadaşlar; 
Üniversiteye girmenin bir tesadüf olduğu yılları 

kapsayan bir dönemin tartışmasını yapıyoruz. Sayın 
Doğramacı'nın getirdiği kolaylıklara rağmen, bugün 
üniversiteye girmek cidden gençlerimiz için bir şans 
haline gelmiştir. 

Hal böyle iken, biz burada tembelliğe prim vermi
yoruz. Can korkusunu taşıyan gençlerimizin kaybetti
ği şansı bir kere daha kendilerine tanımak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; sorumu tevcih edebilmek 
için iki kelime daha ilave edeceğim. Tarihe baktığı 
mız zaman tüm kaleler insanların çanını korumak | 

için yapılmıştır, insan Hakları Beyannamesi, millet
lerarası bütün teşekküller insanları korkudan kurtar
maya yöneliktir. Sözü geçen yıllarda hangimiz ca
nından emindik?.. Çok veli çocuğunu «Senden dip
loma istemiyorum, bana canın yeter.» diyerek gön
dermemiştir. 

Binaenaleyh, sınıf geçme, ders geçme kriterleri 
bir yana; şu kadar dersten vermiş olmak, bu kadar 
dersten vermiş olmak değil, bu yıllarda herhangi bir 
dersten kalmış veya hepsinden kalmış olsun, hepsine 
ikişer hak vermiş olalım. Böylece hocalarımız yoru
lacak; ama tüm toplum huzura kavuşmayacak mı
dır, acaba bu hususta ne düşünülür?.. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Genç, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın 'Başkan, şimdi bazı 
üniversitelerin özellikleri var. Mesela, beş yıllık tek
nik üniversite veya atlı yıllık tıp fakültelerinin oldu
ğu gibi. 

Geçen gün bir öğrenci gelmişti. Altı yıllık hû' 
okulun beşinci sınıfından iki dersi var, altıncı sı
nıfa geçmiş, iki dersi de oradan var ve altıncı sınıf
taki ders beşinci sınıftaki dersi vermesine bağlı. O se
beple, iki dersi beşinci sınıftan, iki dersi de altıncı 
sınıftan var. 

Şimdi getirilen metne göre, bilhassa aftan yararla
nacak öğrencilerin sayısı bir hayli azaltılmıştır ve ifa
de çok muğlak olduğu için, kimin bu aftan yararla
nacağı, kimin yararlanmayacağının tayini keyfiyeti 
bir hayli uğraştıracaktır. Bu itibarla ben, bu işin da
ha sadeleştirilmesi ve herkesin anlayabileceği şekilde, 
bu haktan yararlanıp, yararlanamayacağı hususunun 
en belirgin ve en anlaşılır şekilde ifade edilmesi ge
rektiğine inanıyorum. 

Öğrenci gelmiş dördüncü sınıfa; fakat ikinci sı
nıftan, üçüncü sınıftan dersleri var. Bunlar, bu geti
rilen af tasarısından yararlanacaklar mı, yararlan
mayacaklar mı?.. Mesele bu. 

İkincisi, bu altı yıllık fakültelerin özelliği dikkate 
alınmakta mıdır?.. Bunları öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ededim Sayın Genç. 
Sayın Seçkin, buyurun efendim. 
HAYRt SEÇKİN — Ders adetleriyle alâkalı 

olarak verilmiş olan orantılar, bütün fakültelerde 
ders yekûnlarının dörde kabili taksim olduğu şeklin
deki bir varsayımdan mı hareket edilmiştir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Sayın Güray, buyurun efendim. 
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S. FERİDUN GÜ/RAY — Kısaca arz edeyim 
efendim: Son sınıftaki dersler bu dörtte üç oranına 
dahil midir? Dörtte üç oranı üçte iki olarak değiş
tirilebilir mi?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Şenocak, buyurun efendim. 
İBRAHİM ŞENOCAK — Sayın Başkan; arka 

daşlarımızın soru sormalarından anlaşılıyor ki, me
tin çok uzun ve anlaşılmıyor. Acaba bunu fıkra fık
ra şeklinde, mesela; ders geçmeye tabi olacaklar şun
lar, sınıf geçme sistemine tabi olacaklar bunlar, di
ye fıkra fıkra düzenleyerek daha açık bir şekilde ge
tirmeleri mümkün müdür.? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şenocak. 
Sorular bitmiştir. Cevaplandırmak üzere buyu

run 'Sayın Doğramacı. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Sa

yın Başkan, sayın üyeler; 
Verilen örneklerle cevaplarıma başlamak istiyo

rum: 
«Bir öğrenci son sınıfta birkaç dersten ve alt sı

nıflarda da bir iki dersten eğer takıntılı ise ve sis
tem de sınıf geçme sistemi ise ne olur?» dediler. 

Böyle bir durum varsa bunun adı sınıf geçme 
sistemi değildir. Çünkü sınıf geçme sisteminde bir 
sınıfın tüm derslerini bitirmeden üst sınıfa geçmek 
mümkün değildir. Bu örnekte bu sistemin adı ders 
geçme sistemi olur. Çünkü, bir alt sınıfın da dersin
den başarısızdır ve takıntısı var demektir. 

Şimdi, Sayın Öztünk'ün sorusu ile ilgili olarak 
cevap veriyorum': 

Sınıf sisteminde üçüncü sınıfın tüm derslerini 
başaramayan dördüncü sınıfa zaten geçemiyor. O 
halde, sınıf sisteminde dördüncü sınıfa gelmiş olan 
bir öğrenci, onun altındaki tüm sınıfların derslerin; 
başarmıştır. Sistemin tarifi budur. Bu takdirde son sı
nıfta kaç tane ders varsa, hiçbirisini başarmamışsa, 
hepsine girme hakkı tanınıyor. Gayet de açık yazıl
mıştır birinci kısımda. 

İkinci kışıma gelince: Ders geçme ile ilgili kısım
da, Hükümetin Tasarısında dört ders denmiştir. Fa
kat, bu dört ders izafî değildir, mutlak bir rakamdır. 
Öyle bir fakülte var ki, dört sınıfında 16 ders var, 
öyle fakülte var ki, 64 ders var, 120 ders var. IBu 
dersleri bizv imtihana bağlıyoruz. Eğer parça parça 
bölünmüşse, bir imtihansa onu bir sayıyoruz, başka 
türlü mümkün değildir. Ortalama 60 ders kabul ede
lim; bu durumda çeşitli sınıflardan, önerilen dört 
yerine 15 dersten 'takıntısı varsa, yine yararlanıyor. 
Çünkü dörtte üçünden muvaffak olmuştur. 
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15 dersten daha fazlasından takıntılı olursa ne 
olacak?.. Efendim o zaman, böyle bir öğrencinİLi 
bu dersleri çalışmadan, okula devam etmeden verme
si zaten neticede iyi bir mezun vermez. Bu, aslında 
bizim katıldığımız husus değil. Doğrusu benim, aza
mî dört ders olmak üzere bunun yararlı olduğunu, 
hatta Sayın Sağışman bir dersten teklif etmiştir; fa
kat dörde çıktı. Bu oran kısmını, temayülü dinleye
rek, belki birleştirir diye bendeniz bir yol olarak 
gördüm. Yoksa bunun en iyi yol olduğu anlamında 
düşünmüyorum. Bu takdirde zannediyorum gerek 
Komisyon ve gerekse Hükümet Tasarısına göre üç, 
dört kat genişletilmiştir. Daha da genişletilirse, o 
zaman endişem şudur; zaten bundan yararlanılamaz. 
Zaten bu kadar dersten devamlı olarak iki defa gir 
ve hepsinden başarılı ol.. Bu çok güçtür. 

!Son olarak, derslerinin çoğundan başarısız olan
ların yeniden sınava girmeleri ve hatta açık öğretim 
sistemi getirilmiştir. Bunların birçoğu işde, güçtedir. 
Bu açık öğretimde, ekstern öğretimde, pratiği olan, 
uygulaması olan, laboratuvarı olan, kliniği olan 
derslerin dışında pekala yazılabiliyor, derslerini oku
yor, sınavlara tabi oluyor. Onlara da eskiden olan 
üç defa girme kısıtı da kaldırılmıştır. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğramacı. 
FİKRİ DEVRÜMSEL — İBir soru sorabilir mi

yim Sayın (Başkan?.. 
BAŞKAN — Efendim, bitti artık; sorular da bit

ti, cevaplar da bitti. Yoksa bu işin sonu gelmez. 
Bu itibarla müsaade ederseniz, bu açıklamalar

dan ve okunan maddenin gereği sökünden, önerge
sinde ısrar eden üyemiz vardır, geri alacak olan üye
miz vardır; tek tek önergelerin sahiplerinden soru
yorum: 

Sayın Koran, önergenizi geri alıyor musunuz?.. 
MEHMET VELİİD KORAN — Geri almıyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Sağışman?.. 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Ben uyuyorum 
Sayın Başkan; fakat önergem çok imzalı.. , 

ISA VARDAL — Sayın Başkan, bu önerge çok 
imzalıdır ve bizim de imzamız var; ben benimsemi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar?. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Ben uyuyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
iSayın Öztürk?... 
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KÂZIM ÖZTÜRİK — Israrlıyım Sayın Başkan, 
Kapsamıyor. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe?.. 
ABBAS GÖKÇE — Israrlıyım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hazer?.. 
MEHMET HAZER — Katılmıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Vardal ve Sayın Yarkın'ın 

bir önergeleri var askerlikle ilgili; bu zaten giriyor. 
Sayın Ender, askerlikle ilgili konu girmiştir met

ne. Sizlere de teşekkür ediyorum. ı 
Okunan önergeler bunlardı. 'Binaenaleyh, Sayın 

Köran'ın önergesiyle başlıyoruz. 
Sayın Köran'ın önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üyemiz?.. 
MEHMET VELÎD KORAN — Sayın (Başkan, 

müsaade buyurursanız kısa bir açıklama yapmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Koran, bu konuda konuştu
ğunuz için ayrıca açıklama yapamayacaksınız efen
dim. 

MEHMET VELİD KORAN — Ama, yanlış an
laşılma oldu efendim... 

BAŞKAN — Hayır, yanlış anlaşılma olmadı. Siz 
gayet güzel önergenizi izah ettiniz. Binaenaleyh, 
madde üzerinde konuştunuz, artık önerge üzerinde 
söz veremeyeceğim; ancak lehte ve aleyhte söz vere
ceğim. Rica ediyorum Sayın Koran. 

MUHStN ZEKÂl BAYER — Aleyhte söz isti
yorum Sayın Başkan. 

ABBAS GÖKÇE — Lehinde konuşmak istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Lehinde konuşmak üzere buyurun 
Sayın Gökçe. 

RECAÎ DtNÇER — Sayın Başkan, önergeleri 
bir defa daha okutalım, rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hayhay Sayın Dinçer. 
Sayın Köran'ın önergesini tekrar okuyorum: 
(Mehmet Velid Köran'ın önergesi tekrar okun

du). 
ıBAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE* — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar, Sayın Hükümet Temsilcisi ve YİÖK'ün Say
gıdeğer Başkan; 

Değerli arkadaşım Köran'ın önergesinin lehinde 
konuşmak zorunda kaldım. Çünkü bir gerçeği gör
mezlikten gelemeyiz Yüce Meclis olarak. Geçmiş 
günleri ne çabuk unuttuk. I977'li, 19781i yıllarda 
hangi anne-baba çocuğunu rahatlıkla okula, üniver
siteye gönderebiliyordu ve hangi anne-baba, akşama 
çocuğum dönecek mi, dönmeyecek mi telaşı içerisin

de değildi?.. Sabahleyin çocuğunu okula gönderip 
de akşam ölüm haberlerini alanlar ya da kanlı göm
leği ile eve yaralı, sakat dönenler gözümüzün önün
de cereyan etti. Bu konuda biz, Devlet olarak (O 
tarihte), millet olarak, hükümet olarak görevimizi 
yapmamışsak, burada, birçok değerli arkadaşların «af, 
atıfet» diye bir söz etmeleri beni yaraladı. Biz, han
gi afla kimi affediyoruz? Biz, yapamadığımız bir gö
revin suçlusu körpe çocuklarımızı suçlu durumun
da bırakıp, ondan sonra af mı ediyoruz? Atıfet ola
rak onlara bir atıfet mi veriyoruz? Haşa... Biz, vere
mediğimiz bir hakkı, «Gelin verdim» diyoruz. 

Bakanınız Cumhurbaşkanımız Sayın Evren, ns 
diyorlar: Üniversiteler konusuna temas ederek, üni
versitelerin birer ilim ve irfan yuvası olduğunu bil
dirdikten sonra, devletin üst kademelerine buradan 
yetişeceklerin geçeceklerini işaret ediyor, dış güçlerin 
bunu bildikleri için üniversitelere el attıklarını anlat
tıktan sonra, Sayın Evren, şöyle devam ediyor: 

«(Üniversitelerimizi birer anarşi yuvası haline 
soktular. Birçok fakültelerimiz o hale geldi ki, oku
mak isteyen fakülteye giremez oldu veya o anarşile
re uymak zorunda kaldı. Başka çaresi yoktu. Sınıf 
geçmek bile bilgiye değil, kaba kuvvete dayandırılı
yordu. O zaman öğretim görevlileri tekme, tokat kür
süden indirildi, dershaneden çıkarıldı. Silah deposu 
olan ve silah eğitiminin yapıldığı üniversitelerimiz 
vardı. Onlara devletin güvenlik kuvveti girmedi. 

(Bugün bizlere düşen en büyük vatan görevi, in
san olarak, Türk olarak, analar-babalar olarak düşen 
en kutsal görev; memleketimizin, milletimizin, genç 
nesillerin, evlâtlarımızın, yavrularımızın istikbalin: 
düşünmek ve onlara mutlu bir istikbal hazırlamaktır.» 

Şimdi, körpe yavrularımızı, masum çocuklarımı
zı anarşiden, bu anarşi zulmünden okula, üniversite
ye gidemeyen çocuklarımıza, «Siz suçlusunuz, biz si
zi affediyoruz, size hak vereceğiz.» diyeceğiz. Bu, in
saf ölçülerine sığmaz. Neyi affediyoruz, kimi affedi
yoruz? «i Atıf et vereceğiz...» Ne atıfetini veriyorsun?. 
Gidemiyordu ki.. 

Şimdi bir belli ders ölçüsü getirildi; dörtte üç 
kondu. Peki, okula gidemeyen bir öğrenci derslerinin 
dörtte üçünü nasıl geçebilecekti? Eğer gerekçede, 
okula gidememek, anarşi var idiyse; o takdirde" elbet
te ki, hiçbir ayrım yapmadan bütün öğrencilerin bu
na tabi tutulması gerekir. 

Diyeceğim, biz bir af, bir atıfet vermiyoruz. Biz 
bir hakkı teslim etmek zorundayız. Onun için her
hangi bir ayrım yapılmamalıdır ve Sayın Köran'ın 
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önergesinde ön gördüğü gibi gayet geniş tutulmalı
dır. 

Saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Sayın Bayer, buyurun. 
MUHSİN ZBKÂt BAYÎER — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; 
'Benden evvel konuşan Sayın Gökçe, belirttiler öğ 

rencilerin durumunu; ama o zaman yalnız öğrenci
lerin durumu yoktu. Hangi devlet dairesi politizan de
ğildi? Polisler bile birbirlerine ateş açıyordu. Eğer 
biz bunu ülkenin bir sosyal, ekonomik ve kültürel 
problemi olarak ele alacaksak, o zaman bu, genel af 

( gibi bir af meselesini ortaya koyar. Halbuki biz, eği
timdeki bir noksanlığı, eğitimdeki bir yeni düzenle
meyi ortaya getiriyoruz. 

İkinci konu ise, eğitimle ilgili olanlar düşünürler
se hatırlarlar, aynı konu politik devrelerde de olmuş
tur. 1947 senesinde öğrencilere af çıkmıştı, 1978 se
nesinde öğrencilere af çıkmıştı. !Bu bir af haline geti
rilirse, öğrenci bilecek ki, tembelliğe bir imkân sağ
lanıyor, her beş senede bir, bir af halinde bunu de
vam ettirecektir politik idareler veya /Parlamento.. 
Biz, bunun için bunun kısıtlanmasını istiyoruz. 

Üçüncü ve daha mühim konu ise, bugün öğre
tim ve öğrencilik konusu, YÖK'ün bir plan ve prog
ramı içinde bir kapasite meselesidir. Eğer bu kapa
site olursa liseden mezun olan gençler kapılarda im
tihan bekliyorlar. Bunların haklarını (Haklı veya 
ıhaksız) nasıl kısıtlarız? Düşünün, bu önerge kabul 
edildi; birinci sınıfta dört bin kişi imtihana girdi ka
zandı ve ikinci sınıfa geçecek... Hangi sırada otura
cak, hangi üniversitede okutulacaklar? Bu, üniversi
tenin bir programı, kapasite meselesidir. Hangi üni
versitemiz bu kapasiteyi karşılayacaktır?. 

Nihayet en mühim mesele, bir geçici devrenin 
hatasını tamamlıyoruz. Bu hatayı tamamlarken üni
versitenin diğer devrelerinde üç sene, beş sene ayrıl
mış çocukları değil, bir eğtimin bütünlüğünü tamam
lıyoruz. Birinci sınıftan çocuk geçecek. Geçtikten 
sonra diyecekler ki karşılık olarak; «Bu mektebe de
vam etmesin, dışarıdan imtihana girsin...» O zaman 
yarim üniversite mezunu yapacağız. Memleket bu 
bakımdan yanlış bir eğitim sistemine doğru itilmek
tedir. Önergenin reddini istirham ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Daha önce de arz et
miştik efendim; katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, Sayın Doğrama
cı?.. 

YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Ka
tılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; önergeye Sayın Ko
misyon ve Sayın Hükümet katılamıyorlar. Dikkate 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önergenin dikkate alınması ka
bul edilmemiştir. 

ikinci önerge pekçok sayın üyenin imzaladığı bir 
önerge. Hangi sayın üye; Sayın Sağışman, Sayın Var-
dal, Sayın Yarkın, Sayın Gürtan Sayın Onmuş?.. Sa
yın Vardal, zatıâliniz mi?.. Buyurun efendim. 

Sayın üyeler önergenin tekrar okunmasını istiyor
lar, ben okuyayım önergeyi : 

«izlediği eğitim, öğretim programlarını tamamla
yan; ancak bazı derslerden başarısızlık veya ders kre
disi tutarı yetersizliği veyahut öğrenim süresini dol
durma dolayısıyla 1977 yılından bu Kanunun yayım
landığı öğretim yılı sonuna kadar bulundukları yük
seköğretim kurumlarıyla ilişkisi kesilen veya ilişkisi 
kesilme durumuna gelenlere 1985 yılı sonuna kadar 
açılacak sınav dönemlerinde her ders için iki sınav 
hakkı tanınır. Ancak bu gibiler öğrencilik hakların
dan yararlanamazlar.» 

Buyurun Sayın Vardal. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, değerli arka
daşlar; 

Evvelemirde gerek Kanun Tasarısında ve gerek
se Komisyon metninde, biraz evvel konuşan bütün 
arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi, bir dönemin 
mağdurları durumunda olan öğrencilere, hiç olmazsa 
bir kısmına iki hak da olsa tanınması çok isabetli 
ve yerinde bir karardır. O nedenle teşekkür etmek 
gerekir. 

Ancak, bugün üniversitelerimizde iki sistem uy
gulanmaktadır. Birisi, ders geçme sistemi. Sayın Doğ-
ramacı'nın da ifade ettikleri gibi, bir üst sınıfa geçe
bilmek için bulunduğu sınıfın bütün derslerinden ba
şarılı olması gerekir. Bu durumda olan bir- talebe 
son sınıfta ancak son sınıf derslerinden sorumludur. 
Yeni düzenlenen metinde bu kabil talebelere, son sı
nıfın bütün derslerinden başarısız olsa dahi, bunlara 
bütün bu dersler için bir hak tanınmıştır. 
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Bu haktan yararlanan öğrenci ve veliler adına, 
Sayın Doğramacı ve Sayın Komisyon 'Başkanına tek
rar teşekkür etmek istiyorum. Ancak, ders geçme 
sistemini uygulayan üniversitelerimizde okuyan tale
belerin durumları daha başka. Ders geçme sistemin
de bir talebenin bir üst sınıfa geçebilmesi için, bu
lunduğu sınıfta mesul olduğu, yükümlü olduğu ders
lerin muayyen bir kısmında başarı göstermesi veya
hut da belli bir oranda not tutturması bahis konusu
dur. Bu oranı tutturan veyahut da bu dersleri veren 
bir öğrenci bir üst sınıfa, bir alt sınıftan bazı ders
leri başarısız olsa bile, o dersleri tekrar üst sınıfta 
okumak kaydıyla geçmektedir ve bu sistem talebe
nin son sınıfa gelmesine kadar devam etmektedir. 
Son sınıfa gelen bir talebe icabında 1 inci sınıf, 2 
nci sınıf, 3 üncü sınıftan bir kısım dersler de getir
miş olmaktadır. O okuldan mezun olabilmesi için 
de o dersleri de son sınıfta başarıyla vermesi gere
kir. 

Şimdi, son sınıfa kadar sistemin gereği bu şekilde 
gelmiş olan bir öğrencinin beraberinde getirdiği ders
lerden, yeni düzenlenen metinde dörtte birinden ba
şarılı olup diğerlerinden başarısız olma kaydı kabul 
edildiği takdirde, ortaya şu durum çıkmaktadır: 

Sınıf geçme sisteminde, son sınıfta bütün ders
lerden başarısız olmasına rağmen, bütün bu dersler 
için kendisine hak veriyorsunuz, ders geçme siste
minde ise son sınıfa gelmiş olan bir talebeye, siste
min gereği beraberinde getirdiği derslerin hepsinden 
başarısız olsa da istifade hakkı vermiyorsunuz. Bir 
kere bu konuda iki sistem arasında bir ayrıcalık do
ğurmuş bulunuyorsunuz. 

Diğer taraftan, başlangıçta da ifade ettiğim gibi, 
talebenin bulunduğu sınıftan bir üst sınıfa geçebil
mesi için kendi mesul olduğu derslerin muayyen bir 
kısmını vermesi veya belli bir not oranını tutturması 
lazım. Aksi takdirde üst sınıfa geçme imkânı yok. 
Sayın Doğramacı ifade ettiler, ortalama 60 veya 80 
ders diye söylediler. Ben öyle zannediyorum ki, bir 
talebenin son sınıfta mesul olacağı ders sayısının 
60 - 80 olarak toplanmasına maddeten imkân yok. 
Bu dersler, şahsî kanıma göre daha da azdır. Az ol
duğuna göre veyahut da yine çok olduğunu düşüne
lim, üniversite bunlara bu son haklan vermesinden 
hiçbir şey kaybetmez. Bunlar başarılı olsa da, olma
sa da iki haklarını kullandıkları takdirde zaten artık 
üniversiteyle tamamen ilişiklerini keseceklerdir. 

Başarılı öğrenci mezun etme sorunu diye bir şey 
,de kabul etmiyorum ben. Çünkü, başarabilen geçe
cektir, başaramayan haklarını kullanıp gidecektir. 

Bu ayrıcalığın yaratılmaması lazımdır. Ders geçme 
sistemindeki talebelere de alt sınıflardan getirdiği bü
tün derslerden yararlanmak için iki hakkın verilme
si gereklidir. Bu ayrıcalık yaratıldığı takdirde ileri
de kamuoyunda bambaşka yorumlar yapılır, birta
kım şikâyetler olur. Tekrar parlamentoya bu konu
lar için kanun teklifleri verilir, birtakım hareketler 
olur. Bunu şimdiden burada önlemekte yarar var
dır. 

Biz bu önergeyi bu nedenle verdik, önerge doğ
rultusunda hareket edilmesinde yarar olduğu kanı
sındayım. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — önergenin lehinde, aleyhinde... 

MUZAFFER SAĞIŞMAN — Eğer kabilse, ben 
vermiş olduğum önergeden vazgeçtiğime göre, aley
hinde belki görüşebilirim. 

MEHMET AYDAR —. Lehinde efendim. 
BAŞKAN — Evet, lehte Sayın Aydar, buyurun; 

aleyhte söz veririm. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Genel Kurulumuza daha geniş bir perspektiften 

soruna bakma imkânı getiren Sayın Komisyona ve 
Hükümete teşekkür ederken, asıl teklif sahibi Sayın 
Hocamız Sağışman'a da teşekkür etmeyi ben bir gö
rev telakki etmekteyim. 

Verilen önergeyi, Sayın Hükümetin de tuttuğu 
ışık istikametinde bu perspektif dahilinde gerçekten 
daha adil ve kalan sonuçları daha bir ortadan kaldı
rıp iyileştirici telakki ettim. Ben Sayın Doğramacı 
Hocamın ifade ettiği, kendi rakamlarıyla ifade ettiği 
bir hususa, bir mahzuru ifade etmek suretiyle, bu 
önergenin daha haklı olduğunu ortaya koymak isti
yorum. 

Sayın YÖK Temsilcisi, Türkiye'de yıllar itibariy
le öğretim veren yükseköğrenim kurumlarının kimi
sinin 120 derse, kimisinin 100 derse, ortalama ola
rak da bunların heyeti umumiyesinin 60 derse iblağ 
edilmek suretiyle bunun dörtte üçünü vermiş olanla
rın bu haktan yararlanabileceğini; yani geriye kalan 
dörtte biri için sorumlu olacağını söylediler. Demin 
Sayın Gökçe'nin isabetle ortaya koyduğu görüşe pa
ralel olarak meseleye baktığımızda, 1977 yılında üni
versiteye girmiş ve birinci sınıf dersi 12 tane olan 
bir yükseköğrenim kurumundaki talebe eğer 1 inci 
sınıfta kalmışsa, onun yükümlü olduğu ders sayısı 
4'tür, 8 dersi mutlak surette vermiş olması lazımdır. 
Eğer bir anarşi söz konusu ise, Sayın YÖK Temsil 
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çisinin getirmiş olduğu ölçü burada öğrencinin ta
mamen aleyhine çalışmış olacaktır ki, verilen hak 
bir yerde tatmin edici olmayacaktır. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Sağışman, buyurun. 
MUZAFFER SAĞIŞMAN — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; 
Önergede evvela imzam olmakla beraber, bir öğ

retim üyesi olarak konuşmak lüzumunu hissettim. 
Öğretim ve eğitimde mümkün olduğu kadar hakla
rın korunması, belirli bir başarıya da erişilmesi he
deftir. Ta başından beri bu düzendeki bozukluğun, 
12 Eylülden evvel gelen olaylardan ileri gelen bo
zukluğun düzeltilmesi için, hepinizin bildiği gibi, 
emek sarfetmek düşüncesindeyim. Tabiî, bunun dü
zeltilmesinde hangi ölçüler alınacaktır?.. Bir tarafta 
sınıf geçme sistemi, bir tarafta ders geçme sistemi 
var. Ders geçme sisteminde ister istemez son sınıfla
ra inhisar ettiriyorduk. Eskiden beri bendeki şey de 
bu idi; çünkü ara sınıfları aldığınız takdirde üniver
sitelere ve yükseköğretim kurumlarına yeni külfetler 
getirmektedir ve bu külfetler zaten ağır olan üniver
sitelerimizin külfetlerini daha fazlalaştırmaktadır. Bir 
kere burada bir fedakârlık yapmanın zaruretini gör
dük. 

İkincisi; hangi mertebeye kadar ders sayısı?.. Ders 
sayisı da o kadar izafî di ki, bunda da tereddüt ol
du. Fakat bugünkü teklif, bugün bulduğumuz çözüm 
beni biraz huzura kavuşturdu. Çünkü, dört senelik 
bir tahsilde sınıf geçme sisteminde sadece son sınıf
ta olanlara hak veriyorsunuz; yani öğretimin 1/4'üne 
hak veriyorsunuz. Öbür tarafta da, başarısız olduğu 
şeylerden onda da 3/4'ünü kazanmışsa, belirli 1/4' 
üne hak veriyorsunuz. O bakımdan Komisyonca ha
zırlanan yeni teklif (Önergelerin ışığı altında) çok 
yerindedir. 

Diğerine gelince: Zaten bu kadar yaygın ve ba
şarısız öğrenci, senelerin bize verdiği tecrübe ile hiç 
bir sonuç almayacaktır, fuzuli işgalden başka olma
yacaktır. O bakımdan Komisyonun önergesinin des
teklenmesini rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağışman. 
Sayın Komisyon? 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; ben 
bu önergeye, biraz önce bir üye arkadaşımızın yap
mış olduğu teklif üzerine okumuş olduğum hususu 
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evvela detaylı bir şekilde getirdim, onu arz edeyim, 
ondan sonra gereken cevabı vermek istiyorum. 

«GEÇİCİ MADDE 1, — İzlediği eğitim - öğre
tim programlarını; 

a) Sınıf geçme sistemi uygulanan yükseköğretim , 
kurumlarında son iki sömestr (iki yan yıl) dersleri , / 
dışında tamamlayanlara, f 

b) Ders geçme sistemi uygulanan yükseköğre\ 
tim kurumlarında toplam derslerin dörtte üçünün \ . 
sınavlarını başarmış olanlara, 1977 yılından bu Ka
nunun yayımlandığı tarihe kadar başaramadıkları 
dersler dolayısıyla yükseköğretim kurumlarıyla iliş
kisi kesilen veya kesilme durumuna gelenlere, eği
tim - öğretim programlarının tümünü izleyerek ta
mamlamış olmak şartıyla 1985 yılı sonuna kadar 
açılacak sınav dönemlerinde her ders için iki sınav 
hakkı tanınır. Ancak, bu gibiler askerlik tecil işlemi 
hariç öğrencilik haklarından yararlanamazlar.» 

Efendim; burada sınıf geçme ile ders geçme sis
temi arasında da bir denge kurmak zorundayız; ya
ni bir çocuk sınıf geçme sistemini uygulayan bir ku
rumda ise, diğeri ders geçme sisteminde ise, birine 
bazı hakların verilmesi, diğerinden alınması da bir 
adaletsizlik doğurur. Bunun da göz önünde bulundu
rulması gerekir. 

Bir hususu arz etmek istiyorum : Sınıf geçme sis
temine göre dört yılda tamamlanan bir fakültenin, 
eğer son sınıfa gelen bir talebe varsa, üç sınıfı ba
şarılı ise buradaki bütün derslere girme hakkını ala
caktır. Buradaki başarma oranı 3/4'dür. Şu halde 
aynı sistemi ders geçme sistemi uygulanan kredilere 
uygulamak zorundayız. Bunu da şöyle izah etmek 
istiyorum... 

ÎSA VARDAL — Bu kadar mantıksızlık olur 
yani... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim lütfen efen
dim. 

MjLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Belki bazı arkadaşla
rımız ders geçme sistemi üzerinde öğrenim görme
mişlerdir. Bunun için açıklamak istiyorum : 

128 kredi alan bir kişi 128 krediliktir. Bu kredi
den maksat şu: Her dersin üç ağırlığı vardır veya iki 
veya bir ağırlığı vardır; krediler bunlardır. Bu duruma 
göre, eğer 128 krediyi dört yılda almayı amaçlayan 
bir fakülteden mezun olmak isteyen bir öğrenci, yak
laşık 2,5 olarak düşünürsek kredi puanını, demek ki, 
dörde böldüğümüz takdirde 50 - 55 civarında dört 
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sene içerisinde ders alması gerekmektedir. Dört yıla j 
taksim ettiğimiz zaman da 11 ders yapar demektir. 
Orada da bu 3/4 oranını hesaplamış durumdayız. 

Şu halde eğer bir öğrenci 3/4, 11 dersi varsa veya 
12 dersi varsa yine bundan faydalanacaktır. Sınıf 
geçme sistemi ile ders geçme sistemi arasında da böy
le müessesesinden dolayı öğrenci ceza görmeyecektir. 
Önergeye katılamıyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyorlar mı efen

dim?.. 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılamıyorlar. 
YÖK Başkanı da katılmıyorlar. 
Değerli üyeler; önergenin dikkate alınmasını oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Değerli üyeler; Sayın Öztürk'ün aynı mahiyette 
bir önergesi vardır. 

KÂZIM ÖZTÜRK'— Sayın Başkan, söz işiyo
rum; farklıdır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, önergeniz aynı ma
hiyettedir. Önergenizi tekrar okuyorum, eğer bir 
yanlışım varsa düzeltelim efendim. 

(Kâzım Öztürk'ün önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Fark nerededir Sayın Öztürk?.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkan; her sınıf 
için ve de ders hesabı yapılmaksızın her ders için iki 
hak verilmektedir ve bütün sınıflar için talep etmek
tedir. 

Sayın Başkanım, son derece önemlidir biz burada 
tembelliğe prim değil, anarşiden dolayı... 

BAŞKAN —- Evet efendim, anlıyorum. Daha ev
velki önergede her ders için var. Başka?.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Her sınıf için, ara sınıflar 
da dahil. 

BAŞKAN — Birinci önergede ara sınıflar yok 
muydu?.. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Hayır. 
BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu; bu iki önerge 

arasında her ders konusu birinci önergede vardı. 
MlLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Bizim metinde de var 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Öztürk, «Ara sınıfları 
birinci önergede yok, benim önergemde var» derler. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, ara sınıf ta

birini kullanmak doğru olmaz. Çocuk son sınıfa gel
miştir, ders geçme sistemi vardır, sınıf geçme sistemi 
değildir; ara sınıf diye bir tabir kullanmak doğru ol
maz orada efendim. 

BAŞKAN — Hayır, tabiri kullanmak meselesi de
ğil ds, bu iki önerge arasında ben beraberlik ve tam 
bir benzerlik görüyorum; fakat Sayın Öztürk, «Hayır 
farklıdır önergem» derler ve ısrar ederler. 

Sayın Öztürk buyurun efendim. Belki açıklamanız 
sonunda 'haklı olduğunuz daha iyi bir şekilde ortaya 
çıkmış olur. 

KÂZIM ÖZTÜRK — Sayın Başkanım, değerli ar
kadaşlarım; 

Bir insan için en müşkül iş, Hocasının fikrine karşı 
fikir serdetmektir; en müşkül iş budur. 

Değerli arkadaşlarım; bir kriteri açık ve seçik su
rette ortaya koymak lazımdır. Talebeler daima sınıfta 
kalır, başarısız olur, Iher dönemde, ıtalebeliğin icat edil
diğinden bu yana bu mevcuttur. Ne var ki, önümüze 
eğer böylesi bir madde gelmeseydi, yeni bir madde tek
lif etmeyi düşünmüyorduk; ama Hükümetimiz; ama 
Komisyonumuz bir madde ile geldi ve bir yarayı sar
mak istiyor. Yaralar sarılırken tam sarılmazsa korka
rım ki, mikrop için için devam edecek ve dert çö
zülmemiş olacaktır. 

Geçtiğimiz dönemde Devlet, görevini yapmamış 
veya yapamamıştır. Önümüze gelen madde böyle bir 
durumun ürünüdür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üniversiteye girmenin ne denli güç olduğu hepi

mizce malumdur. Bir şanstır, bir soru nedeniyle de 
dile getirdim; Üniversiteye giren çocuk bayram yapar, 
veli bayram yapar; ama ne çare ki, şu anda üzerin
de konuştuğumuz konu böylesi bir bayramdan sonra 
canını riske sokmaya mecbur kaldığı bir döneme girer. 
Veli düşünür; çocuğumu üniversite mezunu olarak mı 
göreyim ölüsünü karşılama pahasına, yoksa diploma
dan vaz mı geçeyim, diye düşünür ve neticede dip
lomadan vaz geçmeyi tercih eder. Önümüze gelen ko
nu böylesine bir konuyu ayıklamaktadır. 

Mevcut teklif edilen madde konuyu çözmüyor ve 
benim naçizane inancıma göre tembelliğe prim veri
yor. Hayır arkadaşlar; can korkusu, canını riske ede
mediği için derslerine kendini teksif edemeyen öğren
cilerimize hak vereceğiz. Nereye kadar? Anarşik 
olaylara karışmamış olmak şartı ile ve 1978'den bu Ka
nunun çıktığı tarihe kadar. Belki bu zaman; 1981'den 
sonrası fazla bulunabilir, onun üzerinde taviz verile
bilir; ama 1978'den 1981'e değin, mutlak surette can 
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korkusu ile dolu olan öğrencilerimiz başarısız kal
mışlardır,, okullarını terk etmişlerdir. 

Burada gelen külfet nedir? Hocalarımızı yoraca
ğız, yorulacaklar, minnetimizi kazanacaklar; şükranla
rımızı kazandıkları gibi. Ancak ne var ki, toplumdaki 
bir derdi de kökünden halletmiş olacağız. Bugün üç 
dersten veya şöylesine toplam iki sömestre kadar gel
miş olanlar, deyimi kesin bir kriter değildir. Neden 
iki sömestr de, üç sömestr değil? Neden sınıf geçme
de şöyle de, ders geçmede böyle değil. Bu kriterler gi
derek derdi yaygınlaştıracak ve meseleye çözüm ge
tirmeyecektir. 

O halde, önergemle istirham ettiğim husus, 1978' 
den bu Kanunun çıkışına kadar her sınıfın dahil ol
masıdır. Birinci sınıfta veli oğlunu, kızını fakülteden 
almış, talebe yaralanmış, kolu kırılmış, ayağı kopmuş 
ve öğrenci öğretimden çekilmiştir, talebeliğini devam 
ettirememiştir. Bu çocuğa diyoruz ki, «Gel bütün ders
lerden ikişer defa hak veriyoruz, gel gir...» Talebe son 
derece zekidir, başarılıdır; imtihanını verecektir. Ne 
var ki, üniversitelerimizin imkânları dar olabilir, la-
boratuvar imkânları da olmayabilir. Bu, bir yaranın 
sarılmasıdır. Bu kadarlık fedakârlığa katlanmalıyız ar
kadaşlar. 

Bir adaletsizliği bertaraf ederken yeni adaletsiz
likleri ortaya koymamak liçin, eğer uygun görülürse 
tamamına halk, yoksa böylesine bir hakkın hiç veril
memesi.. Herkes talihi ile başbaşa kalır. Ne yapa
lım, anarşik döneminde gitti, üniversite mezunu ola
madı deriz, yerimizde otururuz;, ama madem ki hak 
veriyoruz, tamamına haik verelim ve meseleyi bura
da noktalamış olalım. 

Saygı ile arz ederim. Huzurunuzu işgal ettim, ba
ğışlanmamı dilerim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
(Değerli üyeler; Sayın Öztürk'ün ısrarı üzerine söz 

verdim. Fakat iki önergeyi, demin reddettiğiniz öner
ge ile Sayın Öztürk'ün verdiği önergeyi; ikisini de 
okuyacağım. 

Reddettiğiniz önerge aynen şu: «Bu Kanunun ya
yımlandığı öğretim yılı sonuna kadar...» 

Sayın Öztürk'ün önergesinden okuyorum; «Bu 
Kanunun yayınlandığı tarihe kadar...» 

Reddettiğiniz önergeden okuyorum: «Bulunduk
ları yükseköğretim kurumları ile ilişkisi kesilen veya 
ilişkisi kesilme durumuna gelenlere...» 

Sayın öztürk'ün önergelerinden okuyorum: «iliş
kisi kesilen veya ilişkisi kesilme durumuna gelen-
lere„.» 

Eski önergeden okuyorum: «1985 yılı sonuna ka
dar açılacak sınav dönemlerinde...» 

Sayın Öztürk'ün önergesinden okuyorum: «1985 
yılı sonuna kadar açılacak sınav dönemlerinde...» 

Reddettiğiniz önergeden okuyorum: «Her ders 
için iki sınav hakkı tanınır...» 

Sayın Öztürk'ün önergesinden okuyorum: «Her 
ders için iki sınav hakkı ta'nınır...» 

Reddettiğiniz önergeden okuyorum; «Ancak bu 
gibiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.» 

Sayın Öztürk'ün önergesinden okuyorum: «An
cak bu gibiler öğrencilik haklarından yararlanamaz
lar.» 

Çok rica ederim, iki önerge aynı mahiyettedir 
ve önergeyi oya sunmuyorum; işlemden kaldırıyo
rum.; 

Sayın Gökçe; sizin önergenize geliyorum. Bakı
nız, aynı kelimeler var. 

ABBAS GÖKÇE — Farklı Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Fark nerede efendim? 
ABBAS GÖKÇE — Fark; «Anarşik olayların 

dışındaki bir sebeple» diyorum. Bakınız, bundan 
evvelki önergelerin hiçbirinde bu tabir olmadığı gibi.r, 

BAŞKAN — Hangi tabir? 

ABBAS GÖKÇE — Anarşik olaylar dışında bir 
sebeple yükseköğretim kurumları ile ilişkisi kesilen 
veya kesilme durumuna gelenlere, 1985 yılı sonuna 
kadar açılacak sınav dönemlerinde... 

BAŞKAN — Aynen; yani reddedilen önergenin 
aynıdır. 

«Açılacak sınav dönemlerinde her ders için iki 
sınav hakkı tanınır. Ancak bunlar öğrencilik hakla
rından yararlanamazlar.» 

ABBAS GÖKÇE — Değil Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Hayır, ben sizin önergenizi okuyo

rum. 
ABBAS GÖKÇE — «Anarşik olaylar» var mı? 
ıBAŞKAN — Bir tek o. 
ABBAS GÖKÇE — Farklı o halde. 

BAŞKAN — Pekâlâ, buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli arka

daşlar; 
Saygıdeğer Başkanımızın Yüce Meclise bu şekil

de benim önergemi izahından sonra huzurunuzda 
savunmamın ne kadar güç olduğunu müdrik olarak 
yine savunmamı yürüteceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bakınız, Yüce Komisyonumuz ve Hükümet Tem

silcisi ne getirdi? Yeni getirdikleri şey nedir? Son 
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sınıfta ise, kaç ders olursa olsun girecek. Diyelim ki, 
altı yıllık bir fakülte, her sınıfta 15 ders okutulu
yor; 90 dersten girecek. Birinci sınıfta ise, ikinci ve
ya ara sınıflarda ise 15 dersin 3/4'ü, üç dersten gi
rebilecek. 15 dersin 3/4'ü; yani dört ders değil, dört
ten daha az. 'Belki misali yanlış verdim, 12 ders olsa 
dörtten daha az kalıyor. 15 ders, 12 ders okutu-
tan yerlerde yok; yani o kadar fazla istisnaî 
haldir. Yani evvelki düzenlemeye daha ters bir şey 
getirdiler. Aşağı sınıflarda daha az derslerden girme 
zorundadırlar; yani 12 ders okutuluyorsa 10 ders 
okutuluyorsa iki dersten, üç dersten kalanlar istifa
de edecek, diğerleri istifade edemeyecek. 

Bir kere son sınıftakilerin hepsi istifade edecek
ler,; Ben ne diyorum ve Anayasa ne diyor? Göz
den kaçırdığımız bir şey var. 

Arkadaşlar, dikkatinizi defaatla istirham ediyo
rum; Anayasa ihlal ediliyor, Anayasaya aykırı bir 
kanun getiriliyor. (Bakınız, izah edeceğim; belki ilk 
görüşte, bunun nesi Anayasaya aykırı denebilir. 

Şimdi, ne yapıyorlar? ISen son sınıfta isen, «Son 
sınıfta olan kişiler, bütün derslerden sana hak. Ara 
sınıfta olanlar, sana sadece dört dersten hak. Diğer
lerini geçmemişseniz hak vermem...» 

Anayasa ne diyor? Anayasanın 10 uncu maddesi 
bakınız ne diyor: 

«Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imti
yaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün iş
lemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun ola
rak hareket etmek zorundadırlar.» 

(Bu okuduğum, Anayasanın 10 uncu maddesinin 
ikinci ve üçüncü fıkralarıdır. 

Gerekçeye bakalım: Gerekçe sanki bugünkü du
rum için hazırlanmış bir gerekçe. Bakınız ne yazı
yor: 

«Madde demokrasinin üç vazgeçilmez ilkesinden 
birini teşkil etmektedir. İnsanın insan olması dola-
yısı ile doğuştan bir değeri ve haysiyeti vardır. Bu 
onun tabiî bir hakkıdır. Bu hak dolayısıyla herhan
gi bir niteliğe veya ölçüye dayanılarak insanlar ara
sında ayırım yapılamaz. İnsanlar arasında kanunların 
uygulanması açısından hiçbir fark gözetilemez.» 

Son sınıfta olana; bütün derslerden, 60 dersten, 
70 dersten, 100 dersten kalmışsan, iyi gel gir; ara sı
nıfta isen, yok üç dersten fazlası olmaz... Bu farkı 
nasıl yaratıyoruz, nasıl Anayasayı görmezlikten ge
liyoruz? 

«İnsanlar arasındaki eşitliğin temellerinden biri
ni de böylece kanunlar önünde eşitlik ilkesi sağlar.» 

Sonra, Yüce, Yüce Komisyonumuz ve Saygıde
ğer YÖK Başkanı ile Hükümet Temsilcisinin getirdi
ği tasarıda 3/4 denmektedir. Ölçü nedir? Niye 4/5 
değil, niye 1/2 değil, niye 2/3 değil. Bunun esprisi 
nedir? Bizim gerekçemiz ne idi? Okula gidemediler, 
okuyamadılar ve kaldılar. Bunlara bir hak tanıyalım; 
atıfet ve de bir af değil; bir hak tanıyalım. Yok efen
dim 3/4... Ölçüsü nedir? 3/4 de, son sınıfa niye hep
si? Hani Anayasa 

Muhterem arkadaşlar; bu yönden ben diyorum 
ki, «1977 yılından bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar anarşik olaylar dışında bir sebeple yük
seköğretim kurumları ile ilişkisi kesilen veya kesilme 
durumuna gelenler, 1985 yılı sonuna kadar açılacak 
sınav dönemlerinde her ders için iki sınav hakkı ta
nınır. Ancak bunlar öğrencilik haklarından yararlana
mazlar.» 

Şimdi, demin Saygıdeğer Başkanımızla aramızda
ki tartışmaya neden olan «anarşik olaylara» değine
ceğim. 

Şimdi, anarşik olaylar dışındaki bir sebeple iliş
kisi kesilmiş olacak. Anarşik olaylara karışan ve 
okulu bir cehennem haline getiren öğrencilerin, el
bette ki bu haktan istifade etme hakları olmayacak
tır. O zaman, yüce YÖK'ün Saygıdeğer Başkanı bu
yurdular ki, «Nasıl tefrik edeceğiz; .kim karıştı, kim 
karışmadı?..» Tefrik edilmiş zaten, kimin anarşik 
olay dolayısıyla okuldan ilişiğinin kesildiği, ilişik kes
me kararında yazılı. Bu karara karşı itiraz ve yargı 
yolu açık. Yargı yoluna gidenler de olmuştur; kesin
leşmiştir. 

Bu yönden, anarşik olaylara katılanlara da prim 
vermemeliyiz ve* Anayasaya aykırı olmayan bir me
tin hazırlamalıyız. 

Bütün. vatandaşların, öğrencilerimizin eşit oldu
ğu görüşünden yola çıkarak önergeyi kabul etmeli
yiz. 

Hepinizi saygı ile selamlarım değerli arkadaşla
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Değerli üyeler; Sayın Gökçe'nin önergesindeki 

ikinci kısım, daha evvel reddettiğiniz önergenin aynı 
olduğu için, yalnız, «anarşik olaylar dışındaki» kıs
mı üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın üyeye 
söz vereceğim. 

Önergenin «Anarşik olaylar dışındaki» kıs
mının lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye var 
mı?.. Sayın Dinçer lehinde, Sayın Kurtoğlu aley
hinde. 
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Buyurun Sayın Dinçer. 
RECAİ DİNÇER — Sayın Başkanım, çok değer

li arkadaşlarım; 
Son derece hassas bir konu üzerindeyiz. Biz bu 

konuyu yalnız öğrenciler için değil, öğrencilerin her 
gün evlerinde durumlarını dikkate alan onbinlerce 
annelerin, babaların da büyük sorunudur. 

Sayın Komisyonun getirmiş olduğu teklif başlan
gıçta yüreğime su serpmiştir. Ancak, anarşik olayları 
da insan birazcık düşündüğü takdirde, herhalde biraz 
da kalbimize taş basarak bu meselede çok daha ge
niş olmamız icap etmektedir ve birtakım karmaşık 
durum da getirmektedir. Mesela «Dörtte bir» 
deyince, 60 üzerinden hesap edersek, dörtte biri 15 
olduğuna göre, ya 16 tane dersten kalan varsa; o za
man bir çocuk için kıyamet kopacaktır. O bir der
si; «Ah nasıl oldu da ben bir tek dersten...» Efen
dim, sanki kaldığını kabul edecektir. 

O bakımdan anneleri, babaları kurtarmak; ailele
re yeniden huzur verici ortamı kazandırmak için ben
ce en adaletli sistem : Hodri meydan; her dersten 
girsin, zaten iki sene içerisinde bunu her genç başa
rabilecek durumda değildir; ama son derece üstün 
çocuklar vardır. Üstün kişiler, üstün zekâlı çocuklar, 
bu memleketin yarınının teslim edileceği gençler ara
dan sıyrılıp çıkacaktır. 

O bakımdan, arkadaşımızın verdiği önergeyi bu 
anlam içerisinde ve Meclisimizin de biraz da yüre
ğine taş basarak ve aileleri düşünerek ve bu genç
ler içerisinde üstün gençlerin de olduğunu ve bunla
rın aradan sıyrılıp çıkacağını düşünerek destekleme
lerini istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçer. 
Sayın Kurtoğlu, buyurun efendim. 

SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; 

Herhangi bir teklifin kabul edilebilir olabilmesi 
için kendi içerisinde müstakar olması lazım. 

Sayın arkadaşımızın teklifinde «Anayasaya aykırı
lık» iddiası var. Diyor ki; «Bir talebe ikinci sınıfta
dır diye, üçüncü sınıftaki talebeden ayrılmaz. Ayrılır-
sa bu eşitlik ilkesine aykırıdır.» 

IBir defa «Eşitlik ilkesi» nin bu şekilde anlaşılışı 
hatalıdır kanaatındayım. Eğer bir hukukî hüküm, ikin
ci sınıf talebelerinden bazılarını hiçbir kayıt serdet-
meksizin diğerlerinden ayırırsa eşitlik ilkesine aykırı
dır; yoksa gayet tabiî ikinci sınıftaki talebe, üçüncü 
sınıftaki talebeden ayrılacaktır. 

Bir taraftan bunu ileri sürerken diğer taraftan da, 
anarşi yüzünden ayrılanlarla, anarşi yüzünden fakül
teden ayrılmayanların arasında bir tefrik yapmak is
tiyor. Eğer Sayın Gökçe'nin ilk kaziyesi kabul edilir
se, bu defa kendisi «Anayasaya aykırı» hüküm kabul 
etmiş olur ki, görüyorsunuz teklif kendi içerisinde 
çelişiktir. 

Kaldı ki, biz Anayasaya aykırı hareket edip de 
yakalananları, Devlet kuvvetleri tarafından yakalanan
ları, yakalanmayanlardan ayıracak mıyız?.. Belki yüz
lerce talebe var, bunlar anarşiye iştirak etmiştir. Fa
kat, şu veya bu sebeple Devlet kuvvetlerinden kaçmış
tır. Şimdi o tefriki yaratırsak yakalananları tecziye 
edeceğiz, imtihana almayacağız; fakat anarşiye ilti
hak edip de Devlet kuvvetlerine yakalanmayanları im
tihana alacağız... İşte bu çukura düşmemek için; bence 
vaki teklif hatalıdır. O teklifte kriteri kesin şekilde tes
pit edecek bir miyar, bir esas elimizde bulunamaz. 

Bu itibarla, teklif hem kendi içerisinde hataya düş
mektedir, çelişiktir, hem de hukukun temel esaslarına 
aykırıdır ve sosyal bakımdan tehlike yaratacak, cemi
yette aksülamel yaratacak bir esası ihtiva etmesi yö
nünden reddedilmesi gerekir. 

Saygı ile arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
Sayın Kantarcıoğlu, önergenin yalnız anarşik olay

larla ilgili kısmını değerlendireceğimiz için, sırf o kıs
ma cevap rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; Sayın 
Sağışman'ın birinci teklifinde ve ondan sonra ikinci 
teklifinde ve ret gerekçelerimizde durum gayet açık 
olarak, «Sıra Sayıları» ile Yüce Heyete sunulmuş idi 
ve biraz önce de bütün safahatı Yüksek Meclise arz 
ettim, bazı da rakamlar verdim ve verdiğim rakamlar
da da şu cümleleri okumuştum : 

«Hiçbir anarşik olaya katılmamış, haklarında her
hangi bir soruşturma ve kovuşturma yapılmamış ve 
okullarında disiplin cezası almamış olan yükseköğre
tim kurumu öğrencilerinin sayısının 11 493 olduğunu; 
ancak gerek YÖK'ten gelen yazı, gerekse bizim doğ
rudan doğruya üniversitelere yazmış olduğumuz yazı
ların neticesinde, kendilerinin öğrencilerin ilişkilerini 
kesmedikleri, kesin bir rakamın olmadığı, hangisinin 
anarşik olaya katıldığı, hangisinin anarşik olay sebe
biyle okula devam edemedikleri kesin bilinmemek
tedir.» 

Arkadaşımızın getirmiş olduğu bu sınırlama, sa
dece 11 bin kişidir. Getirmiş olduğumuz düzenleme 
en aşağı 30 bin ilâ 40 bin arasındadır; bunun bilin-
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meşinde fayda vardır. Bu önergeye, katılmamız asla 
mümkün değildir. Zaten ret gerekçemiz de, (Komis
yon olarak; sizlerin de yüce oylarınızla uygun görü
len) 11 bine itirazdı. Şimdi arkadaşımız 30 bine veya 
40 bine itiraz etmektedir; mümkün değildir, 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaatarcıoğlu. 
Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NA

ZIM ÇÖKER — Komisyonla aynı görüşteyiz efen
dim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çöker. 
Sayın Doğramacı?.. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Sayın 

Başkanım, biz de Komisyonla aynı görüşteyiz; katıla
mıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğramacı. 
Değerli üyeler; önergenin sırf bu kısmının dikkate 

alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Hazer, sizin önergeniz... Bakın Sayın Ha-
zer'in önergesine hiçbir sözümüz yok; çünkü burada 
farklı bir konu var, «Sınıf» mevzuu var. 

önergeyi okutuyorum. 
(Mehmet Hazer'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — (Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Çok konuşulan bir konuda ve bu saatte söz al

manın tatsız bir şey olduğunu biliyorum. 
Zannediyorum Hükümetin de, Komisyonun da, 

Meclisin de maksadı bir; fakat rivayetler ayrı. Komis
yon bir düzenleme yaptı, bir defa daha değiştirdi; fa
kat asıl beklenen maksada vefa edecek bir vuzuh gel
medi. 

Mesele şudur : Bir dönem geçirmişiz. Mağdurlar 
olmuş. Bu mağdurların mağduriyetlerini gidermek için 
tedbir düşünülmüştür, düşünülmektedir. 

Bu tedbir nasıl olmalı?.. Bunun teknik tarafı var, 
yan boşu üniversiteleri ilgilendiren tarafı var; fakat 
hak sahiplerini sızlatan tarafı da var. Asıl bu sızlatan 
tarafı, öbür tarafa tercih etmek durumundayız. İşler 
çoğalırmış, sınıflarda yer bulunamazmış... Bunlar 
belki bir gerçek sebeptir; fakat ağlayanların, feryat 
edenlerin feryatları yanında, bunu ihmal etmeye 
mecburuz. 

Özetle arz etmek istediğim, önergede de ifade edil
diği gibi, «Elde olmayan sebeplerle»... Yani Kanun
da da başlangıcı 1977 veya 1978 olarak belirtilen 

anarşik olaylar nedeniyle hefhangi 'bir sınıfta kalan 
bir öğrenciye, bulunduğu 'hal üzere o gün kaldığı yer
den bir imtihan hakkı tanımak... Bunu vuzuha ka
vuşturacak bir ifade, bir kanun maddesi gelirse, gö
nülden destekler, «evet» derim; fakat okunan metin
ler, yapılan izahlar bu kadar açık, 'bu kadar inan
dırıcı olmadığı için bu takrir üzerine tekrar huzuru
nuzu işgal etmek zorunda kaldım. 

'Komisyondan ve Hükümetten istirhamım, açıkça 
herhangi bir tabi olduğu tedris sistemi, eğitim-öğre-
tim sistemi ne olursa olsun, o sistemin esasları dahi
linde yüksekokul ve üniversitelerde kaldıkları sınıf
larda, o durumda olanlara bir yeniden sınav hakkı 
tanınır, tarzında bir düzenleme yapılırsa mesele bü
yük ölçüde halledilmiş olur. Yoksa «3/4'ü şöyle ol
muş, 4/5'i geçmiş...» Eğer o çocuk o şeyi terk ettiği 
zaman, birinci sömestr geçmiş, ikinci sömestre baş
lamışsa, ikinci sömestreden başlasın, birinci sömestr
de 'başına o hal gelmişse birinci sömestrdeki esaslar 
ve öğretim sistemi tatbik edilerek bir hakka kavuş
turulsun. 

Mesele bundan ibarettir. Bir ihsan yapılıyor, bir 
düzenleme yapılıyor. Sayın YÖK Başkanı Hocamıza 
«El ihsan bittemam» demek mecburiyetindeyiz. Lüt
fen bu ihsanı tamamlasın. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer. 
Bu önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen sa

yın üye?.. 
M. FEVZİ UYGUNER — Aleyhinde. 
M. VELID KORAN — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uyguner, evvela 

siz söz istediniz. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Sayın Hazer önergesinde bir haksızlığı kendi esp

risi içerisinde telafi etmeyi düşünmektedir. Ancak, 
öyle bir 'baraj getirmiştir ki, «Elinde olmayan se
beplerle» kaydını koymuştur. Elde olmayan sebep
lerin ispatı bazen o kadar güç bir problemdir ki, 
ispatı mümkün olmayan birtakım deliller ister; yani 
bir öğrenci bu haktan faydalanmak için okul ida
resine müracaat edecek ve «Ben şu mazeretle imti
hana giremedim, hakkımı kaybettim, bana şu Kanun
la sağlanan hakkı tanıyın, imtihana gireyim» diye
cek. Bu defa okul idaresi haklı olarak «Nedir elde 
olmayan o sebep?..» diyecek. O, izah edecek, «Peki, 
bunu belgelendir, delillendir.» diyecek okul idaresi. 
Çocuk bunu delillendiremeyecek; yani bunların çoğu 
da anarşik olaylar dolayısıyla okula giremeyen ço-
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cuklardır. Dört tane silahlı militan okulun kapısını 
tutmuştur, 500-600 öğrenci de okula girememiştir. 
Çocuk şimdi nasıl ispat etsin o günkü olayı, o gün
kü hadiseyi?.. Dört beş militanın kapıyı günlerce 
tuttuğunu, çocukları okula sokmadığını yahut okul 
içerisinde bir grup teşekkül ettirip, çocukları okul
dan alıkoyduklarını nasıl ispat etsin çocuk?.. Günün 
şartları değişik olur, değişik yerlerde, değişik gün
lerde, değişik sebeplerle bu engellemeler yapılmıştır. 
Bunlar birer vakıa olarak ortaya çıkmıştır. Bunların 
ispatı çok zaman mümkün değildir. Bu sebeple ço
cuklara imtihan hakkı vermekten alıkoyucu bir hü
kümdür kanaatime göre. 

'Bu sebeple önergenin karşısındayım. Oylanırsa 
kabul edilmemesini arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 
Sayın Koran, buyurun efendim. 
M. VEL1D KORAN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin muhterem üyeleri; 
Bir şeye hayret ediyorum: Elle tutulur, gözle gö

rülür bir hadise için şahit istemenin âlemi var mı
dır?.. Sayın YÖK Başkanından rica ediyorum. Kes
kin zekâları ve ileri görüşlülüğünden Türkiye'de hiç 
kimsenin şüphesi olmayan YÖK Başkanından rica 
ediyorum, lütfen söylesinler: İleriyi görüp, kendi in
şa ettiği ve dünya çapında kurduğu üniversitenin 
rektörlüğünden niçin vazgeçtiler?.. Çünkü Profesör
ler Kurulunda sol eller yavaş yavaş kalkmaya baş
lamıştı, kendisini devireceklerdi onu gördüğü için o 
yola girmeden... 

BAŞKAN — Sayın Koran; esas konumuza gele
lim, bir önergenin lehinde konuşmak için geldiniz. 

M. VELİD KORAN — Esasa geliyorum. 
Bu bakımdan, elle görülen, gözle tutulan bir ha

dise için şahit istenmez. Sayın önerge sahibi, gayet 
esaslı bir noktaya parmak basmıştır. Elinde olma
yan sebeplerden dolayı imtihan hakkını kaybetmiş 
olan gençlere, hangi sınıfta olurlarsa olsunlar imtiha
na girme hakkı verilmelidir. Eğer bir şey yapıyorsak, 
son cümlelerinde «El ihsan bittemam» demişlerdi, 
Sayın YÖK Başkanından ben de istirham ediyorum; 
bir ihsanda bulunuluyorsa, tam olarak bulunulmalı. 

Son sınıftakilere hak, ondan öncekilere yok... Bu 
olmaz. Hiçbir kanunun himaye etmesi mümkün ol
mayan bir prensiptir (bu. 'Bunun hukuk düzeni içe
risinde mütalaası ve münakaşası abesle iştigaldir. 

Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koran. 
Sayın Kantarcıoğlu, önerge hakkındaki görüşü

nüz? 

— 70» 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım; esa
sen yükseköğretime giriş 2547 sayılı Kanunun 45 inci 
maddesinde yazılıydı ve bu Konsey tarafından çıka
rılmıştı. Daha sonra bu değiştirildi, şimdi daha ra
hatlıklar getirildi. 

Bir de ayrıca, bunun akabinde galiba 6 Kasım 
tarihinde Millî Güvenlik Konseyi bunu bir defaya 
mahsus olmak üzere imtihana giriş hakkı olarak ta
nıdı; 1982-1983 öğretim yılında. Bundan sonra tek
rar yeniden bizim bu düzenlemenin dışında, diğer 
sınıflara da bir şey getirmemiz mümkün görülemi
yor ve katılamıyoruz efendim. 

•BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın YÖK? 
MİLLÎ EĞİTrM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

NAZIM ÇÖKER — Katılmıyoruz. 
YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — Ka

tılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Doğra

macı da katılmıyorlar. 
Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin 
dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Kantarcıoğlu, maddeyle ilgili bir önergeniz 
olduğunu 'bildirdiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Arz edeyim Genel Ku
rula efendim. 

Bir arkadaşımızın bir tashihi üzerine (a) bölü
münü, «'Sınıf geçme sistemi uygulanan yükseköğre
tim kurumlarında (iki yarı yılı çıkarttık) son sınıfa 
geçmiş olanlarla..» diye açıklık getirdik efendim arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; bu geçici birinci maddeyle ilgili 

Komisyonun yeni bir madde önergesi vardır, ki, 
demin okunmuştu. Bir kere daha okuttuktan sonra 
lehte, aleyhte söz verip ondan sonra önergeyi oy
latacağım ve bilahara önergeyi kabul ettiğiniz tak
dirde madde olarak oylatacağız. 

«GEÇİCİ MADDE 1. — İzlediği eğitim, öğretim 
promramlarını; 

a) Sınıf geçme sistemi uygulanan yükseköğretim 
kurumlarında son sınıfa geçmiş olanlarla, 

b) Ders geçme sistemi uygulanan yükseköğre
tim kurumlarındaki toplam derslerin dörtte üçünün 
sonuç sınavlarını başarmış olanlara 1977 yılında bu 
Kanunun yayınlandığı târihe kadar başaramadıkları 
dersler dolayısıyla yükseköğretim kurumlarıyla iliş-
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kişi kesilen veya kesilme durumuna gelenlere eğitim 
-öğretim programlarının tümünü izleyerek tamam
lamış olmak şartıyla 1985 yılı sonuna kadar açıla
cak sınav dönemlerinde her ders için iki sınav hakkı 
tanınır. Ancak, bu gibiler askerlik tecil işlemi hariç 
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.» 

NİHAT KUBİLAY — Sayın Başkan, bir soru. 
BAŞKAN — Soruyu önergeyi oyladıktan sonra 

sorduracağım. 
Bu değişiklik önergesinin lehinde, aleyhinde söz 

isteyen sayın üye?.. 
MEHMET VELİD KORAN — Aleyhte. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koran. 
MEHMET VELİD KORAN — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin muhterem üyeleri; 
Geçmiş saatte vaktinizi aldığım için affınıza sı

ğınacağım; fakat !bu, Türkiye'nin yeniden temeli atı
lan bir devirde hukuku sarsan kararlar almak ve 
tarihî bir kuruluş olan bu Meclisimizin kuruluş ga-
yes;nden uzaklaşmaya matuf bir düzenlemedir. Bu 
mümkün değildir. 

Yalnız ve yalnız son sınıfı da devam ederek bi
tirmiş olanlara tanınan bir haktır bu düzenleme; son 
sınıfta olupta dört dersten kalanlara değil. Son sı
nıfa kadar gelmiş; fakat son sınıfa devam etmemiş 
olan insanlara tanınan bir hak da değildir. Son sını
fın tamamına devam etmiş olacak, ondan sonra eğer 
dört dersi varsa veya beş dersi varsa veya 15 dersi 
varsa, ona getirilen bir aftır. 

Dikkatinizi çekmek isterim, bunun ne birinci kıs
mı, ne ikinci kısmı üniversitede devamsızlıktan do
layı, elinde olmayan mücbir sebeplerden dolayı, de
vamsızlıktan dolayı devam edemeyip imtihana girme 
hakkını kaybetmiş insanlara getirilen bir af değildir. 
Bu, yalnız ve yalnız özel olarak tanınan birkaç tane 
şahsa getirilen bir haktır, bir kanundur. Bu ne Ana
yasanın eşitlik prensibiyle, ne hukuk düzeninin ana 
ilkeleriyle hiçbirisi ile 'bağdaşması mümkün olma
yan bir maddedir. Bu düzenlemeye sureti katiyede oy 
vermemenizi ciddiyetle rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Kantarcıoğlu, tekrar bir cevap verecek mi

siniz?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Hayır, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Değerli üyeler, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. '(«Soru» sesleri) 

Maddeyi oylamıyorum efendim, önergeden sonra 
soru sorduracağım, usulümüz budur. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler, önerge kabul edilmiştir. 

Sorusu olan Sayın üyeler?.. Sayın Kubilay, Sa
yın Öztürk, Sayın Aydar, Sayın Devrimsel, Sayın 
Meriç. 

'Buyurun 'Sayın Kubilay. 

NİHAT KUBİLAY — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Bu zorlu ve yüklü mesaimiz neticesinde üniver
sitelerdeki hakları yenmiş, mağdur olmuş öğrencile
rimizin beklediklerinden çok daha fazlasını getirme
nin mutluluğu içerisindeyim bendeniz. 

Aldığımız mektuplarda mağdur olan gençlerimizi, 
sadece üniversitenin son sınıfında bir dersten, iki 
derkten veya üç, dört dersten olsun diye öneriler mev
cut iken, son sınıfın bütün derslerinden bu hakkı ver
dik. Bu büyük bir mutluluktur. Bu yetmedi, ara sı
nıftan da başarısız oldukları derslerin tamamının 
dörtte üçünden başarılı olmak kaydıyla dörtte biri
ne yeniden bir sınav hakkı verdik. Bundan daha bü
yük bir mutluluk olamaz. Bunun dışında fazla ders
leri verdiğimiz takdirde, bunun laboratuvarı vardır, 
bunun uygulaması vardır, çocuk dışarda bunların 
hangisine çalışarak gelip sınava girip, başarı kaza
nacaktır? Boş bir ümit olacaktır, onları tedirgin ede
cektir. 

BAŞKAN — Sayın Kubilay, bu soruya giriş mi
dir?.. 

NİHAT KUBİLAY — Soruya giriştir efendim. 

BAŞKAN — Soruya girişse, buyurun lütfen. 
NİHAT KUBİLAY — Komisyonumuzun ve Hü

kümetin son değişiklik önergesinde ders geçme ve 
sınıf geçme sistemlerine bir açıklık getirildi. Son 
önergede birinci paragrafı ile bunu tamamen teyit 
etti. Yalnız esas önergede şöyle bir durum vardır; 
Komisyon Başkanından veyahutta Hükümetten onu 
öğrenmek istiyorum : 

Bu sınav hakkı öğrencilere niçin verilmiştir?.. 
Anarşinin, terörün rahatsız etmesinden dolayı veril
miştir. Anarşi ve terörün rahatsız ettiği öğrenci okula 
gideımismıiştİT, okudun dışımda kalmıştır ve-devamı ©de
mediği halde şllımdi derslerine dışlarda çaıhşm'ak sü
ratiyle iki sınav hakkı tanıyoruz. 

Önergede şöyle bir husus vardır : «1977 yılmdıan 
bu Kanıunun yayınlandığı tarihe kadiaır başaırama-
dıMtarı dersfcri dpUıayısıyla yükseköğretim kurumla
rıyla lüşkikri kesilen veya kesilme durumuna geton-
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fere (İlişiki ıkesülimıiştıir, öğretim programlarına devaım 
yoktur) eğitim - öğretim prognaimlariinın tümünü iz
leyerek tamamiıamış olmıaJk şartıyla...» Bu şartı aın-
layamadi'm. Eğitim - öğretim programların in tümü-

t nü nasıil izleyecektir?.. Dışarda kalmış anarşik olay 
dolayısıyla. Bir satır yukarıda, «Kesilme durumuna 
gelmiş olanlara» diyor ki, bunilar devaım etmemişler
dir, korkularından veya anarşiden dolayı, omu takip 
eden satırda; «Eğitim- - öğretim programlarının tü
münü izleyerek tamamlamış olmak şartıyla...» Bu 
şart acaba fazla değil midir?.. Esas tasarıda: bu şart 
yoktur, elimizdeki Tasarıda, Komisyonum ve Hükü
metin müşterek olarak 'kabul ettikleri Tasanda bu 
şart yoktur. Acaba o kısımdaıki bu şartı kaldırmaımız 
mümkün değiil midir?.. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
KÂZIM ÖZTÜRK — Anarşi 1981'de sona er

miştir. Bunu, anarşiden dolayı karşıt görüşlü kişile
rin okulları işgal 'ettikleri içim devaım edemeyen öğ
rencilere hak getiren bir espri olarak anlıyorum. 
1981 den sonraki öğrencilere hak vermenin 'dayama
ğı nedir?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
Sayın Aydar, buyurum. 
MEHMET AYDAR — Sayın Baş'kararm; YÖK 

'kurulduktan sonra Hacettepe Üniversitesinde hazır
lık sınıfı kaldırıldı. Bir de hazırlık sınıflarının duru
mu var, ODTÜ'sinde. Şimdi burada dörtte üç ora
nı diye bir aran getirilmiş ölüyor, kabul1 edilen öner
ge ille. Hazırfı'k sınıfımı başaramamış olan öğrencile
re devamsızîıık nedeniyle 'nasıl bir oran uygulana
caktır? Bu birimci sorum. 

İkincisi; o dönemde uygulanmış olan not ba
remleri vardır, üssü mizan vardır. Acaba yeni dö
nemde o günkü halklarını bu öğrenciler .iddia ede
cekler midir veyahut da bu haklar omlara kuljlamdırı-
lacak mıdır, o ölçüler içerisinde? Bu sorulara cevap 
istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Devrimsel buyurun. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım; iki 

soru sormak istiyorum : Birincisi; bu kabul ©diten 
yeni maddede eğitim ve öğretim programlarını izle
me koşulu var. Devam mecburiyeti olmayan fakül
telerde eğitim ve öğretim programlari'nı izlemek 'ken
diliğinden olmayacağı içim, acaba burada ınasıl uygu
lanacak? Bu bir. 

İkindisi; Sayın YÖK Başkanı, bu önerge iıle ka
bul edilen madde metniyle ilgili beyanlarında, «Be

nlim gönlüm de razı değil aslında bu dört dersten 
fazlasına, amıa Genel Kurulda beliren genel tema
yüle uygun olarak ben de bu önergeye evet diyo
rum.» dediler. Şimdi ben ımeraık ediyorum : Sayın 
YÖK Başkanı Kurucu Meclisin ikinci 'kanadımda, bu 
Kanun görüşülürken benimseyemediklerini açıık açık 
burada söylediklerine göre, acaba gene dört derslik 
kısmı mı orada savu nacaklar, yoksa bu mıaddeyii mi 
savunacaklar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Meriç, buyurun. 
RECEP MERİÇ — Sayın Başkan; şimdi kabul 

ettiğimiz bu önergeye göre dörtte bir, dörtte üç he
sabı var. Bu hesap hiçbir zaman: tarn bir rakam ver
meyecek, mutlaka tam bir rakam getirmeyecek, ku
surlu olacak. Bu küsurlar, öğrencinin lehine mi he
saplanacak, yoksa aleyhine imi hesaplanıacalk? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Meriç. 
Buyurun Sayın Doğramacı. 

YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — 
Efendim, sorulara aynı sırayla değil; fakat hepsine 
cevap vermeye çalışacağım. 

Kurucu Meclisin diğer 'kanadında bize söz düşer
se, ikisinind'e 'lehinde ve aleyhinde düşüncelerimizi 
arz edeceğiz ve elbette ki, Konsey kararımı verecek
tir. Yani burada elbette ki, hiçbir zaıman bizim gö
rüşlerimiz bağlayıcı değiil, Görüşlerimizi arz ederiz. 
Burada da sorulara cevap verdik, uygulanmalara gö
re sorulara cevap vereceğiz. Zannediyorum iki, dört 
dersle kısıtlaimaının lehinde ıkoınuşulacaık şeyler var, 
aleyhinde de var; bunun da 'lehinde var, aleyhinde 
var. Bunları arz etmeye çalışacağız, bize söz düşer
se. Karar, Konseyin olacaktır şüphesiz. 

Efendim, hazırlık sınıfıyla ilgili soruya gelince : 
Hazırlık sınıfıyla ilgili bazı haksızliıMıarın meydana 
geldiğinim farkındayız ve bunu önlemek içim bir 'ka
rar aldık. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi 
Üniversitesinin hazırlık sınıfları var. Genellikle çok 
yüksek puan tutturan bu öğrenciler, ikinci yılda l!i-
sanilaırı yeterli olmayınca eskiden hakları gidiyordu, 
açıkta kalıyorlardı. Alınan bir kararla üniversitele
re danışarak, onlarım da rızası alındıktan sonra aldı
ğımız bir İcararla bu gibi öğrenciler, diğer Türkçe 
eğitim yapanı eşdeğer eğitim programlarına yazılabi-
lecelkterdlr. Bu, zannediyorum ki büyük bir haksızlık
tı. 

Hacettepe Üniversitesinin İngilizce eğitim yapma
yan böil'üm'lerinde kaldırılımışıtıır. Çünikü devaım etimi-
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yorlardı; fakat İngilizce eğitim yapan bazı fakülte- I 
lerin de, bu arada Tıp Fakültesinde, hazırlık sınıfı I 
vardır, aynı kurala tabi olacaktır. I 

Dersleri izleme konusuna gelince, Sayın Başkan : I 
Bir misali verelim; bu da bir öğrenci üç yıl tüm ders- I 
lerden başarmıştır ve 'ders geçme sistemli... Dördün- I 
cü yıl devam etmemiş, hiç gelmemiş. Eğer «izleme» I 
sözcüğü buıradaı olmasaydı, buna da «Hiç devam et- I 
meden gelin ve diplomanızı alın» denebilirdi; çünkü I 
dörtte üçünü yapmıştır, dörtte biri kalmıştır. I 

İzleme dernek, elbette ki üniversitenin koşuluna I 
göre... Şu kadarını arz edeyim, şfiimdi devam zorum- I 
luluğu öldü. Eskliden devam zoranluluğu kamunda I 
yoktu. Bunun için bundan büyük bir zarar gelece- I 
ğirti tahmin etmiyorum. Ancak, kaydımı yapmamış I 
bir öğrenci, son sınıfa gelmiş ve bu olmadığı tak- I 
dirde, diğer üç sınıfın derslerini tamamlamış, çek- I 
miş başka yere gitmiş «Efendim, ben bundan yâ  I 
rarianıyorum; çünkü ders geçmeyle ilgili derslerin I 
dörtte üçünü alildim.» diyecektir. Böyle biır sıkıntıyı I 
önleyecektir. Ancaik, 2547 sayılı Kanun yürürlüğe I 
girdikten sonra devam zorunluluğu kanunda yazılı- I 
dır. I 

Buçukla ilgili olarak; buçuklar, öğrencimin lehi- I 
ne kullanılacaktır. I 

Arz ederini. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğramacı. 
Değerli üyeler, maddeyi 'kabul ettiğiniz önerge is- I 

tikametinde oylarınıza sunuyorum : Kabuil edenler... I 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. I 

Geçici 2 ndi maddeyi okutuyorum. I 
GEÇİCİ MADDE 2. — Kısmî statüden devamlı I 

statüye geçmek üzere bu Kanunun yayımımdan iti- I 
baren altı ay içimde başvuran öğretim üyeleri 2547 I 
sayılı Kanunun 36 ncı maddesindeki şartlara tabi I 
olmadan üniversite yönetim kurulu'nuın olumlu görü- I 
şü ve rektörün kararı ile devamlı statüye geçıirilebi- I 
lirler. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın I 
üye?.. Yok. I 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabuil eden- I 
ler... Etmeyenler... Madde ıkabul edilmiştir. I 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum. I 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun yürürlüğe I 

girmesinden önce 2547 sayılı Kanunun 41 inai mad- I 
desi uyarınca görevlendirilenler 'bu Kanunun 15 linçi I 
maddesi gereğince görevlendirilmiş sayılırlar. Gerek I 
bunlar, gerekse 2547 sayıllı Kanunun 40 ncı maddesi- I 
nin (b) fıkrasınla göre görevlendirilenler bu Kanunun I 
15 inci maddesine göre harcırah alırlar. I 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?,. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabuil edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum. 
GEÇtCt MADDE 4. — Gelişmekte olduğu, Yük

seköğretim Kurulunca tespit edilen bölge yükseköğ
retim kurumlarında toplam üç yıl öğretim elemanı 
olarak görev yapmış doçentlerin önceki ve kendi ku
rumlarında açık bulunan profesörlük kadrolarına bu 
Kamunun yürürlüğe girmesinden sarara beş yııl içimde 
açılacak kadrolara başvurmaları mümkündür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz bir soru sormak işitiyorum,. 

BAŞKAN — Buyuran efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, bu iyi ge
tirilmiş bir madde. Yalnız 2547 sayılı Kamumda mev
cut maddelere göre, doçentlik hakkını kazanmış, im
tihanları bitmiş doçent adayları başka üniversitelere 
gitmediği takdirde doçent olamazlar, halen doçent 
yardımcısı kadrosunda bulunuyorlar. 

YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — 
Olabiliyorlar. 

MAHMUT AKKILIÇ — O son değ'şiMıik tam 
olarak getirmiyor. Bu konuyu açıklamanızı rica edi
yorum, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğramacı. 

. YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — 
Efendim, tadil edilmemiş, şimdiki metinde de, do
çent olmak içlin başka bir yere gitme zorunluluğu 
yoktur. Zorunluluk, doktorasını tamamladıktan son
ra, yardımcı doçent olabilmek için, doktorasını ya
pan, herhangi başka bir yerde derhal olabilir, ken
di yerinde üç yııl geçmeden olamaz. Kendi yerinde 
diyelim İki, başka bir unvanla uzman dlıarak, öğretim 
görevlisi olarak veya araştırma görevlisi olarak dok
torasını yapan biır mezun kendi yerinde de olabili
yor; fakat başka yere gittiği takdirde ve istek olur
sa derhal oluyor. 

Doçent, kendi yerinde olabiliyor. Ancaik, profe
sör olmak için başka yere gitmek gerekli. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğramacı. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bir 
konuya değinmek istiyorum. Bu tnadde, Komisyo
numuz itarafından getirilmiştir, Hükümet teklifinde 
bu yoktur. Millî Eğitim Komisyonumuza ve Danış-
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ma Meclisi üyelerimize gelen mektuplardan, şu an
da, daha önce rotasyondan çekinerek ve 'karıkarak 
giden profesör ve doçentlerimizden aldığımız mek
tuplara göre bu ımaddeyi düzenlledik. Durum şöy
ledir : 

Mahrumiyet mıımtıkasındaki, burada, Ankara'da, 
istanbul'da ve izmir'de yardımcı doçentlik hakkımı 
alimiş; fakat kadroları ollmıa'dıkları için iki yıldan 
beri bekleyen veyahut da profesörlük kadrosunu al
mış doçentler; bunlar, rotasyonun dışında, kendi is
tekleriyle, seve seve mahrumiyet mıntıkasında vata
nî görev yapmıaik liçin gitmiş alan arkadaşlardır ve 
bunların sayıları da yaklaşık olarak 390'a varmıştur. 

Bunların bir doçentlik kadrosu veya gittikleri kad
rolarda açılacak bir profesörlük kadrolarına gelebil
meleri içlin, •bunlara özel bir madde konmuştur. Bu, 
Kanunun mevcut hatasını hem düzeltime, hem İl
gili arkadaşların haklarını verme bakımından kon
muştur. Böyle bilinmesini arz ederim efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Değerli üyeler; 4 üncü geçici maddeyi oylarımı

za sunuvorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul! edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum. 
GEÇlCt MADDE 5. — Bu Kanonun yayımı ta

rihinden itibaren dört yıl süreyle, böılüım başkanlığı 
ve daha ailıt biıriım yöneticiliklerinle, kısmî sitaıtüde 
çalışan öğretim üyeleri de atanabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı bir geçici 'madde teklifi var. Bu konuyla il
gili önergeyi okutuyorum. 

Sayım Başkanlığa 
Geçici Madde 6. — 
Görüşülmekte olan 487 S. Sayılı YÖK Kanunu

na aşağıdaki geçici 6 ncı maddemin eklenmıesiınli say
gı ile öneririz. 

Geçidi Madde 6. — 2547 sayılı Kamunun 47 
nci maddesine bu Kamunun 20 nci [maddesiyle ek
lenen (e) ve (f) fıkralarına göre saat başına veya as
garî ücret düzeyinde ödenecek ücretler bu- Kamunun 
yayımı tarihimden 1984 yılı bütçe kanununun uygu
lanacağı 1 Ocak 1984 tarihine kadar geçen süre için
de döner sermayeden ilgili mevzuatıma göre ödenir. 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Zeki ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Lütfen, vaktimiz çok dar olduğu 
için kısa olmasını rica ediyorum Sayın Çakmakçı. 

Buyurun efendim. 

A. GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Efendim, ka
bul edilen 47 nci maddede öğrencilere birtakım mad
dî ödeme kolaylıkları getirmişler. Tıp son sınıfta, 
hakkını düzenlemeye geçecek. Ne zaman?. Bütçe
sine tahsisat konduğunda. Endişemiz, bu Kanunun 
yayımından 31.12.1983 tarihine kadar gider (bütçesi 
ne olacaktı?. Bunun için Maliye Bakanı tahsisat ko
yar, dedik; bütçe tekniğine uygun görülmedi. Şimdi 
geçici 6 ncı madde ile «Her üniversite kendi döner 
sermayesinden bunu karşılar» dersek mağduriyet ön
lenmiş olur. 

BAŞKAN— Teşekkür ederim. 
Önergenin lehinde, aleyhinde söz isteyen?... Yok. 
Komisyonun görüşü?.* 
MJıLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Birlikte hazırladık; ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet ve YÖK?... Buyurun »Sayın Doğramacı. 

YÖK BAŞKANI İHSAN DOĞRAMACI — 
Efendim; «ıDöner sermayelerinde imkân bulunduğu 
hallerde» desek. Çünkü parası yoksa o zaman bü
yük sıkıntı olur; fakat olunca versin. Uygun görür
seniz, döner sermayelerinde ödeneği bulunduğu hal
lerde demezsek... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — O zaman işlemez efen
dim, 58 inci maddenin (a) fıkrasının sonuna cümle 
ekledik; artık, bu iş bitmiştir. Kendilerinin önerileri 
üzerine bu iş Maliye Bakanlığınca halledilecektir efen
dim. 

BAŞKAN — Eevt efendim. 
Değerli üyeler; bu önergeye Sayın Komisyon ve 

Sayın Hükümet katılıyor. Kesin oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir 

Bu önerge istikametinde geçici 6 ncı maddeyi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Komisyona gönderdiğimiz 11 in
ci madde ile ilgili yeni düzenleme gelmiştir, onu oku
tuyorum. 

Yüce Başkanlığa 
Geri aldığımız Tasarının 11 inci maddesindeki 

düzeltmeler aşağıda arz edilmiştir. 
Saygılarımla. 

Selçuk KANTARCIOÖ(LU 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı 
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(c) Fıkrasında «atölyelerde» kelimesinden sonra 
«ve diğer uygulama alanlarında» ifadesinin eklenme
sini son cümleden sonra «okutmanlar iki yıl süreli 
olduğu gibi, sürekli olarak da atanabilirler.» 

BAŞKAN — Sayın Tutum önergenize katılmış
lar, 

O İtibarla, maddedeki değişikliği Komisyondan 
gelen şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMÜSYONU BAŞKANI — 
Sayın 'Başkanım; bir konuda noksanımız vardı, arz 
edeyim; 20 nci maddede (e) fıkrasında, bizim bu ha
zırlığı yaptıktan sonra «Sendikalar Kanunu» oldu 
adı; «Sendika Kanunu» yazılıdır, «(Sendikalar Ka
nunu» olacaktır arz ederim. 

BAŞKAN — Evet efendim, oylamada bunu hatır
larız. 

Müsaade ederseniz bir konu daha var Sayın Kan-
tarcıoğlu; 22 nci maddenin (c) bendini çıkarmıştınız. 
Belki oylarken Başkanlık olarak biz ifade etmedik. 
Tasarının tümünü oylarken, yalmz '(c) bendi nereye 
kadar çıkarılmıştır?. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOÖLU — Efendim, (c) fıkrası tü
müyle çıkıyor. «Her eğitime kadar»a kadar geliyor. 

BAŞKAN — «Her eğitim»den sonraki kısmı ka
lıyor. 

24 üncü maddeyi okutuyorum. 
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MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının lehinde, aleyhinde söz isteyen sayın üye?. 

Yok. 
Tasarının tümünü kesin oylarınıza sunuyorum : 

Kaibul edenler... Etmeyenler... 6 Kasım 1981 gün ve 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı Danışma Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. YÖK'e ve bu 
Kanundan yararlanacak gençlere fayda sağlama
sını temenni eder, Sayın Komisyon Başkanına, Sayın 
Çoker'e ve Sayın Doğramacı'ya teşekkür ediyorum. 

Efendim, vaktimiz yeni bir kanunu görüşmeye 
başlamamıza müsait değil. Gündemdeki ikinci sıra
daki kanun için temsilciler gelmişler; ama yarın bi
rinci sırada o kanunu görüşürüz. 

Bu itibarla, 27 Temmuz 1983 Çarşamba günü 
saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 
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