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I. — GEÇEN' 

İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konuk-
man, Fransa'nın Vienne şehrinde yapılan Ermeni te
röristlerle ilgili duruşmalar hakkında ve, 

Yozgat Milletvekili Hüseyin Mükerrem Hiç de, 
YÖK ve fakültelerden çıkartılan öğrencilerle ilgili af 
konusunda; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan 

Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Sudi Neş'e 
Türel'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
ve, 

İsviçre'ye gidecek olan 'Başbakan Turgut özal'ın 
dönüşüne kadar Başbakanlığa Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair; 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkın
da Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

4 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun uygulamasıyla ilgili sorunlar hakkında 
Meclis Araştırması önergesi. (10/1) okundu ve gün
demdeki yerini alacağı, öngörüşmesinin gelecek bir
leşimde yapılacağı açıklandı. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın; Malatya yö
resinde haşhaş ekimine izin verilip verilmeyeceğine 
ilişkin. ı(6/6) ve, 

Raporlar 
1. — 6.5.1957 Tarih ve 6964 Sayılı Ziraat Oda

ları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile 6.5.1957 Tarihli ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında 18.5.1983 Tarihli ve 67 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6964 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Ta
rım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu. (1/26, 
1/27) (S. Sayısı : 7) (Dağıtma tarihi : 1.2.1984) 
(GÜNDEME) 

TANAK ÖZETİ 

Kayısı ürününe taban fiyatı verilip verilmeyece
ğine ilişkin. (6/7) 

Sözlü soru önergeleri, Başbakan Turgut Özal'ın 
tezkereyle talebi üzerine, ertelendi. 

Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu'nun, 
pancar taban fiyatına ve pancar üreticilerinin 1983 
yılından kalan alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi de, (6/8) soru sahi
binin görevle yurt dışında bulunması sebebiyle erte
lendi. 

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının 
Tahkimi Hakkında. (1/439) (S. Sayısı : 5) ve, 

21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacak
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına dair. (1/444) (S. Sayısı: 6) 

Kanun tasarılarının maddeleri kabul edilerek tüm
leri açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda ta
sarıların kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

1 Şubat 1984 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 18.40'ta son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap EGE 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çankırı Adana 

Saffet SAKARYA İ. Cüneyt CANVER 

2. — Mevzuatın Sadeleştirilmesi, Kırtasiyeciliğin 
Azaltılması, İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Dü
zenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu Tasarısı ve Ana
yasa Komisyonu Raporu. (1/447) (S. Sayısı : 9) (Da
ğıtma tarihi : 1.2.1984) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 

süt ve süt ürünlerinin ithaline ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/12) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 31.1.1984) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun Sosyal Güvenlik Kuruluşları arasındaki yakacak 
zammı farklılıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü-

n. — GELEN KÂĞITLAR 

1.2.1984 Çarşamba 
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venlik Bakanından yazılı soru önergesi. (7/21» (Baş
kanlığa geliş tarihi : 31.1.1984) 

Meclis Soruşturması Önergesi 
1. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk 

ve 60 arkadaşının, yüzde üçe kadar olan akaryakıt 
zamlarının beyan dışı tutulmasına dair uygulamada 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

Hükümetin faiz politikasıyla ilgili gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı iki arkadaşımız ko
nuşma istemiştir. 

istanbul Milletvekili Günseli Özkaya, Hükümetin 
faiz politikasıyla ilgili olarak gündem dışı söz iste
miştir. 

Buyurunuz Sayın Özkaya. 
Sayın Özkaya; süreniz 5 dakikadır efendim. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — Sayın Baş

kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; 
insanlığın var olduğundan beri sosyal yaşam, ekono
mik yaşamın kaynak bereketine göre yönlenmiş ve 
siyasal yaşamın güç, ya da güçsüzlüğü bu çizelgenin 
paraleli ölçüsünde değişkenlik göstermiştir. 1984 Tür
kiye'sinde de bu kural geçerliliğini korumaktadır. 
Şimdi bu görüş açısından, Sayın Özal'ın siyasal ya
şamı etkileyecek faizler konusundaki sosyal adaleti 
reddeden örnekleri sunacağım. 

ısrar ederek akaryakıt istikrar fonu ile tüketicileri 
zarara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Cemal Büyükbaş hakkında Anayasanın 
ICO üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/327) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 31.1.1984) 

(Bursa Milletvekili Ahmet Sabahattin Özbek'e ka
dar yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz hâsıl olmuştur. 

Bankalarda 1 yıllık vadeli hesabı olan vatandaş, 
6 ay geçtikten sonra bunu bozduğunda, eskiden yüz
de 35 faiz alırken; şimdi karar tarihine kadar yüzde 
20, karar tarihinden sonra ise yüzde 10 faiz almak
tadır. Hesap 6 ay dolmadan bozulduğunda; karar 
tarihine kadar yüzde 20, sonra ise yüzde 5 faiz alın
maktadır. Bu kararlarla müktesep haklar çiğnenmiştir. 
Mağdur olanlar ise, geçim sıkıntısı içindeki Türk 
toplumunun, katıksız kesim dediğimiz, katık arayan 
kesimidir. Hesap bozulmadan vade dönemlerine uy
gulanan yeni faiz hadleri, yeni alınan kararlarla kal
dırılmış; böylece katıksızlara ekonomik bir darbe 
daha vurulmuştur. 

Mevduat sahibine ihbar mecburiyeti getirilmiştir. 
Bu da, katık bulma telaşıyla vade gününü geçiren 
katıksızlara oyun başlamadan atılan bir gol olmuştur. 

Yeni kararlarla, resmî ve ticarî mevduata yüzde 
5 faiz verilmesi kabul edilmiştir. Bir emekli memur 
veya işçiden yüzde 20 vergi kesilirken, ticarî mev
duattan - stopajdan faydalanılarak - vergi alınma
maktadır. Ziraî kredi faizi ise yüzde 22 iken 6 puan 

BİRÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvektli İskender Cenap EGE 
KÂTÎP ÜYELER : t. Cüneyt CANVER (Adana), Saffet SAKARYA (Çankırı) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 uncu Birleşimini açıyorum. 
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artırılmış ve çiftçilerimiz güç durumda bırakılmıştır. 
Devlet tahvillerine yeni kararlarda yeni faiz getiril
memiş ve Devlet babaya güvenen bu vatandaşlar da 
mağdur bırakılmışlardır. 

Markla tahvil alan işçilerimizin temettüden mah
rum kalmaları yanında, enflasyonla da değer yitiren 
tahvillerin nakte çevrilmeleri ise 4 - 5 yıllık plan ya
parak, konut fonu yaratan Emlak Kredi Bankası gibi 
bankaların planlarını altüst etmiştir. 

tşte, Sayın Özal'ın «Konut fonu yaratıyorum» 
derken, bozduğu konut fonlarının acı gerçekleri bun
lar olmuştur. 

Çiftçi, işçi ve emeklinin bankadaki paralarının 
faizlerini bir kalemde bol gelirliye aktaranlar, dar 
gelirliyi koruduğunu iddia edemezler. 

Banka faizleriyle ilgili şu birkaç örnekleme bile, 
kararların, bir omlet pişirmenin süresinde alınan, 
alaminüt kararlar olduğunu vurgulamaktadır. 

Aylık yüzde 20 olan faiz, önce yüzde 10'a indi
rilmiş, sonra tekrar yüzde 20Pye çıkarılmıştır. Ziraî 
kredi faizleri ise önce yüzde 20 olarak ifade edilmiş, 
sonra, Sayın Bakan tarafından yüzde 27, gene, Sayın 
özal tarafından yüzde 27 olarak vurgulanmış, karar
namede ise yüzde 28 olarak çıkarılmıştır. 

Bu kısa zaman dilimleri içindeki bu değişik yüzde
ler bile, Sayın özal'ın, seçim öncesinden başlayarak, 
plan ve program hazırlığı içinde olduğu iddiasını za
yıflatmakta ve ayaküstü alınan kararlar demeti içinde 
bulunulduğunu sergilemektedir. 

Çikita muzlarının ithalinde de Hükümetin bir sa
yın üyesi, olayı «Açık bir pencereden girme» biçimin
de yorumlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın özkaya, bir dakikanız var 
efendim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — işte bunun 
içindir ki, bir banker olayının sütünden ağzı yanan
ların ihtiyadı içinde, alınan kararların, açık pencere 
ve kapılarını kapatma ve unutkanlıkları hatırlatma
nın, muhalefet olarak bizim görevimiz olduğunu söy
lüyor ve Hükümete yardım etmek istiyorum. Sorum
luluğu paylaşalım; ama, başarıyı yine size bırakalım 
diyorum. 

Parlamento aracı ile siyaset yolculuğuna çıkan 
bizler, bu araçta birlikte olmanın sorumluluk ve yazgı 
ortaklığı içinde kuşkuya düşüyor ve Azrail ile ecel 
randevusuna freni patlatarak yetişme yerine, ortak 
yazgımızı soğukkanlılık ve gerçekçi önlemlerle payla
şıp, ülkemize tarihî bir görevi birlikte sunalım diyo
ruz. 

— 496 
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Ekonomik görüntünün çok kısa sürede Pasaklı 
Sally biçiminde yansıması ve sosyal yaşamın, ekono
mik politika göçebeliğine dönüşmesindeki kuşkuları
mızın haklılık kazanmasını istemiyoruz. Ekonomik 
göç ve göçebeliğin, ekonomik göçe dönüşmemesi için 
yolun başında sağlıklı bir başlangıcı, yolun sonundaki 
hastalık ve çaresizliğin ilacı sayıyor ve Hükümetin 
başarısını içtenlikle dilediğimizi vurgularken, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin siz değerli üyelerini saygıyla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özkaya. 
2. — Muş Milletvekili Nazmi Önder'in, tütün üre

timi konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Bir diğer gündem dışı konuşma iste
ği, Muş Milletvekili Sayın Nazmi Önder'indir. Tütün 
üretimiyle ilgili olarak buyurunuz efendim. (MDP sı
ralarından alkışlar) 

NAZMİ ÖNDER (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 300 yılı aşkın bir zamandan beri tabiî 
bir seleksiyon ve adaptasyon sonucu çeşitli bölgele
rimizde yaygın bir biçimde ve aile tarımı olarak üre
tilen tütün, ülkemizin sosyal yapısı ve ekolojik şart
larına uygun bir bitkidir. 

Tarımsal ürünlerimizin arasında tütün, ekici işçi 
ve bu ürünün ticareti bakımından büyük bir servetin 
hareket ve devrine sebep olması dolayısıyla çok Önem
li bir yer işgal eder. Ülkemizde tütün tarımında yak
laşık 3 milyon kişi çalışmaktadır. Ülkemizde 67 ilin 
45'ine ait 20Ö'e yakın ilçenin 6 700'den fazla köyün
de tütün tarımı yapılmakta, 5701 bin çiftçi ailesi bu 
tarım koluyla uğraşmaktadır. 

Tütün üretim değerinin gayri safi millî hâsıla için
deki payı ise 2,25'tir. Tütünün genel ihracatımız için
deki payı ise ortalama yüzde 15 ila 24 arasındadır. 

Dünya tütün üretimi ve tüketimi, İkinci Dünya 
Savaşından sonra belirli bir artış göstermiştir, özel
likle kalkınmakta olan ülkelerde tütün tüketim artışı 
daha belirgin olmuştur. İleri ülkelerde ise son yıllar
da, özellikle sağlık faktörü nedeniyle tüketim artış 
hızı azalmaya başlamıştır. Diğer bir ifade ile 1960i, 
1982 yıllarında dünya tütün üretiminin tüketime oran
la daha yavaş bir artış göstermesi sonucunda dış ta
lep ve dolayısıyla ihraç fiyatları artmıştır. 

Bu durum ise tütün üreticisi ülkelerde üretimi 
özendirmiştir. Böylece arzın talep düzeninin üzerine 
çıkması sonucu üretici ve ihracatçı ülkelerde stok 
miktarları artmış, ihracat fiyatlarında da nispî düşme 
olmuştur. Son 20/ yılda dünya tütün üretimi yüzde 
40 artarken Türk tipi tütünlerde bu artış yüzde lCKî'ü 



T. B. M. M. B: 29 1 , 2 . 1984 O 

bulmuştur. Bu nedenle, talebe göre bir arz fazlalığı 
meydana gelmiş, fiyatlarda düşme başlamış, stok bi
rikimlerinin artmasına sebep olmuştur. 

Ülkemizde ise bu artış biraz daha dengesiz seyret
miş, 1975 yılında 200 bin ton olan üretim, 19801'de 
323 bin tona yükselmiştir. Bu durum, ithalatçı ülke
leri ve firmaları nazlı davranmaya, fazla stoka ihtiyaç 
duyulmadan ucuz fiyatla az ürün almaya yöneltmiş, 
stoklar üretici ülkelerin elinde kalmıştır. Dolayısıyla 
bakım ve muhafazadaki külfet de üretici ülkelere 
yüklenmiştir. 

Türk tipi tütün üreten Yunanistan, Bulgaristan, 
Yugoslavya ülkelerinin ihracata ayırdıkları yaprak 
tütün miktarı 300 bin ton civarındadır. 1979-1980 ihra
cat döneminde ise bu miktar 4010 bin tona ulaşmıştır. 
Dünyanın yıllık Türk tipi tütün ihtiyacı ise 200' ilâ 
220 bin ton civarındadır ki, bu miktarı yalnız Türkiye 
olarak biz karşılayabiliriz. 

Son 10 yıllık yaprak tütün ihracatımızın yüzde 
51'i dolar sahasına, yüzde 23'ü AET ülkelerine, yüz
de 15'i anlaşmalı ülkelere, yüzde 17'si de anlaşmasız 
ülkelere yapılmıştır. 

Ticarî ilişkilerimizin devam ettiği islam ülkeleri, 
tütün ve sigara ihtiyaçlarını başka ülkelerden karşı
lamaktadırlar. Yeni girişimlerle bu ülkelerin ihtiyaç
larını ülkemizden karşılamaları sağlanabilirse, yeni 
pazarlar yaratılmış olacaktır, 

İç fiyatlar uygun düzeyde tutulmak suretiyle elve
rişli bir piyasa yaratılarak dış alıcıların ihtiyaçlarını 
ülkemizden karşılamaları mümkün olacaktır. Ayrıca, 
ülkemizin önemli ihtiyaçlarını karşılamak üzere itha
latta bulunduğumuz ülkelerin yaprak tütün ihtiyaçla
rını ülkemizden karşılamaları yolları araştırılarak, 
dış satımda yeni artışlar sağlanabilir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zamanın öl
çüsü içerisinde ülkemizdeki tütünün ve üretiminin 
durumunu özetle arz etmeye çalıştım. Yukarıda da 
arz ettiğim gibi, yaklaşık 3 milyondan fazla vatanda
şımız tütün tarımıyla meşgul olmakta ve işlemi, ima
lat ve ticaret safhaları da dahil edilirse 3,5 milyon 
civarında nüfusumuzun istihdam ve geçimini tütün 
sağlamaktadır. 

Ülkemizde üretilen sigaranın kalitesi artırılmadığı 
takdirde, yabancı sigara ithalinin Türk tütün üretimi
ne ve sigara sanayiine büyük darbe vuracağı ve tü
tün üreticisi çiftçiyi çok zor durumda bırakacağı mu
hakkaktır. 

Sayın Hükümetimizin bu konudaki tedbirleri ala
cağından ümitli olarak sözlerime son verir, hepinizi 
saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Önder. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ. 

1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 60 arkadaşının, yüzde üçe kadar olan akaryakıt 
zamlarının beyan dışı tutulmasına dair uygulamada 
İsrar ederek akaryakıt istikrar fonu ile tüketicileri za
rara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Cemal Büyükbaş hakkında Anayasanın 100 
üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/327) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Anavatanın 100 üncü maddesine göre verrlmiş bir 

Mıeclıis Soruşturması önergesi vardır, okutuyorum : 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 100 üncü maddesi uyarınca Sayın 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş 
hakıkmdıa Meclis Soruşturmıası açıılmaısını öneren ve 
61 sayıın mitlletveMinin imzasını taşıyan önergemiz ek
te sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerimizi arz ederiz. 
Yılmaz İhsan Hastürk Tülay öney 
İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Cahit Tutum Feridun Şafcir öğünç 
Balıkesir Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Enver özcan Muhittin Yıldırım 
Tokat Milletvekili Edirne Milletvekili 

Vecihi Ataklı Selahattin Taflıoğlu 
Urfa Milletvekili Yozgat Milletvekili 
O. Şeref Bozkurt Hüseyin Avni Güler 

Çanakkale Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Muzaffer Yıldırım Mustafa Kani Bürke 

Kayseri Milletvekili Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin Ruşen Işın 
Denizli Milletvekili Sivas Milletvekili 

Bahriye Üçok Kâzım İpek 
Ordu Milletvekili Amasya Milletvekili 

Mehmet Kafkaslıgil Günseli özkaya 
İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 

M. Turan Bayezüt Erol Ağagil 
Kahramanmaraş Milletvekili Kırklareli Milletvekili 

Ömer Kuşhan İsa Vardal 
Kars Milletvekili Zonguldak Milletvekili 

Şevki Taştan Hayrullah Olca 
Sivas Milletvekili İzmir Milletvekili 
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Salim Erel 
Konya Milletvekili 
A. Kemal Aydar 

Ankara Milletvekili 
Ali İhsan Elgin 
İçel Milletvekili 

Sa'bri Irmak 
Konya Milletvekili 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep Milletvekili 

Veysel Varol 
Erzincan Milletvekili 

Davut Abacıgil 
Balıkesir Milletvekili 

Arif Toprak 
Niğde Milletvekili 

D. Fikri Sağlar 
İçel Milletvekili 

Ayhan Fırat 
Malatya Milletvekili 

Turgut Sözer 
Sakarya Milletvekili 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon Milletvekili 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır Milletvekili 

Kadir Narin 
Diyarbakır Milletvekili 

ıSururi Baykal 
Ankara Milletvekili 
Halil Nüzhet Goral 
Aydın Milletvekili 

Cüneyt Canver 
Adana Milletvekili 

Fikret Ertan 
İzmir Milletvekili 
Halit Barış Can 

Sinop Milletvekili 
İhsan Gürbüz 

Hatay Milletvekili 
Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli Milletvekili 

Mehmet Kara 
Trabzon Milletvekili 

Münir Sevinç 
Eskişehir Milletvekili 

Mahmut Akkılıç 
İzmir Milletvekili 

Yılmaz Demir 
Bilecik Milletvekili 

Fahrettin Uluç 
Samsun Milletvekili 

Neriman Elgin 
Ankara Milletvekili 

Emin Fahrettin Özdilek 
Konya Milletvekili 

Mehmet Besim Göçer 
Çorum Milletvekili 

Halis Soylu 
Kars Milletvekili 

Hasan Altay 
Samsun Milletvekili 

Şükrü Babacan 
Kırklareli Milletvekili 

Durcan Emirbayer 
İzmir Milletvekili 
İsmet Turhangil 

Manisa Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Ali Rıza Akaydın 
Çorum Milletvekili 

Ali Aşkın Toktaş 
İzmir Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüoe Başkanlığına 
19 Aralık 1983 gün ve 18286 sayılı Resmî Ga

zetede yayınlanan 83/7508 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararında; 

Mad: 23'de «% 3 oranını aşmayan fiyat farkları 
için tahakkuk yapılmaz» denilmektedir. 

Bu karar gereğince 26 Aralık 1983 ve 18 Ocak 
1984 tarihlerinde akaryakıta yapılan zamlardan sonra 
bayi ve depolarda tespit yapılmamış ve akaryakıt 
istikrar fonuna fiyat farkları aktarılmamıştır. 

26 Aralık 1983 tarihinde akaryakıta ve ürünlerine yapılan zam : 

Ürünün adı 

Süper benzin 
Normal benzin 
Gazyağı 
Motorin 
6 Nolu Fueloil 
12 Kg.lık Tüp gaz 

18 Ocak 1984 
Ürünün adı 

Süper benzin 
Normal benzin' 
Gazyağı 
Motorin 
2 Nolu Fueloil 
12 Kg.lık Tüp gaz 

Eski Fiyat (Tl.) 

136.— 
126.— 
84,50 
84,50 
57,10 

1.250.— 

Eski fiyat (Tl.) 

139,80 
129,60 
86,90 
86,90 
58,60 

1.280.— 

Yeni Fiyat (Tl.) 

139,80 
129,60 
86,90 , 
86,90 
58,60 

1.280.— 

Yeni fiyat (Tl.) 

143,90 
133,40 
89,40 
89,40 
60,20 

1.310.— 

Zam oranı 

% 2,8 
% 2,9 
% 2,8 
% 2,8 
% 2,6 
% 2,4 

Zam oranı 

% 2,9 
% 2,9 
% 2,9 
% 2,9 
% 2,7 
% 2,3 

1960 yılında 79 sayılı Yasanın 5 inci maddesine 
dayanılarak Bakanlar Kurulunca Akaryakıt istikrar 
fonu kurulmuştur. Bu kararnamenin amacı, petrol 
ürün fiyatlarındaki artışlar ve Türk parasındaki dolara 
bağh iniş ve çıkışlardan petrol fiyatlarının etkilenme

mesi ve uzun vadede petrol fiyatlarının aynı düzeyde 
tutulması ve tüketicinin en az düzeyde etkilenmesini 
sağlamaktır. 

Ekonomide başarı, paranın değer kazancı ile doğru 
orantılıdır. Bir diğer değişle ekonomide etkinlik o 

— 498 — 



T, B< M, M. B: 29 1 s 2 . İ984 0 : 1 

ülkenin parasının dış değeri ile ölçülür. 24 Ocak ı 
öncesi 1 dolar 47.- Tl. iken son dört ydda % 500'den 
fazla değer kaybederek 1 dolar 300.- Tl. sınırını aş
mıştır. Dünya ülkeleri arasında Tl. sön yıllarda en 
hızlı değer kaybeden 10 para birimi arasında yer al
maktadır. 

Dolar karşısında Türk parasının değer kaybetmesi 
ile petrol ve ürünlerinin ithalat değerleri artmakta 
ve sık sık «akaryakıt istikrar fonundan» aktarmalar 
yapılmaktadır. 

Ülkemizde 1973 yılına kadar petrol ürünleri stok
ları yurdumuzun 20 günlük ihtiyacım karşılayacak 
düzeyde tutulmakta idi. I 

OPEC ülkelerinin uyguladıkları petrol zamları ve 
dünya ekonomisinde «petrol şoku» diye adlandırılan 
fiyat artışları ülke ekonomimizi yakından ilgilendirmiş, 
özellikle 1979 şoku ülkeyi ekonomik açmazlara sokmuş- I 
tur. I 

OPEC ülkelerinin bu davranışları karşısında sa
nayisi gelişmiş ülkeler ciddî tedbirlere başvurmuşlar, 
enerji kullanım ve üretimini ülke gerçeklerine uygun I 
bazlara oturtmuşlar 30 günlük stoklarını 90 günlük 
Nato stokları düzeyine çıkartmışlardır. I 

Ülkemizde de 1973 yılında 20 günlük NATO ih
tiyacı dışındaki petrol stoku 30 günlük düzeye çıka- j 
rılmıştır. I 

Genel değerlendirmelere göre Türkiye'nin ham-
petrol tüketimi 17 milyon ton civarındadır. Bu baz- I 
dan hareket edildiğinde günlük akaryakıt tüketimi | 
47.000 ton düzeyindedir. j 

Yaklaşık ülkemizde 7.000 dolayında «beyaz mal 
ve siyah mal» dağıtımı, pazarlaması yapan bayi var
dır. Bunlar 30 günlük stok miktarına göre yolda olan, 
depoya dökülmemiş malın dışında 30 X 47.000 == 
1.410.000 ton depolama kapasitesine sahiptirler. I 

Tanker üstünde yolda olan akaryakıt miktarı göz I 
önünde bulundurulmaz ve stok miktarları 2/3 ora- J 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS l 

A) ÖNGÖRÜŞMELER I 
1. — Tokat Milletvekili Enver Özcan ve 12 ar

kadaşının, Yükseköğretim Kanununun uygulanmasın
dan doğan sorunları tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri I 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin I 
önergesi. (10/1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler I 
kısmına geçiyoruz. | 

i nmda kabul edilse dahi 950.000 ton depo kapasitesin
deki mal bildirim dışı kalmaktadır. 

Yaklaşık zam oranı % 2,8 litrede 3,20 TL.'dır. 
Böylece bayilere her bildirim dışı yapılan zamlarda 
3 milyar TL. dan fazla, iki ayrı tarihte 26 Aralık 
1983 ve 18 Ocak 1984 tarihlerinde «serbest piyasa 
ekonomisi» uygulanmasına uygun olarak 6 milyar Tl. 
dan fazla bir miktar tüketicinin ve ekonominin aley
hine bazı kişilere aktarılmıştır. 

Böylece hızlı paramızın değer kaybı ile ve istik-
I rar fonunda daha az miktarda para birikeceği için 

sık sık akaryakıt zammına başvurulmaktadır. 
I Yapılan zamma uygun olarak bildirim yapılma

dığı için «akaryakıt istikrar fonu» daha kısa bir sü
rede negatif vermekte bu uygulama tüketici büyük 
kitlenin aleyhine olmaktadır. 

I 26 Aralık 1983 tarihinde uygulanan akaryakıt 
I zammı 1984 yılı başına alınmış ve % 3 oranının üze

rinde uygulansa idi akaryakıt istikrar fonuna akta
rılarak % 3'ün üzerindeki miktar 18 Ocak tarihinde 

I yapılan ikinci zam süresini daha ileri bir tarihe alacak 
ve tüketici korunmuş olacaktı. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 26 Aralık 1983 
I tarihinde yapılan % 2,8 oranındaki zammın Yüce 
j Mecliste eleştirilmesinden çok kısa bir süre sonra 
I 18 Ocak 1984 tarihinde % 2,9 zam uygulamasını ya

parak hatadan dönmemiş, bilakis katlayarak hatayı 
I artırmıştır. 
I Böylece haksız ve hatalı böyle bir Uygulamada 
I ısrar eden Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Cemal Büyükbaş hakkında Anayasamızın 100 üncü 
maddesi uyarınca Meclis Soruşturması açılmasını ve 
gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, önerge okunmuştur. 
I Yine, Anayasamızın 100 üncü maddesine göre en 

geç bir ay içinde olmak üzere görüşme günü tespit 
J edilerek Genel Kurula sunulacaktır. 

SORUŞTURMASI VE MECLtS ARAŞTIRMASI 

I Tokat Milletvekili Enver Özcan ve 12 arkadaşı
nın, Yükseköğretim Kanununun uygulanmasından 
doğan sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 

I 98 inci, İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü maddeleri 
I uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
I önergesi üzerindeki öngörüşmelere başlıyoruz efen

dim. 
Önergeyi bir kere daha okutalım, hatırlanması 

bakımından, ondan sonra Hükümet söz isterse Hü-
İ kümete söz vereceğim efendim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun uygulanmasıyla ilgili sorunlar hakkında, 
Anayasanın 98 inci maddesiyle, M. M. İçtüzüğünün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, bir Meclis 
Araştırmasına ilişkin önergemiz ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Enver özcan 
Tokat 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

Cüneyt Canver 
Adana 

Ruşen Işın 
Sivas 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Feridun Şakir Öğünç 
İstanbul 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Cevdet Karslı 
Giresun 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Me'hmet Seyfi Oktay 
Ankara 

Meclis Araştırmasının Konusu ve Gerekçesi 
Üniversiteler, çağdaş ve uygar her toplumda ol

duğu gibi, ülkemizde de, bilimsel özerkliğe dayalı 
eğitim, öğretim, araştırma ve yayın yapan; düşünce 
üreten ve böylelikle yurda ve insanlığa ışık tutan; 
geleceğimizin güvencesi gençliğimizi yetiştiren ilim 
ve irfan yuvaları olarak, her türlü saygınlığa layık 
birer kurum olmalıdırlar. 

Ne var ki, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
yürürlüğe girmesinden bu yana üniversitelerimiz, ge
leceğimiz açısından karamsarlık yaratacak boyutla
ra ulaşan çalkantılara, huzursuzluklara ve çekişme- . 
lere konu olmuş ve olmaktadır. 

YÖK uygulamaları nedeniyle, öğretim üyeleri ve 
öğrenciler çeşitli maddî ve manevî mağduriyetlere 
uğraşmışlardır. 

Yöneticilerin katı disiplin anlayışı ve çoğu kez de 
kişisel ve duygusal nedenlerin ağır bastığı davranış 
ve tasarrufları sonucu üniversitelerimiz, vahim so
nuçları henüz tam anlamıyla görülmeyen büyük bir 
eleman erozyonuna uğramışlardır. 

Sayıları 7O0-80O'e kadar ulaşan öğretim üyesi 
üniversitelerden uzaklaştırılmış ya da uzaklaşmak zo
runda bırakılmış; ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığına 
«iade» edilen yüzlerce öğretim üyesinin durumu, Ba
kanlığın keyfî kararlarına terk edilmiştir. Yönetici
lerle öğretim üyeleri arasındaki çekişmeler ve kişisel . 

hesaplaşma olayları mahkemelere kadar intikal et
miştir. 

Akademik unvanını kazanmış olan birçok öğre
tim üyesinin gerekli ve zorunlu intibakları yapılma
mış, halen birçok bilim adamının durumu yönetici
lerin insafını ve tasarrufunu bekler olmuştur, öğre
tim üyelerinin malî durumları da, kendilerinden bek
lenen çalışma şevkini verecek ölçülerden uzaktır. 
Çünkü bütçe ve döner sermaye olanakları adil ölçü
de dağıtılmamaktadır. 

Gerçek öğretim üyeleri horlanırken, küstürülür-
ken ve üniversite dışına itilirken, hiçbir esnekliğe yer 
vermeyen ders programlarıyla ders sayısı artırılmış
tır. Bunun doğal sonucu olarak, birçok ders boş geç
mekte ya da üniversite dışından alınan ilgisiz kişiler
ce doldurulmaya çalışılmaktadır. Bunun bir başka 
sonucu da, öğretim üyelerinin her türlü araştırma ve 
düşünce üretme faaliyetlerine zaman bulamadan, sa
dece ders. verme aracı durumuna düşmeleri; öğrenci
lerin ise, öğrenmeye bile zaman bulamadan, sadece 
sınavlara koşmak durumunda kalmalarıdır. 

Bunun açık anlamı, üniversitelerimizde eğitim ve 
öğretim kalitesinin endişe verici düzeylere düşmüş 
olmasıdır. 

Birbirleriyle çelişkili yönetmelik değişiklikleri, bin
lerce öğrencinin üniversitelerden atılmasına yol açan 
çarpıklıklar yaratmıştır. Böylece mağdur olan öğren
cilerin, özel bir a)f yasasıyla bu mağduriyetlerinin gi
derilmesi, kaçınılmaz bir durumdur. 

öğretim üyeleri ve öğrenciler açısından güvenli 
ve özgürlükçü ortam ortadan kalktığından, bilimsel 
çalışma ve eğitim olanağı kalmadığı gibi, üniversite
lerin saygınlığına da yoğun gölgeler düşürülmüştür. 

Üniversitelere ilişkin istatistik verileri yayımlan-
mamakta, YÖK sırrı olarak kalmakta, YÖK sadece 
bazı bilgileri istediği biçimde ve zamanda kamuoyu
na yansıtmaktadır. Bu nedenle, bu gerekçemizde kı
saca belirttiğimiz konuları gerçek somut verilerle 
beslemek olanaksız kalmaktadır. 

Açıklamaya çalıştığımız nedenlerle birlikte, araş
tırma sırasında karşılaşılacak durumlarda da, YÖK 
uygulamalarının başka aksaklıklarının neler olduğu 
ve nasıl düzeltilebileceği hakkında Yüce Meclisimi
zin bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve üniversite
lerimizi gerçek anlamda huzura ve saygınlığa kavuş
turmak amacıyla, Anayasamızın 98 inci ve M. M. 
İçtüzüğü'nün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması gereğini saygılarımızla öneri
riz. 

30.1.1984 
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BAŞKAN — Hükümet söz istiyor mu efendim? 
MÎLLÎ EĞÎTÎM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

M. VEHBÎ DİNÇERLER (İstanbul) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
Süreniz 20 dakikadır efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

M. VEHBÎ DİNÇERLER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; hepinizi saygı ile 
selamlıyorum. 

Efendim, bugün huzurunuza çok erken verildiği 
kanaatinde olduğumuz bir önerge için çıkmış bulu
nuyorum. Biliyorsunuz Anayasamız, Yüksek Öğretim 
Kurulu müessesesini içinde bulunduruyor ve bunu bir 
anayasal kuruluş haline getirmiştir. Bu müessese bü
yük bir ihtiyacın sonunda ortaya çıkmıştır. Türkiye' 
nin icat ettiği bir müessese değildir, benzerleri dün
yada vardır. Her memleket kendi ihtiyacına göre 
yoğurmuş, bu fikre şekil vermiştir. Bizim Anayasa
mız da anailke olarak bunu benimsemiş ve daha son
ra ilgili kanun çıkartılmış ve zaman içerisinde bu ka
nun 3 defa tadilata uğramıştır. Kanunun 3 defa tadi
lata uğraması; görülüyor ki uygulamada bazı tıka
nıklıkları ayrıca işaret etmekte ve teyit etmektedir. 
Ancak uygulamanın bazı noktalarda aksaması, Yük
sek Öğretim Kurulu fikrinin kökünden reddedilmesi 
manasına alınmamak lazım gelir kanaatindeyiz. Çok 
zor günlerden geçip bu günlere geldik; o günlerin 
geri dönmemesi için hepimiz elbirliği ile gayret için
deyiz ve bu gayretimizi devam ettireceğz. O halde, 
Yüksek öğrenim Kurulu gibi büyük zorlukların ve 
ihtiyacın getirdiği müesseseleri daha katî tecrübelerin 
sonucu belirmeden ağır tetkiklere almakta erken dav
ranmanın doğru olmadığı kanısındayız. 

O bakımdan, zaten bazı önergeler var, o önerge
lerle ilgili bazı bilgiler Yüce Meclisinize sunulacak
tır. Bu sunuşlardan sonra da hâlâ bilgi ihtiyacı de
vam ediyor ise, şüphesiz ki Yüce Meclisin takdiridir, 
elbette kararınız yerine getirilecektir. Yalnız biz Hü
kümet olarak yeniyiz; aslında Yüksek öğretim Ku
rulunun çeşitli tatbikatı ve değiştirilen tatbikatı do
layısıyla bütün tecrübeler sonuçlarını vermemiştir. O 
bakımdan, izin verirseniz bu önergeyi şimdilik kabul 
etmeyelim, bir müddet daha çalışmaları devam ettire
lim ve acil tıkanıklıkları giderecek tedbirleri isteye
lim. YÖK'ün mevcut kanunlar içerisinde idarî ka
rarlarıyla halledilecek bu konuları yapmasını bekle
yelim ve zaman içerisinde daha makul, daha ölçülü 
sonuçları değerlendirerek bu müesseseyi, icap edi-
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yorsa ileride yeniden kanununu bütünüyle düzeltmek 
suretiyle bir şekle sokalım. 

Efendim, mütalaamız bu derece net, açık ve kı
sadır. özetlemek gerekirse; YÖK zorlukların getirdi
ği, birçok yerde bulunan, doğru bir müessesedir, 
Anayasada yerini almıştır. Tatbikattan doğan aksak
lıkların giderilmesi için kanunlar değiştirilmiştir ve 
yine değiştirilebilir. Bu konuda Meclis Araştırması
nın ötesinde fiilî çalışmalar zaten yapılmaktadır. O 
halde şmdilik araştırma önergesini devreye sokmak 
suretiyle çok ciddî bir tetkike almakta fayda görül
memektedir. Takdir Yüce Meclisindir. 

Saygılarımızla arz ederiz. Teşekkür ederim efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Efendim gruplar adına söz isteyen var mı? 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Evet, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına Sayın Memduh Yaşa, buyurunuz. 

Söz süreniz 20 dakikadır. 
MDP GRUBU ADINA AHMET MEMDUH 

YAŞA (İstanbul) — Sayın Başkan, Büyük Millet 
Meclisinin çok sayın üyeleri; eski bir üniversite men
subu olarak ilk defa üniversite ile ilgili bir konuda 
bu kürsüye çıkmış olduğum için kendimi bahtiyar 
addediyor, fakat aynı zamanda da üzülüyorum. Üzün
tüm, üniversitenin Meclisin yeni çalışma döneminde 
belli başlı problemlerden biri olarak kendini göster
miş olmasıdır. 

Sayın Bakan biraz önce YÖK tatbikatının bazı 
tıkanıklıklara sebebiyet verdiğini ve bu tıkanıklıkla
rın gözden geçirilmesi gerektiğini, zamanla bunların 
hal çarelerinin bulunabileceğini ifade ettiler ve Mec
lis Araştırmasının bu çerçeve içerisinde biraz daha 
ileride yapılması görüşünü, benim anladığım kadarı 
ile savundular. 

Aslında tıkanıklık sadece uygulamadan değildir; 
yani elimizde mükemmel bir kanun vardır da, bu ka
nun çağdaş bir üniversitenin gerektirdiği bütün pren
sipleri camidir de, yalnız YÖK'ün idarecileri veya 
YÖK'ün tatbikatçıları bu kanunu yanlış uygulamak
ta ve birtakım problemlerin çıkışına sebebiyet ver
mektedirler... Hayır, durum böyle değildir. 

Tatbikatın kötü olduğu, tereddütler içinde tat
bikat yapıldığı, devamlı değişiklikler yapıldığı, tali
matnamelerin, programların, şablonların alabildiğine 
değiştirildiğini, bu tatbikatla öğretim üyelerinin, öğ
retim üyeleri yardımcılarının ve talebenin çok hu-



T. B. M. M. B: 29 1 s 2 . 1984 O : 1 

zursuz bir hale getirildiği açıktır; ama bunun ar
kasında bizzat Yükseköğretim Kanununun kendisi 
vardır. Yükseköğretim Kanununun içinde mevcut 
olan hükümler, Yükseköğretim Kanununun güttüğü 
bazı hedefler, çağdaş üniversite anlayışına aykırı ol
duğu gibi, Anayasamızda üniversite müessesesini dü
zenleyen hükümle de çatışma halindedir. 

Bildiğiniz gibi, bir üniversite için 3 türlü özerk
lik sözkonusudur : ilmî özerklik, idarî özerklik, malî 
özerklik. Türkiye'de hiçbir zaman malî özerklik ol
mamıştır; ama uzun yıllar birçok insanların uzun 
mücadeleleri pahasına Türkiye'de ilmî özerklik ve 
idarî özerklik mükemmelen işletilmiştir. Türlü sebep
lerle, kısmen bizim de haklı bulduğumuz bazı sebep
lerle Anayasamız idarî özerkliği kaldırmıştır, ama 
ilmî özerkliği mahfuz tutmuştur. Anayasanın 130 
uncu maddesi, «Kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel 
özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kuru
lur» der. Yani, Devlet tarafından kurulsa dahi üniver
sitelerin ilmî özerkliğe sahip olmasını esas kabul eder. 

Aynı maddenin müteakip bir fıkrası da; «Üniver
siteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe 
her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilir
ler» der; yani ilmî bakımdan özerktirler, demekte
dir. 

Şimdi bu hükümden anladığımıza göre, Anayasa
nın kaldırdığı yegâne özerklik idarî özerkliktir. Fakat 
sayın milletvekilleri, ilmî özerklikle idarî özerklik 
zannedildiği kadar birbirinden ayrılması imkânı olan 
iki mefhum değildir. Maalesef biri diğerine bağlıdır 
yahut da aralarında «inter - related» dediğimiz bir
birine çok bağımlı iki mefhumdur. Eğer birisini kal
dırdığımız zaman çok ileri giderseniz diğerini de en 
azından zedelersiniz. 

Hatırlarda olduğu üzere Yükseköğretim Kanunu 
Anayasanın referanduma arzından, yani Anayasanın 
yürürlüğe girmesinden evvel çıkmıştır ve bu Kanun 
henüz Anayasanın üniversite mefhumunu nasıl dü
zenleyeceği bilinmediği için, ilmî özerklikle beraber 
- benim kanaatime göre - idarî özerkliği de kaldır
mıştır. Daha doğrusu idarî özerksizliği tanzim ettiği 
zaman koyduğu hükümlerle ilmî özerkliği kökünden 
silip süpürmüştür. İdarecilerin tayini, yani rektör
lerin tayini, dekanların seçimi, bölüm başkanlarının 
seçimi, hatta birim kolu başkanlarının seçimi, bun
ların seçim tarzı, üniversite öğretim üyeleri ve yar
dımcılarının tayini, terfii ve terfîhiyle ilgili hüküm
ler, 8 seneyi geçmiş olduğu için rotasyona tabi olma
dığı iddia edilen üniversite hocaları gerek rektör ta
rafından aynı il içerisinde, gerek Hükümet tarafın

dan muhtelif vazifelere tayin edilmek suretiyle birer 
sıra memuru haline getirilmiştir. Üniversite hocaları 
arasında «tam profesör», «kısmî profesör» diye, baş
ka hiçbir memlekette mevcut olmayan bir tefrik ya
ratılmak suretiyle, aslında ideolojik bir ayrım yapıl
mıştır. Üniversite hocalarının hayatla ilişkisi kesil
mek istenmiş, üniversite hocaları, üniversite öğretim 
üyeleri, YÖK denilen bir idarî merkezin mutlak hâ
kimiyeti altına sokulmak istenmiştir. 

Yine asistanlık müessesesi kaldırılmak suretiyle il
mî özerkliğe alışkanlığın genç yaşta edinilmesi imkâ
nı bertaraf edilmiştir. Asistanlık müessesesi ile üni
versitelerin hem kendilerinin istikbali için, hem de ye
ni üniversiteler için birer fide olması önlenmiştir. Bu
na daha birçok misaller verebilirim. 

Binaenaleyh, idarî özerklik kaldırılırken yapılan bu 
uygulamalar, konulmuş olan bu hükümler karşısın
da, hatta daha başka bir misal de vereceğim; halen 
müfredat programlan YÖK tarafından yapılmakta
dır; eğer bir öğretim üyesi ne okutacağını YÖK'ün 
talimatına göre tayin ediyorsa, o üniversitede özerk
likten, ilmi özerklikten bahsedilemez. (MDP ve HP 
sıralarından alkışlar) 

Totaliter rejimler dışında hiçbir ülkede bunun 
emsali yoktur. Onun için Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin demokrasiye geçiş döneminin başında, Tür
kiye'nin fikir hayatıyla ve demokratik geleceği ile 
çok yakından ilgili olan üniversite meselesini ciddi
yetle ele alması kaçınılmaz bir zarurettir. Bunun za
manının tayininde elbette bir suples kabul etmek, bel
ki seçimlerden sonrasına bırakmak, belki polemiğe 
daha az müsait bir zamana ertelemek mümkündür; 
fakat zaruretten kaçmılamaz; buna Büyük Millet Mec
lisi mutlaka el koymalıdır. 

Hepinizi saygılarımla salamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yaşa. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 

Grubumuz adına Sayın Eıiver Özcan konuşacaklar
dır efendim. 

BAŞKAN — HP Grubu adına, buyurun Sayın 
özcan. 

HP GRUBU ADINA ENVER ÖZCAN (Tokat) 
— Sayın Başkan, sayın mijlletvekileri; hepimizin bil
diği gibi, Türk üniversiteleri 1981 yılından beri bir 
YÖK olgusu ile karşı kargıyadır. Gelişen, kalkınan 
ve büyüyen Türkiye'de, özellikle 1970'ler sonrasın
da, üniversitelerimizin daha| atılımcı, daha uyumlu ve 
daha ileri bir düzeye eriştirilmesi amacıyla yeni bir 
düzenlemeye girişilmesi, tüııjı aydınlarımız ve özellikle 
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üniversite öğretim üyelerimiz tarafından kabul edi
len bir gerçek idi. 

Ancak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, bü
yük bir ilgiyle beklenirken sürprizlerle karşılaşılmış
tır. Üniversitelerimizin daha verimli, daha huzurlu 
ve daha saygın kılınmasının sağlanacağı umut edil
mişti başlangıçta. Geleceğimizin teminatı olan genç
liğimizin böylece daha iyi yetiştirilebileceği, gelişen 
Türkiye'ye daha çok yakışan bir üniversite ortamı
nın yaratılacağı beklenmişti üniversite öğretim üye
leri tarafından. 

Ne var ki, YÖK adıyla bilinen yasanın çıkmasın
dan ve uygulanmaya konmasından bu yana; gerçek
lerle, beklentiler arasında maalesef bir bağdaşmaz
lık ve uyuşmazlık görülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, Yükseköğretim Yasasının te
mel anlayışı ve uygulamalar üniversitelerimizi - bili
yorsunuz - derin huzursuzluklara, çalkantılara ve çe
kişmelere konu yapmıştır. Bu durumuyla üniversite
lerimiz gerçek üniversite niteliklerinden, eğitimin ka
litesinden, dolayısıyla da saygınlıklarından çok şeyler 
yitirmiştir. Üniversitelerimiz katı bir disiplin anlayı
şıyla; yöneticilerin, idarecilerin keyfiliğne terk edil
miştir. Bırakın üniversiteyi, lise ve hatta ilkokullar
da bile sözkonusu olmaması gereken uygulamalar 
hâkim olmuştur üniversitelerimizde. 

Üniversitelerimizin her zaman ve her yerde oldu
ğu gibi, Türkiye'de de en belirgin özelliklerinden bi
risi özgür, özerk ve sorumluluğunun bilincinde ol
ması gereken birer kurum ve öğretim üyeleri içer
mesi gerekir. Oysa idarecilerin duygusal ve kişisel 
nedenlerin ağır bastığı tasarrufları sonucu, etki ve 
baskı altına alınmış üniversite ve öğretim üyeleri... 

Özgür düşünceyle tüm topluma ve bu arada biz
lere, siyaset adamlarına ışık tutması gereken üniver
site öğretim üyeleri, maalesef itaatkâr, pısırık ve ya
rının ne olacağını bilmeyen birer insan durumuna dü
şürülmüştür. Böyle bir ortamı kabul etmek isteme
yenler - öğretim üyelerinden - böyle olmamasını dü
şünenler üniversitelerden uzaklaştırılmış, ya da uzak
laşmak zorunda bırakılmıştır. Üniversitelerden uzak
laşmak zorunda kalan öğretim üyelerinin sayısı 700 
- 800'lerle ifade ediliyor. Bunların kesin sayısını bil
miyoruz. Çünkü, YÖK'e ilişkin istatistik verileri maa
lesef yayınlanmıyor. Devlet İstatistik Enstitüsüne tüm 
kurumlar istatistik verileri ulaştırmakla görevli ol
duğu halde, YÖK'e ilişkin gerçek rakamlar maale
sef Devlet istatistik Enstitüsüne gelmiyor. YÖK sa
dece istediği bazı bilgileri kamuoyuna yansıtıyor. Üni
versite 700 - 800 rakamlarıyla ifade edilen öğretim 

üyesini kaybetmekle, tabiri caizse erozyona, ya da 
bir kan kaybına uğramıştır. Burada tabiî öğretim 
üyesinin toplumdaki yerini uzun uzun açıklamayı ge
rekli görmüyorum. Ancak, bazı soruları da sorma
dan edemiyorum. 

Bir profesör, bir doçent, bir doktor bu toplu
ma kaça maloluyor? Yani en azından parasal açı
dan, ekonomik açıdan baktığımızda bile Türk top
lumunun ne kadar kayıplara uğradığı, uğratıldığı or
taya çıkıyor. Bunun hesabını birilerinin vermesi ge
rekir. Bu Türkiyemizin medarı iftiharı olan öğretim 
üyelerinin, nasıl oluyor da üniversite dışına itildiği
nin birilerinden sorulması gerekiyor. 

1970'li yıllardan sonra gelişmekte olan ülkeler 
içinde övünülecek bir yer kazanmıştır Türkiye. Ne
den; çünkü Türkiye'nin petrolü yok, Türkiye'nin bel
ki çok fazla değerli madenleri yok; ama, Türkiye' 
nin beyni vardı, Türkiye bu aşamayı gerçekleştirmişti 
ve Türkiye bununla, övünüyordu. 

işte Yükseköğretim Yasası uygulamalarından son
ra maalesef petrolümüz yok; ama düşünen adamla
rımız da artık yavaş yavaş yok olmaya, YÖK olma
ya başlamışlardır. 

Sayın üyeler, işin daha da kötüsü bugün üniver
sitelerimizde ileride öğretim üyesi olmak için asis
tan olarak girmek isteyenler için sınav açılıyor ve sı
navlara kimse talip değil. Çünkü, artık üniversite öğ
retim üyeliği saygın ve geçerli bir meslek olmaktan 
çıkmıştır. Çünkü, üniversitelerimizde, bildiğiniz gi
bi, öğretim üyeleri sözleşmelidir. Yani her an başla
rında Demokles'in kılıcı, yöneticinin hoşuna gitme
diği zaman kapı dışarı edilebilen birer kişiler olmuş
tur. 

Eskiden kır kesiminde, memur olmayana kız ver
mezlerdi. Şimdi acaba diyorum, bu YÖK'leşen öğ
retim üyelerine belki kız verirler; ama hiçbir saygın
lık değeri vermezler; o duruma düştü, o derece acıklı 
duruma düştü üniversitelerimiz. 

Yine, öğretim üyelerinin üniversiteyi terk etme
leri sonucu, bunun doğal sonucu olarak birçok ders 
boş geçmeye başladı, ya da ilgisiz kişilerle doldurul
ma yoluna gidildi. Bu da yetmiyormuş gibi, YÖK uy
gulamaları nedeniyle üniversitelerde ders sayısı artı
rıldı. Bir örnek mi istiyorsunuz; liselerde ders sa
yısı genellikle 15 ila 17 arasında değişir. Oysa üni
versitelerde ders sayısından çok dersin derinliği önem
lidir. Çünkü, üniversite öncesinde öğrenciye bir şey
ler öğretilir; ama üniversitede öğretilmez, üniversite 
bir öğretim kurumu olmaktan çok, öğrenmeyi öğret
me kurumudur, yöntemler öğretme kurumudur. Bi-
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raz açmak gerekirse, liselerde, ortaokullarda belli ko
nular ister istemez bir yere kadar ezberciliğe kaçan 
yöntemlerle öğrencinin kafasına sokulmak istenir. Oy
sa üniversitelerde belli bir şeyi öğretmek değil, belli 
bir konuda nasıl bilgi sahibi olunur, onun yöntemini 
öğretmek önemlidir. YÖK uygulamaları nedeniyle yu
karıdan karar verilecek programlarla bir üniversite
de ders sayısı 18'e çıkarılmış; ortalama 16 ila 18 ara
sı değişiyor, yani liseden daha ağır. Bu arada tabiî 
fantazist bazı dersler de var; beden eğitimi dersleri 
zorunlu, beden eğitimi derslerini nazarî olarak, teo
rik olarak öğreniyor öğrencilerimiz; bu da işin başka 
bir yanı. 

Şimdi üniversite öğretim üyesi sayısı azalırken 
derslerin sayısı çoğalırsa ne oluyor; bir yerde üni
versitelerde dersler boş geçiyor ya da şu veya bu şe
kilde dersler dolduruluyorsa, öğretim üyesi bir ders
ten bir başka derse koşmak durumunda kalıyor. Ar
tık araştırmayı, düşünmeyi, okumayı bırakıyor, o 
dersten çıkıyor bir başka derse koşuyor. Hatta şöy
le uygulamalar da olmuştur : Çok iyi bildiğim bir 
üniversitemizde bazı öğretim üyelerine aynı gün, ay
nı saatte değişik yerlerde dersler konmuştur. Tabiî 
sonradan düzeltilmiştir. Varın düşünün uygulamala
rın ne olduğunu. 

Üniversite öğretim üyesi açısından durum bu. 
Tabiî bunun sonucu olarak da öğretim üyesi kâğıt 
okuma makinesi haline geliyor. Çünkü, bu madalyo
nun ters yüzü de, öğrenciler açısından, sınav olu
yor; öğrenciler sınavdan sınava koşuyor. 

BAŞKAN — Sayın Özcan 3 dakikanız var efen
dim. 

ENVER ÖZCAN (Devamla) — Bir öğrenci dört 
yılda - bugünkü durum devam ederse - hiç kalma
dan okulu bitirirse ortalama 200 adet sınava gir
mek zorunda kalıyor. Daha ayrıntılarına girmiyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, kısacası üniversitemizin bu
günkü görünümü içler acısı ve geleceğimiz açısın
dan da karamsar olmamak elde değil. Bu durumda 
Yüce Meclisimizin tüm üyelerinin bu önemli ülke 
sorununa sağlıklı ve objektif bir yaklaşımla çözüm 
ve düzenleme yolları araması kaçınılmaz bir görev
dir. Biz demiyoruz ki, YÖK olduğu gibi kaldırılsın, 
ya da YÖK'ün Anayasada yeri olduğunu bilmiyor 
değiliz; bunları biliyoruz; ama Sayın Bakanın şim
diki uygulamaya biraz daha görelim demesini de ya
dırgadım; çünkü biliyorum ki Sayın Bakan, iş biti
ren bir hükümetin bakanıdır ve iş bitiren bir hü
kümetin bakanı olarak, «bunu daha da savsaklaya-
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lım» demesi, bana biraz garip geldi. Çünkü, hepimi
zin bildiği bir konu. Bu konuyu kişiselce ve parti
zanca kullanmayalım. Çünkü, zaman geçtikçe dü
zeltilmesi çok daha vahim ve zor olacak sorunlar 
ortaya çıkıyor. Çünkü, biz Meclis Araştırması öner
gesi verirken ve biz Yüce Meclis olarak durumun 
açıklığa kavuşması için çalışırken, hiçbir duygusallı
ğa, kişiselliğe ve hele particiliğe tenezzül etmeyelim 
arkadaşlar. Bu üniversite konusu, particiliğe ve kişi
selliğe araç edilemeyecek kadar ciddî bir ulusal so
rundur; üniversiteden gelen bir milletvekili arkadaşı
nız olarak bunu içimde hissediyorum. 

Yüce Meclisimizde temsil edilen tüm partilerin, 
bu konunun öneminin bilincinde ve konuya duyarlı 
olduklarını bildiğimiz için, Meclis Araştırması öner
gesini verifken, tüm partilerin düşüncelerini dile ge
tirdiğimiz ve onların; yani siz tüm milletvekillerinin 
duygularına tercüman olduğumuz inancındayız. 

Sözkonusu Meclis Araştırması, herhangi bir kişi
yi ve kurumu hedef almadan, Türk üniversitelerinin 
ne durumda olduklarını, Yükseköğretim Yasasının 
nerelerde aksadığını ve bu aksaklıkların gerçek ne
denlerini ortaya çıkaracak, bunların ülke yararına 
nasıl düzeltilmesi gerektiği hakkında bizlere bilgi 
verecek; böylece üniversitelerimizin özlenen huzura 
ve saygınlığa kavuşturulması yolunda Yüce Meclis 
ve onun çok değerli üyeleri, tarihsel bir görevi yap
mış olmanın onurunu her zaman taşıyacaktır. Bu 
onuru hepimizin ve her birimizin kazanması umu
du ve inancıyla Yüce Meclisimizin, siz değerli mil
letvekillerini saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özcan. 
HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Halil Şıvgın ko
nuşacaklar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına Sa
yın Halil Şıvgın; buyurunuz efendim. 

ANAP GRUBU ADINA HALİL ŞIVGIN (An
kara) — Sayın Başkan, Sayın Başbakanım, sayın ba
kanlar ve değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın hatip; lütfen sadece Meclise 
hitap ediniz, istirham edeceğim. 

HALİL ŞIVGIN (Devamla) — Bazı öğrencilerin 
Partimize gelerek mağdur olduklarını ifade etmeleri 
üzerine - Üniversite gençliğinden bahsediyorum - bir 
araştırma yapmaya başladık. Dolayısıyla konuyu, 
zamanımız elverdiğince inceledik ve bu gayretlerimi
zin neticesinde de bazı hazırlıkları yaptık. 

Bir konuyu veya bir durumu değerlendirirken, onu 
bir önceki durumla mukayese etmek gerekir. Biz, 
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yükseköğretimin 3 yıl önceki durumunu unutmayalım. 
0 dönemde anarşinin ne boyutlarda olduğunu hatır
lamaktayız. Ancak, o dönemde yükseköğretim ku
rumlarımızın çalışmalarını, verimliliğini hatırlayalım. 
istanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan 7 üniversitede 
profesör ve doçent sayısı toplam 3 156, Anadolu' 
nun 9 üniversitesinde toplam profesör ve doçent sa
yısı 85. Bu üniversitelerde profesör ve doçent sayısı 
bugün 312'ye, yaklaşık 4 katına çıkmıştır. Ayrıca, İs
tanbul, Ankara ve İzmir dışında diğer üniversiteler 
de vardır. Bunların bir kısmı birbuçuk sene önce 
açılmıştır. Bunlarla birlikte Ankara, İzmir ve İstanbul 
dışındaki üniversitelerde kadrolu profesör ve doçent 
sayısı fiilen 1 003'ü bulmuştur. Eskiden mevcut ol
mayan yardımcı doçent sayısı da buna eklenirse, An
kara, İstanbul ve İzmir dışındaki 9 üniversitede do
çent ve profesör sayısı 85 iken, bugün İstanbul, An
kara, izmir dışındaki ve yeni kurulanlarla birlikte sa
yısı 15'i bulan üniversitelerdeki profesör ve doçent 
sayısı 1 Ö03'e, yardımcı doçentlerle birlikte toplam 
1 736'ya ulaşmıştır. Bu rakamlar kesindir. 

Türkiye; İstanbul, Ankara ve izmir'den ibaret de
ğildir. 1981'den önce, yani YÖK'ten önce, bu büyük 
şehirlerin dışında kalan illerimizdeki üniversite ve 
fakültelerin bazılarında, bir tek profesör vardı. Bugün 
üniversitelerimizin hepsinde eğitim ve öğretim sürdü
rülmektedir. Asgarî dersin ve uygulamaların saatleri
nin ne kadar olabileceği Yükseköğretim Kurulunca 
tespit edilmiştir; bunun altına düşülmemektedir. 

Bugün büyük şehirler dışındaki öğretim üyesinin 
toplamının 1736'ya kısa sürede ulaşmış olması se
vindiricidir; ancak bu 'kolay olmamıştır. Büyük şe
hirlerde doçentlerin, ancak Anadolu'daki boş kadro
lara atanmalarıyla profesör olma hükmü getirilmiştir. 
Buna rağmen, ihtiyaç tam karşılanmış sayılamaz. Ba
zı derslerin hocası tam olmadığı için, bunlar büyük 
şehirlerden geçici görevle temin edilmekte, gitmedik
leri takdirde müstafi sayılmaktadırlar. 

Eskiden herhangi bir makama sorumlu olmayan 
üniversitelere, şimdi akademik hiyerarşi içinde bir 
sorumluluk getirilmiştir. Bütün bunlara rağmen, an
cak azınlıkta olan bazı öğretim elemanlarının tedir
gin olmaları tabiîdir. Ancak yükseköğretimi Türkiye 
sathında yaymak, eğitim seviyesini yükseltmek ve aka
demik bir denet mekanizmasını işlerliğe sokmak bazı 
öğretim üyelerini tedirgin ediyorsa, bunu tabiî karşı
lamak gerekmez mi? 

Eskiden rektörler, dekanlar seçimle görev başı
na gelirlerdi ve birçok öğretim kurumlarında seçim

den aylarca önce gruplaşmalar, kutuplaşmalar, hatta 
çatışmalar olduğunu hatırlamaktayız; bizler bunların 
ızdırabmı yaşadık. Bazı üniversitelerde rektör ve de
kan seçmileri aylarca süren turlardan sonra gerçek-
leş.ebiliyordu. Bundan sonra seçilen rektör veya de
kan, kendine oy veren grupların elemanlarını denet-
leyemiyordu. Bugün bu durum ortadan kalkmıştır. 
Batı demokrasilerinin birçoğunda; ingiltere'de, Ame
rika'da, Avustralya ve hatta Hindistan gibi ülkeler
de bu mevkilere seçimle değil, atama ile gelinmek
tedir ve bu usulü yeni yeni tercih eden diğer ülke
ler de vardır. Mesela, isveç Hükümetince rektörlerin 
üniversite dışından, hatta öğretim üyeliği sıfatını ta
şımayan kişiler arasından atanması için kanun tekli
fi hazırlandığını duymaktayız ve okumaktayız. 

Üniversitelere devam mecburiyeti getirilmesi, ora
ya vize imtihanı konulması yeni bir icat değildir. 
Kıta Avrupa'sının birkaç ülkesi ve bazı Güney Ame
rika ülkeleri dışında, dünyanın bütün üniversitelerin
de bu usul uygulanmaktadır. Türkiye'de, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hacette
pe Üniversitesi gibi bazı üniversitelerde de kuruluş
larından beri uygulanmaktaydı. Bugün bu sistem ge
nelleştirilmiştir. Ders yılının son ayına kadar çalış
mayan ve en son tek imtihan için kendilerini hazır
layanlara ara imtihana tabi tutuldukları için, bazı 
üniversitelerde sınırsız imtihan hakkı olduğu halde, 
bugün imtihan hakkı kısıtlandığı için bazı öğrenci
ler tedirginler. 

öte yandan, bütün öğretim kurumlarında başarı 
artmıştır. Birçok öğretim kurumlarında bu artış ora
nı yüzde 30'u bulmuştur. Buna rağmen, eski düzene 
alışmış öğrenciler, yeni sisteme ayak uyduramadık
ları ve bazılarının anarşi dolayısıyla eğitimlerine ara 
verdiklerini bilmekteyiz ve bunları yeniden topluma 
kazandırmak bizim vazifemizdir. Bunlar gibilerine 
yeniden okuma imkânı sağlamak amacıyla bir ka
nun teklifi Yüksek Heyetinize sunulmuş bulunmak
tadır. 

Araştırma durumuna gelince; üniversitelerde il
mî araştırmaların yavaşlatıldığından söz edilmekte
dir; oysa konu üzerine eğilindiği zaman farklı bir 
manzara ile karşılaşmaktayız. 

Ülkemizde 1979 yılında milletlerarası ölçüde ilmî 
yayın yapan 315 yazar adına rastlanmaktadır. Bu sayı 
o dönemdeki profesör ve doçent sayısının toplamının 
onda biridir. Diğer deyimle, her öğretim üyesine mil
letlerarası düzeyde 10 yılda bir yayın düşmektedir. 
Bu 315 sayısı bizi dünya sıralamasında 45 inci sıraya 
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yerleştirmektedir. Aynı yılda Mısır'ın yayın yapan bi
lim adamı sayısı bunun 3, Yunanistan'ınki ise 2 katı 
fazladır; yani 1979 yılından bahsediyorum. 

Bu da gösteriyor ki, Yükseköğretim Kurulunun 
devir aldığı üniversite ortamı ilmî araştırma ve yayın 
yönünden inşirah verici bir seviyeyi yansıtmıyordu, 
yani ilmî araştırma, hızlıyı bir kenara bırakın, nor
mal hızda bile değildi ki bugün yavaşlatılmasından 
söz edilsin. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu raflarla mu
hafaza edilen doçentlik ve profesörlük tezlerini kal
dırmış; bunun yerine ilmî araştırmaya dayalı yayın 
mecburiyeti getirmiştir. Ancak, Yükseköğretim Ku
rulu yaptığı yönetmeliklerle, milletlerarası seviyede
ki yayınların başka bilim adamlarınca referans gös
terilmesini gerekli kılmıştır. 

2547 sayılı Kanunun bir hükmüyle 1,5 milyar li
ralık bir araştırma fonu tahsis edilmiş ve bunun de
netimi tamamen üniversitelere bırakılmıştır. 

Bütün bu tedbirler, olmayan ilmî araştırmanın 
başlatılması ve geliştirilmesi için, zannediyorum tah
rik unsurlarıdır. Uygulamalarda bazı aksaklıklar ola
bilir. Bunlar tespit edildikçe üzerine gidilir ve düzel
tilir. 

Yükseköğretim Kurulunca öğretim üyelerinin gö
revlerinden atıldıkları iddia edilmektedir. Ben bunu 
bizzat araştırdım. Yapmış olduğum çalışmaya göre, 
biraz önce de dokunduğum sebeplerden dolayı ay
rılanların dışında, sıkıyönetimin görevlerine son ver
diği 68 öğretim üyesi ve 14 kadar öğretmen mevcut
tur. Yükseköğretim Kurulunun bugüne kadar hiçbir 
öğretim elemanının görevine son vermediğini tespit et
miş bulunuyorum. Yanlışım varsa arkadaşlar düzelt
sinler. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLAR 
1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Malat

ya yöresinde haşhaş ekimine izin verilip verilmeye
ceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/6) 

BAŞKAN — Gündemim izin Sözlü Sorular kısmı
nın 1 'inci sırasında bulunan 'Malatya1 Milletvekili 
Aythan Fırat'ın, Malatya yöresinde haşhaş ekimine 
izin verilip varilmeyeceğine ilişkin Başbakandan söz
lü 'soıru önergesinin görüşülmesi Hükümetin isıtemli 
üzerine gelecek hıaifıtaya ertelenmiştir. 

2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, kayısı 
ürününe taban fiyatı verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/7) 
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Ancak, üniversiteler, geçici olarak görevlendirilen 
yardımcı doçent ve araştırma görevlilerinin atama 
süreleri bittiğinde, yeni yetişenlere imkân tanıdığı için 
eskileri yeniden atama yoluna gitmemiş olabilir. Dün
yanın her yerinde doçent ve profesör dışında bütün 
öğretim elemanları geçici görevle atanırlar. Emekliye 
ayrılma veya çok yüksek ücretle özel sektöre veya 
Körfez ülkelerini tercih edip oralarda bir süre çalış
ma amacıyla ayrılanları Yükseköğretim Kanunu uy
gulaması sonucu göstermek doğru değildir. 

Netice olarak, bu kadar kısa bir zamanda yük
seköğretim kurumlarında meydana getirilen yeni de
ğişikliklerde bir geçiş döneminin, bütün yükseköğ
retim kurumlarının bir çabasını görmekteyiz. Şu an
da şahsî çıkarlar veyahut kanun uygulamasında her 
an düzeltilebilecek bazı aksaklıklar sebebiyle bir Mec
lis Araştırması fayda yerine zarar getirebilir. Mem
leket hizmetine koşmak istemeyen bazı elemanların 
direnmelerini haklı göstermek gibi bir izlenim yara
tabilir; çünkü 'bazıları hâlâ /Doğu'nun edebiyatını 
yaptığı halde Doğu'ya gitmemekte direniyorlar. Bu 
yeniden teessüs edilmekte olan akademik otorite ve 
hiyerarşik düzeni sarsabilir. 

tşte bu sebeplerle Anavatan Partisi Grubu adına 
şu anda böyle bir araştırmaya gerek olmadığı kana
atindeyiz. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz 'Sayın Şıvgın. 
Efendim, Meclis Araştırması önergesine imza ko

yan kişilerden söz isteyen var mı? Yok. 
Şimdi, önergeyi oylamaya sunuyorum efendim : 

Meclis Araştırması önergesini kabul edenler lütfen 
işaret buyursun... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemimizin Sözlü Sorular kısmı
nın 2 nci sırasında bulunan Malatya Milletvekili Ay
han Fırat'ın, kayısı ürününe taban fiyatı verilip ve
rilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesinin görüşülmesi de Hükümetin istemi üzerine ge
lecek haftaya ertelenmiştir. 

3. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacı-
oğlu'nun, pancar taban fiyatına ve pancar üreticileri
nin 1983 yılından kalan alacaklarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/8) 

BAŞKAN — Gündemimizin Sözlü Sorular kısmı
nın 3 üncü sırasında bulunan Amasya Milletvekili 
Arsan Savaş Arpacıoğlu'nun, pancar taban fiyatına 
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ve pancar üreticilerinin 1983 yılından kalan alacakla
rına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi de, önerge sahibi Arsan Savaş Arpacıoğlu 
yurt dışında görevli olduğundan ertelenmiştir. 

31.1.1984 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve 
basılıp aynı gün dağıtılmış bulunan ve 2 Şubat 1984 

tarihli Perşembe günü gündemine girecek olan 8 sıra 
sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun 
tasarısını görüşmek için 2 Şubat 1984 Perşembe gü
nü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 16.20 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

29 UNCU BİRLEŞİM 

1 . 2 . 1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 

ve 60 arkadaşının, yüzde üçe kadar olan akaryakıt 
zamlarının beyan dışı tutulmasına dair uygulamada 
ısrar ederek akaryakıt istikrar fonu ile tüketicileri za
rara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Cemal Büyükbaş hakkında Anayasanın 100 
üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi. (9/327) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Tokat Milletvekili Enver Özcan ve 12 ar

kadaşının, Yükseköğretim Kanununun uygulanmasın
dan doğan sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/1) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Malat
ya yöresinde haşhaş ekimine izin verilip verilmeyece
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/6) 

2. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, kayısı 
ürününe taban fiyatı verilip verilmeyeceğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/7) 

3. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacı-
oğlu'nun, pancar taban fiyatına ve pancar üreticile
rinin 1983 yılından kalan alacaklarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/8) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


