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24.4.1986 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

KU-

-Sayfa 
H'17 

118 

118 

119 
119 

1. —• Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'ın, Ankara Milletvekili Ne
jat Abdullah Resuloğlu'nun 95 inci birleşimde, 
buğday ekimi ve tütün üreticisi konularında 
yaptığı gündem dışı konuşmasına cevabı 119:120 

2. — İzmir Milletvekili Durcan Emirba-
yer'in, İzmir metropol sahasındaki çiftçilerden 
yeraltı sulan için bedel istenmesi ve köylünün 
geçim sıkıntıları hakkında gündem dışı konuş
ması 120:121 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'm, şoför esnafının sorunları hakkında 
gündem dışı konuşması 121:122 

4. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldı-
rım'ın, hükümetin izlediği tarım politikası Hak
kında gündem dışı konuşması 1221: 123 

B) Gensoru, Genel 
Soruşturması ve Meclis 
geleri 

Görüşme, Meclis 
Araştırması Öner: 

Sayfa 

123 

1. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Hayri 
Osmanlıoğlu ve 43 arkadaşının, 1980 - 1982 
yıllarında ülkemizde yaşanan bankerlik olayı
nın sorumlularını ve bu olaydan doğan so
runların çözüm yollarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/16) " 12$: 125 

C) Çeşitli İşler 125 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Ekim, Kasım ve Aralık 1985 Ay
ları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
(5/100) (S. Sayısı: 430) 125 

D) Tezkereler ye Önergeler 125 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa- Murat 
SökmenoğhTnun, gündemin 36, 39 ve 53 üncü 
sırasındaki sözlü sorularının yazılı soruya 
çevrilmesine dair önergesi (4/207) 125 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

a) Öngörülmeler 
1. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 

Özbek ve 13 arkadaşının, Yükseköğretim Ku
rulu ve üniversitelerin faaliyetlerini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/15) 

VL — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ

lar'in, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, danışmanlık için yabancı firmalarla 
anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın cevabı (6/622) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı 
yöneticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yap
tıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/576) 

Sayfa 

1125 
125 

125:149 

ıl'49,l<58 
149 

'149 

149:150 

151 

4. — Konya Milletvekili Salim Erel'in Kon
ya Valisinin bir açık hava toplantısında halka 
«imparator» olarak takdim edilmesine ilişkin 
sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Ak-
bulut'un cevabı (6/589) 1 Sİ1:152 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arnkan'ın Sınır Ticaret Fonunun 1985 yılı ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu ve Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci'nin cevabı 
(6/651) 1521:153 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu'-
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/652) 153 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 -
1985 yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından . sözlü 
soru önergesi (6/653) 153 

Sayfa 
8. — Edime Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/654) 

9. -— Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/660) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü scru önergesi (6/670) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/697) 

12. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/671) 

13. — Edime Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu' 
nun *984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/672) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/673) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/674) 

.16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi, (6/675) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi-

153 

153 

153 

153 

153 

154 

154 

/154 

454 
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derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliş-
ıtimme Fonu'nun 1985 yılı gelir ve 'giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/677) 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/678) 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşların
ca özel firmalara hazırlattırılan projelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/679) 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında çalış
tırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın 
dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/680) 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/681) 

23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 

24. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-
kâya'nm, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/598) 

26. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman' 
in, Sümerbank Defterdar Fabrikasındaki işçi
lere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/683) 

27. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, KİT ürünlerinin ihracına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/686) 

Sayfa 

'154 

(154 

154 

(154 

'154 

154 

154 

154 

154 

154 

154 
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28. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem 
yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/688) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/689) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984-
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/690) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fo
nu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/691) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/692) 

33. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, DPT Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/693) 

34. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/601) 

35. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

36. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişi
lerce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/609) 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinin Destek
leme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine iliş-

Sayfa 

154 

155 

155 

155 

155 

155 

155 

155 

155 
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kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/698) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 

39. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili ola
rak Bakanlık sözcüsünce verildiği iddia edilen 
beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/612) 

40. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 

41. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketi
nin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/700) 

44. — Trabzon Milletvekili Osman Ba-
hadır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdük
leri iddia edilen emniyet görevlilerine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/702) 

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.Ö.1984 - 31.12.1984 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen canlı hayvan ihra
catına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

46. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 

Sayfa 

155 

155 

155 

156 

156 

156 

156 

156 

156 

156 

47. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal krediye 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 

48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 15.6 1985 - 31.12.1985 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen mercimek ve nohut ih
racatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 

49. — Tokat Milletvekili Enver özcan' 
in, Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/631) 

50. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

51. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş' 
in, Bingöl ilinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 

52. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Erzu
rum karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 

53. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alı
nacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/665) 

54. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/666) 

55. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf_ Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Bele
diye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/667) 

56. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 

57. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Yatağan Termik Santralından zarar gö
ren üreticilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 

58. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar' 
in, Gökova Kemerköy Termik Santralı top-

Sayfa 
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Sayfa 
rak hafriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 157 

59. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir 
filme ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/696) 158 

60. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/701) 158 

61. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri ili Develi İlçesi Kızık Köyünde
ki afet konutları inşaatına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/705) 158 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açıldı. 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren Genel Kurulu teş

rif ettiler ve milletvekilleri tarafından alkışlarla ayak
ta karşılandılar. 

İstiklâl Marşı çalındı. 
Genel Kurulun 16 Nisan 1986 tarihli 93 üncü 

Birleşiminde aldığı karar gereğince, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşunun 66 ncı yıldönümünün 
ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlan
ması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi ama
cıyla yapılan birleşimde : 

ANAP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı 
Turgut özal, 

SHP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı 
Aydın Güven Gürkan, 

Sayfa 
62. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcı-

oğlu'nun, sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli 
personele ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/707) 158, 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 158. 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 

Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ya
zılı cevabı (7/1030) 158:159 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, devlet hastanelerinde tedavi, ve 
ameliyat olacak hastalardan para alındığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın yazılı cevabı 
(7/1081) 159:160 

MDP Genel Başkanı, ve Meclis Grubu Başkam 
Ülkü Söylemezoğlu ile 

Kutlama törenlerine davet edilen yabancı ülke 
parlamenterlerinden en kıdemli parlamenter sıfatıyla 
İrlanda Millet Meclisi Üyesi Oliver Flanagan; 

Birer konuşma yaptılar. 

24 Nisan 1986 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 15.30'da son verildi. 

Başkan 
Necmettin Karaduman 

. Kâıüip Üye Kâtip Üye 
Kayseri Giresun 

Mehmet Üner Yavuz Köymen 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
24 . 4 . 1986 Perşembe 

Rapor 
1. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 3 

Arkadaşının, 21.8.1981 Tarih ve 2514 Sayılı Bazı 
Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü
ne Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşler 
Komisyonu Raporu (2/332) (S. Sayısı : 433) (Dağıt
ma tarihi : 24.4.1986) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, kara

yoluyla hacca gidecek olan vatandaşlardan alman üc
rete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/718) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1986) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/719) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 22.4.1986) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1986) 

4. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İlinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 22.4.1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

elektrik, havagazı ve PTT hizmetleri için yapılan 
ödemelerin vergi iadesi kapsamına alınmamasının 
nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1102) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1986) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Çınar
cık - Bostancı - Sirkeci vapur seferlerinin engellendi
ği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1103) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1986) 

3. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, İstan
bul - Üsküdar İlçesi Ümraniye Semti Mustafakemal 
Mahallesinde konutları istimlak edilen vatandaşların 
sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1104) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.4.1986) 

4. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, hayali ih
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/1105) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 22.4.1986) 

»•••<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 
KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97 nci Birleşimini açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Genel Kurul salonunda bulunan sayın 
milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek ses
le belirtmelerini ricia ederim. 

(Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'a kadar yoklama 
yapıldı). 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüş
melere başlıyoruz. 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GEN 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Tarim Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs

nü Doğan'in, Ankara Milletvekili Nejat Abdullah 
Resuîoğlu'nun 95 inci birleşimde, buğday ekimi ve 
tütün üreticisi konularında yaptığı gündem dışı ko
nuşmasına cevabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı Sayın H. Hüsnü Doğan, Anka
ra Milletvekili Sayın Nejat Abdullah Resuîoğlu'nun, 
Genel Kurulun 22.4.1986 günkü birleşiminde, buğday 
ekimi ve tütün üreticileri konusunda yaptığı gündem 
dışı konuşmaya cevap için söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından al
kışlar). 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; Ankara Milletvekili Sayın Abdullah Re-
suloğlu tarafından, evvelki gün bu kürsüde buğday 
konusunda yapılan konuşmaya karşı, hükümetin gö
rüşünü ifade etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Konuşmama başlarken, söz konusu konuşma zap
tında gördüğüm şu hususu ifade etmek istiyorum : 
Bu milletvekili arkadaşımızın yanılması önemli de
ğildir; ama siz saygıdeğer milletvekillerinin ve muh
terem kamuoyunun yanlış . bilgilerle yanıltılmasını 
doğru bulmadığım için, bu açıklamayı yapmaya ge
rek duydum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar muhtelif 
vesilelerle dile getirmeye çalıştığım gibi, Türkiye'de 
hububat rekoltesi (hububat verimi) daha çok yağmu
ra dayalı olarak yıldan yıla değişıir. Nitekim 1970'ten 
1985 yılına kadar olan 15 yılın tablosunu gözden ge
çirecek olursanız göreceksiniz ki, Türkiye'nin hubu
bat bakımından net ihracatçı olduğu yıllar vardır, 
net ithalatçı olduğu yıllar vardır. Mesela 1970 yılın
da Türkiye, 1 milyon 150 bin ton; 1971 yılında ise 
670 bin ton hububat ithal etmiştir; buna mukabil, 
müteakip iki yılda (1972 ve 1973 yılında) 300ı bin to
nun üzerinde ihracat yapmıştır. Sonra, Türkiye, tek
rar ithalatçı duruma düşerek, 1974'te 1 milyon 263 
bin ton, 1975'te de 548 bin ton ithalat yapmıştır; bu
na mukabil, 1976, 1977, 1978, 1979 ve 1980, yılına 
kadar Türkiye'nin ihracatı, ithalatından fazla olmuş
tur. 1981 yılında 623 bin tonluk ihracatımıza muka
bil, 300 bin ton kadar ithalatımız vardır. 

L KURULA SUNUŞLARI 

Bu tablodan size şu özeti yapmak istiyorum : 
1974'ten 1984'e kadar ki dönem için, meseleye sade
ce hububat yönünden bakılırsa, Türkiye'nin yılda 
net olarak satabileceği miktar, ortalama 101 bin ton
dan ibarettir. Yani hububatta Türkiye'nin net tablo
su budur. Ancak, memnuniyetle ifade ediyorum ki, 
son yıllardaki gelişmeler sebebiyle, Türkiye'nin özel
likle mamul ürünler ihracatında büyük artışlar ol
muştur. Bunlardan birkaç rakamı size arz etmek is
tiyorum : Türkiye'nin, ortalama 101 bin ton olarak 
gözüken son 10 yıllık buğday satımına mukabil, un 
ihracatımız giderek yükselmektedir. Ancak, geçen 
seneki ırekülteniim düşüklüğü sebdbüyle. un ihracatın
da düşüş vardır. İrmik, 170-180 bin ton seviyesinde 
devam etmektedir. Türkiye, 1984 yılında 1 milyon 
tonun üzerinde hububat ve hububat mamulleri ihraç 
etmiştir. 1985 yılında ise, Türkiye'nin hububat ola
rak 364 bin ton, hububat mamulleri olarak 309 bin 
ton ihracatı olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, uzun vade için yaptı
ğım bu kısa değerlendirmeden sonra, müsaadenizle, 
fiyat politikası konusuna geçmek istiyorum. Biz, ge
rek 1984 gerekse 1985 yılında, özellikle hububat çift
çimize enflasyonun üzerinde fiyatlar verdik. Bu, net 
olarak ortadadır. Sayın konuşmacı ya hesabı kitabı 
şaşırdı ya da yanlış birtakım hesaplardan yola çıktı. 
Diyor ki, «Geçen yılki fiyat 55 lira idi, verilen fiyat 
artışı yüzde 7,5'tan ibarettir.» 

Geçen yıl birinci grup ekmeklik buğdaya verdiği
miz avans fiyat 62 lira idi. Sonra, verdiğimiz 3 lira
lık fiyat farkıyla bunu 65 liraya çıkardık. Bu yıl, ay
nı buğday için mayıs ve haziran aylarında verdiği
miz fiyat 79 liradır; fark da yüzde 22-23 civarın
dadır. Bildiğiniz gibi, bu yıl kademeli fiyat sistemi
ne gittik; 79 liradan başlayarak 83 liraya kadar her 
ay birer lira artmaktadır. Bütün bunları da dikkate 
alırsanız, hububatta bu yıl verdiğimiz fiyat ile geçen 
yıl verdiğimiz arasındaki fark yüzde 25 - 26 civarın
dadır. Burada ifade edildiği gibi, hiçbir şekilde yüz
de 7,5 gibi gülünç bir değerde değildir. 

Ayrıca, son iki yılda Ofis alımlarında uygulanan 
fiyat politikasında önemli bir yol daha alınmıştır, o 
da şudur: Geçmiş yıllardaki politikalarda, özellikle 
1980 yılından evvel, hububatın fiyatı mayıstan ma
yısa ilan edilirdi. Hatta, bu yanlış politika yüzünden 
maalesef öyle dönemler olmuştur ki, Ofisin bir de
posunun aldığı mal, öbür deposuna farklı fiyatla sa
tılmıştır. 
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Biz, geçen yıldan başlayarak, alış ve satış fiyatla
rımızı, bu yıl vereceğimiz fiyatlara göre aybeay ayar
ladık. öyle ki, mayıs ayından itibaren, fiyatlarımız 
yeni fiyatlara denk olacak şekilde geçen seneden iti
baren tedrici olarak ayarlanmıştır ve. herhangi bir 
şekilde haksız kazanca ve spekülasyona müsaade et
meyen bir sisteme geçilmiştir. 

Şimdi, ithal fiyatları konusunda da bir hususa de
ğinmek istiyorum. Orada şu husus karıştırılıyor. Bir 
ülkenin ihracat fiyatı ile çiftçisine ödediği fiyatlar 
çok farklı şeylerdir. Bakınız, bugün Birleşik Ameri
ka'da, cinsine göre 100 dolardan başlayıp 120 - 130 
dolara, belki daha yüksek fiyata kadar çıkan buğday 
vardır; ama, fiilen Şikago çiftçisinin eline geçen fi
yat bu değildir. Ne ile neyi mukayese edeceğimizi 
iyi bilmemiz lazım. Orada, buğday çiftçisinin eline 
geçen miktar 85, bilemedin azamî 90 dolardır. Bu
rada, Ofisin çiftçiye verdiği fiyatı hükümetin verdi
ği fiyatlarla mukayese ederken, çiftçi fiyatlarının mu
kayese edilmesi gerekir. Yoksa, üzerine binbir türlü 
taşıma, depolama vesaire gibi maliyetlerin yüklendi
ği bir buğday fiyatıyla buradaki fiyatı mukayese et
menin hiçbir anlamı yok. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hüküme
timiz çiftçimizin yanındadır. Bu yıl, inşallah iyi bir 
ürün bekliyoruz. Bundan sonraki hava şartlarının 
daha da müsait gitmesiyle, zannediyorum, son iki 
yılda uyguladığımız politikaların neticesini hem hü
kümet olarak hem millet olarak hem de ülke olarak 
hep beraber göreceğiz. 

Bu rakamları kullanan arkadaşımızın, bu çalış
maları bizzat yaptığını zannetmiyorum; çünkü, biz
zat meseleyi inceleşeydi, herhalde bu rakamları bul
mazdı. Kendisi burada dile getirdi; fakat zannedi
yorum o konuyu kendisi incelememişler. Bu vesileyle, 
Yüce Meclise bu bilgileri vermeyi lüzumlu gördüm. 

Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Soru sorabilir mi

yim? 

BAŞKAN — Soru sorma imkânı yok Sayın Ağa-
gil. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 
bakan «bu konuyu kendileri incelememişler» dediler; 
bununla ne demek istiyorlar? Herhalde kendileri in
celememişler. 

2. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, İz
mir metropol sahasındaki çiftçilerden yeraltı suları 
için bedel istenmesi ve köylünün geçim sıkıntıları 
hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Üç arkadaşımıza gündem dışı söz 
vereceğim. 

İzmir'de, metropole bağlı bölgelerde geçimlerini 
ziraatla temin eden vatandaşlardan, yeraltı suları için 
alınacak ton başına bedel ve köylümüzün geçim sı
kıntısı konularında İzmir Milletvekili Sayın Durcan 
Emirbayer söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Emirbayer. (SHP sıralarından al
kışlar) 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; malumunuz olduğu üzere, 
12 Eylül 1980'den sonra İzmir civarındaki birçok köy, 
kasaba ve ilçe, yerleşim bölgeleri, İzmir metropol 
sahası olarak belirlenmiş; böylece, birçok -belediye 
de bu alan içerisinde kalmıştır. 

Metropol alan içinde birçok yerleşim merkezleri 
- ki, bu merkezlerin bazılarının nüfusları ikiyüzbinleri 
dahi aşmaktadır - İzmir Belediyesine bağlı şube mü
dürleriyle idare edilmektedir. Bu müdürler halktan ko
puk, halkın isteklerinden o kadar uzak bir idare ser
gilemektedirler ki, vatandaşlar bu yöneticilere son de
rece kızgın ve öfkelidirler. 

Ben, vatandaşı son derece üzen ve vatandaşa zul
meden bu konuyu birkaç kez gündeme getirmeme 
rağmen, hiçbir ilgili alakalanmadı. Sayın bakan, bugün 
Gültepe, Buca, Balçova, Çiğli, Yeşilyurt'ta belediye 
yok! Bu yörelerin nüfusu birçok ilimizin nüfusunun 
birkaç katı büyüklüktedir. Halbuki, halka hizmet ve
rebilmek için, nüfusu yetmeyen köyler, yanıbaşındaki 
diğer bir köyü mahallesi haline getirerek, belediye hiz
metlerini halkın ayağına götürmektedir. 

Yukarıda saydığım yöreler ise, İzmir Büyükşehir 
ve merkez ilçe belediyelerinin hırsı nedeniyle, muhtar 
belediye haline getirilmemektedirler. Sayın İçişleri 
Bakanı da bu eksikliği adeta görmemezlikten gelmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, bu metropol alan içinde bir-
kaçyüz köy ile birlikte, onbinlerce hektar tarım alanı 
da mevcuttur. Şimdi, İzmir Büyükşehir Belediye Baş
kanının yaptığı işe bakınız. Malumunuz, 2464 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesi, 
4.12.1985 tarihli ve 3239 sayılı Vergi Kanununun 125 
inci maddesiyle değiştirilmiş idi. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, bu kanunlara dayanarak çıkardığı yönet-
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melik gereği, belediye, metropol alanda çıkarılan yer
altı sularından ücret talep etmektedir. Köylü ve kent
li vatandaştan, 3 Haziran 1986 tarihine kadar, izmir 
ESHOT Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri is
tenmektedir; aksi halde, kullanılan su bedelinin beş 
katı ceza tahakkuk ettirileceği ihbarı yapılmıştır ve 
elimizde örnekleri mevcuttur. 

DEVLET BAKANI. KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
İstanbul'da da öyle. 

SALİM EREL (Konya) — Bakanlar laf atmasın
lar Sayın Başkan. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Sayın Ba
kanım, dinleyin de, ondan sonra cevap verin. 

Şimdi ne olacaktır? Köylümüzün sulama boruları
nın çıkışına kocaman saatler takılacak ve tarımda kul
lanılan bu suların tonu için KDV hariç 67 Türk Li
rası istenecektir. Yapacağımız basit bir hesaplama ile 
genellikle kullanılan 3 inçlik bir türbinden bir saatte 
60 ton su aktığına göre, çiftçi vatandaşımız, 1 saatte 
4 bin lira, günde 8 iş saati sonunda 32 bin lira su be
deli ödemek mecburiyetinde kalacaktır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, konuşmacının 
konuşması anlaşılamıyor; lütfen... 

DURCAN EMtRBAYER (Devamla) — Yine ay
nı türbini çeviren elektrik motoru, 1 ton su için saatte 
450 liralık; 8 saatte ise 3 600 liralık elektrik harcaya
cağına göre, üretici - köylü vatandaşımız, 8 saatlik su
lama bedeli olarak 35 600 lira ödeyecektir. 

Sayın Bakanım, şimdi anladınız mı efendim? 
BAŞKAN — Sayın hatip, devam edin efendim. 
DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Bu şart

lar altında, metropol alandaki üreticiler şimdiden iflas 
etmiş sayılabilir. Bu insanlar şimdiden, yasanın bu 
şekliyle uygulanmasının ıstırabı altına girmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, 11 Aralık 1985 tarihinde 
18955 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan, 3239 sayılı 
Vergi Kanununun 125 inci maddesi incelendiğinde 
görülecektir ki, birinci fıkrada «Kamu ve özel kişiler 
tarafından elde edilen kullanma ve sanayi suları için, 
belediyelerin ücret alabilecekleri «ifade edilmekte
dir; fakat, tarım amaçlı su kullanımları için, böyle 
bir hüküm mevcut değildir. Hal böyle iken, İzmir Bü-
yükşehir Belediyesini, bu kanunsuz uygulamasını dur
durmaya davet ediyoruz. 

Bilhassa iktidar partisi milletvekillerine sesleniyo
rum : Partinize bağlı belediye yöneticileri ile hükü
metinizin, vatandaşa ne gözle baktığının güzel bir 
misali olan bu olay karşısında hepinizi göreve çağırı
yorum. Her Allanın günü gözünü zamla açan Baş-
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bakan, her yerde ve her zaman zammı ağzından dü-
şürmez ise, belediyeler de küçük kelime oyunları ile 
böyle kanunsuz kararları çekinmeden alabilirler. 

Sayın milletvekilleri, bu metropol alan içinde on-
binlerce aile, onbinlerce hektar alanda tarımla hayat
larını kazanmaktadırlar. Bu alanlar, yeraltı suları ile 
sulanmakta, bölgede üretilen narenciye, pamuk, üzüm, 
meyve ve mevsimlik zerzevatın üretimi böyle sağlan
maktadır. Hayatını tarıma dayandıran çiftçi ve köylü 
vatandaşlarımızı bu haksız ve düşüncesiz uygulamaya, 
bu cendereye sokmak, kelimenin tam manasıyla in
safsızlıktır. 

Şimdi, iktidar partisi milletvekillerine sesleniyo
rum : Görünüz, alelacele çıkardığınız yasalar nasıl 
uygulanmaktadır. Bu kanunu uygulayanları insafa da
vet ediyor, uygulamaları nedeniyle bu mîllete zulme
den yöneticilere, «dur» demenizi bekliyorum. Çünkü 
vatandaş, sizin için şunları söylemektedir: «ANAP ve 
hükümeti, bizi nerelere götürmek istemektedir? Zam 
yapmak ve hayatı çekilmez hale getirmek için mi ik
tidara gelmişlerdir?» Artık silkininiz, aksi halde ilk se
çimlerde vatandaşın cevabı çok ağır ve çok sert ola
caktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emirbayer. 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
şoför esnafının sorunları hakkında gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Şoför esnafımızın bazı sorunları ve 
öneriler hakkında, Edirne Milletvekili Sayın Türkân 
Turgut Arıkan, buyurun efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; şoför esnafımızın, 
bana ulaşan bazı sorunlarını Yüce Meclise ve hükü
mete ulaştırmak amacıyla huzurlarınızdayım. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Şimdi de şoförler... 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Şoför olmadım; ama, şoför vatandaşlarımızın da mil
letvekiliyim. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, siz devam edin. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — Bi

liyorsunuz, hükümet tarafından, akaryakıt tasarrufu 
sağlamak amacıyla, benzinli motorların dizel motora 
çevrilmesi kararı alındı. Gerçekten akaryakıt tasarru
fu sağlanmaktaymış; ancak, bu uygulamada şoför es
nafımız zor durumda bırakılmıştır. Başlangıçta 800 
bin - 1 milyon lira olacağı belirtilen dizel motorlar 
2 - 2,5 milyon liraya mal olmuştur. Şoförlerimiz her 
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ay 165 bin lira taksit ödemek zorunda kalmışlardır; 
bu da, şoför esnafımızı ve ailelerini gerçekten zor du
ruma sokmuştur. Bir yanda aile geçimlerini sağlamak, 
diğer yandan ayda 165 bin lira taksit ödemek duru
munda kalan şoförlerimiz, kendilerini cenderede his
setmektedirler. Oysa Halk Bankasından veya fonlar
dan şoför esnafımıza, taksit ödemeleri iki yıl sonra 
başlamak üzere", faizsiz kredi verilerek, bu sorun çö
zümlenebilirdi. 

Ayrıca, şoför esnafımız üç tür ödeme yapmakta
dır. Her birinin ödeme tarihi ayrı olduğu için, işlerini 
bırakıp üç defa, saatlerce kuyrukta beklemektedirler. 
Bu durum, hem iş, hem zaman kaybına neden olmak
tadır. Hatta bunun için iş takipçileri dahi türemiştir. 
Şoförlerimiz arasında, kuyrukta bekleyerek iş kaybet
mek istemediklerinden, her ödeme için iş takipçileri
ne 3 bin lira ödemek zorunda kalanlar vardır. Vergi
lerini ayrı ayrı zamanlar yerine, vergi dairelerine top
tan ödemek isteyen şoförlerimiz bulunmaktadır. İs
teyen şoför esnafımıza, ödemelerini bir defada yap
malarını sağlamak mümkündür. Böylece devlet de bir 
an önce tahsilatını gerçekleştirmiş olur. 

Üçüncü olarak, bazı belediyelerin, taksileri sarıya 
boyatma girişimleri söz konusudur. Temelde iyi ve 
bir sisteme oturtma yaklaşımı gibi görünmektedir; 
ama, çok önemli sakıncaları da vardır. Bütün taksi
lerin sarıya boyanmasının millî ekonomi açısından 
maliyeti büyüktür. Boya fabrikalarının yurt içi satış
larında sürümünü artırıcı bir sonuç yaratacaktır. 
Belki boya fabrikalarına örtülü bir destek olur; ama, 
boyaları ihraç etmek, dışa açılma bakımından daha 
uygun değil midir? 

Öğrendiğime göre, bir taksi yaklaşık 200 - 250 bin 
liraya boyanabilmektedir; bu da şoför esnafımıza ek 
bir yük getirecektir. «Biz böyle düşündük, vatandaş 
ne derse desin, biz uygularız» diyorsanız, o zaman 
hiç değilse, Halk Bankasından veya fonlardan, şoför 
esnafımıza, taksit ödemeleri iki yıl sonra başlamak 
üzere faizsiz kredi sağlanmalıdır. Hep etkili sanayi
ciler ve ihracat şirketleri değil, biraz da şoför esnafı
mız teşviklerden yararlanmalıdır. 

Kaldıki, taksileri sarıya boyatmadan önce, şehir 
yollarımızdaki çukurların doldurulması gerekir. Bu 
çukurlar yüzünden şoför esnafımız cambazlık mes
leğinde uzman olmuştur. Kel başa şimşir tarak anla
yışından vazgeçilerek, sarı boyalı taksiden önce, düz
gün şehir yolları ön plana alınmalıdır. 
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Dördüncü olarak, bana şöyle bir bilgi gelmiş bu
lunmaktadır; Ankara Otogarı civarında, şoförlerimi
zin yolcu almalarının engellendiği yolunda şikâyetler 
vardır. Bunun nedeni olarak -da, Altındağ Belediye 
Başkanının otogar civarındaki taksi duraklarını ken
di ekiplerine ayırdığı ileri sürülmektedir. (SHP sıra
larından «Doğru, doğru» sesleri). Kanımca, bu du
rum iktidar partisi yandaşları lehine, diğer şoför es
na/imiz aleyhine haksız rekabet yaratmaktadır. 

SALİM EREL (Konya) — Orası her gün 2 mil
yon lira kazanıyor. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Sayın İçişleri Bakanımızın konuyla ilgileneceğine ina
nıyorum ve şoför esnafımız arasında ayrıcalık yara
tan durumların düzeltilmesini talep ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve bağım
sızlar sıralarından alkışlar;. 

SALIM EREL (Konya) — Otobüs garajı haraç
çıların elinde. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 

4. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'm, 
hükümetin izlediği tarım politikası hakkında gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Hükümetimizin tarım politikası hak
kında, Edirne Milletvekili Sayın Muhittin Yıldırım 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Yıldırım. (SHP sıralarından al
kışlar). 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 16 Mart 1986 tarihinde se
çim bölgem olan Edirne'yi ziyaretim sırasında çift
çilerimizin şikâyetlerini dinledim. 

Ulu önder Atatürk şöyle diyor: «Millî ekonomi
mizin temeli ziraattir.» Oysa, hükümetinizin, tarım
sal üretimin düşmesi ve tarım üreticilerinin giderek 
yoksullaşması sonucunu doğuran tarım politikasının 
tarımda yarattığı karanlık tabloyu nasıl izah edecek
siniz? 

Yüce Meclisimizin kürsüsüne çıkan her on millet
vekili arkadaşımdan dokuzu tarım üzerinde söz al
maktadır. Demek ki, tarım kesiminde bir rahatsızlı
ğın var olduğu herkesçe bilinmektedir; yalnız sayın 
bakan «tarımın iyiye gittiğini» söyleyebilmektedir. 

Hükümet olarak, yaptığınız reorganizasyon sonu
cu çiftçiye sağlıklı bir hizmet götürdüğünüze hâlâ 
inanmakta mısınız? Küçük üreticinin tasfiyesi sonu
cunu doğuracak olan bu politikalar ve uygulamalar 
neticesinde kırsal kesimde yaratılacak olan işsizler 
ordusunu nasıl istihdam edeceksiniz? 
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Uyguladığınız tarım politikası sonucu, artık, ta
rımda karasabana doğru yönelme başlamıştır. Trak
tör üreten fabrikalar durmuştur; traktör galerilerin
de vitrinlerde çiftçilerden alınan kullanılmış traktör
leri görmekteyiz. Bunlara rağmen tarımsal üretimin 
arttığına ilişkin iddialarınızı hangi temele dayandır
maktasınız? Şayet, bu dediklerinizi her şeye rağmen 
savunuyorsanız, TRT'si ile, basınıyla, milletvekiliyle, 
gerçekleri üreticiden öğrenmeye ne dersiniz? 

îç piyasada fiyatı yükselen ya da darlığı çekilen 
malları, ucuz diye, derhal ithal etmektesiniz. Yurt 
dışında ucuzlamış olan petrolden getirmeyi neden 
düşünmemektesiniz? Üretici çiftçilerimizi ucuz pet
rolden yararlandırıp, ekonomik durumlarının iyileş
tirilmesi yoluna neden gidilmemektedir? 

Üreticilerimiz 1 dekardan 100 kilogram ürün alı
yorsa ve yeni tohumla bunu 150 kilograma çıkarıyor
larsa, geriye kalan, bir + değer olarak kaydedilmek
tedir. Diğer yandan 100 kuruşa satılan bir malın fi
yatı 105 kuruşa çıkarılıyorsa, artan fiyat üreticinin 
lehine bir kazanç olarak görülmektedir. Ancak tarı
mın ana girdileri olan akaryakıt, gübre gibi girdiler, 
uygulanan tarım politikası ve paramızın giderek de
ğer kaybetmesi yüzünden, korkunç bir biçimde fiyat 
artışına maruz kalmaktadır. Yukarıda arz ettiğim, 
üretici çiftçilerin lehine gibi görünen fiyat artışları 
ise, - piyasa pahalılığı ve enflasyon bu farkları eritti
ğinden - aslında, üreticilerimizin mağduriyet ve pe
rişanlıklarını göstermektedir. 

Tarımsal politikanızı gözden geçirmeniz, en bü
yük ekonomik mesele haline gelmiştir. Üretim ile tü
ketim... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ben dün oraday
dım. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül... 
MUHİTTİN YILDIRIM (Devamla) — Senin ba

banın meselesini savunuyorum burada. Bir taraftan 
icar, bir taraftan haciz geliyor... 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, siz devam edin efen
dim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Futbol sahası isti
yor onlar. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MUHİTTİN YILDIRIM (Devamla) — Üretim 

ile tüketim, dışsatım plan ve programı yapılmadan, 
beklenti halinde bırakılamaz. Bu konuda zaman kay
bı, büyük zarardan başka bir şey değildir. Hatta ge
rekli tedbirleri biraz daha geciktirmek, çiftçiyi daha 
da büyük perişanlığa itecektir. 
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Krediyi artırmak, tohum ithal etmek gibi faali
yetler, dışa bağımlılığımızı artırmaktan başka bir şey 
değildir. Bunlar noksan tedbirlerdir. Bu politika ile 
çiftçiyi kurtaramazsınız; deneyimler bunu göstermiş
tir. Üretim tedbirleri bir bütündür, parçalanamaz. 
Bu politikanız, tarımlaşma politikası değil, tarımsız-
laştırma politikasıdır. 

Üretimde, önce çiftçilik yapısının sağlam temel
lere oturtulması gerekir. Çiftçi kendi etkinliğini gös
terecek bir bünyeye sokulmalıdır. Çiftçinin kendi 
problemlerini kendilerinin çözümleyeceği bir yapıya 
getirilmesi ve bu imkânlara kavuşturulması gerek
mektedir. 

Çiftçi, emeğinin karşılığını mutlaka almalıdır. 
Emek karşılığı, hiçbir zaman şansa ve kadere bağ-
lanmamalıdır. Üretim noktası ile pazar noktası ara
sında çiftçinin aleyhine işleyen bir değer kaybı var
dır. Çiftçi organize edilmediği sürece bu değer ka
yıpları devam edecektir. 

Dengeli ve düzenli bir ihracat politikası, kaliteli 
ve sürekli bir üretimin özünden kaynaklanır. Çiftçi
nin maliyet faktörleri pahalı olmamahdır. Tarımsal 
işletmede girdiler ne kadar ucuz ve bunların üretime 
dönüşmesi ne kadar çok olursa, çiftçinin emeği de 
o kadar değerlenecek, dolaylı olarak, ucuz girdilerin 
fark bedeli ödenmiş olunacaktır. 

Yüce Meclisin üyelerini saygıyla selamlıyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Gaziantep Milletvekili Mehmet Hayri Os-
manlıoğlu ve 43 arkadaşının, 1980 - 1982 yıllarında 
ülkemizde yaşayan bankerlik olayının sorumlularını 
ve bu olaydan doğan sorunların çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» kısmında, bir Meclis araş

tırması önergesi vardır; okutuyorum : 
Türküye Büyük 'MSAtet Meclisi Başkanlığına 

1980 - 1982 yılları arasında Türkiye'de yaşanan 
BanlkerlÜk olayı ile 154 b'in taişlinin bir ömür boyu alın-
teıli ile elde ettikleri tasarrufları, emekli ikramiyeleri, 
işçi tazminatları, altın ve blezikleırinıin satışından elde 
öttükleri 35 milyarı aşkın paraları kaybolmuştur. 
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Yurt ekonomicimde paniğe sebep olan olayı devlet, 
balkla banker arasına girerek çözmeyi tasarlamış; an
cak yürürlükıteki mevzuatla bunun mümkün olmaya
cağını görünce kanun hükimünde kararnameler çıkar
mak 'suretiyle Çözmeyi denemliştiir. Bilindiği gibi bu 
a'maçla 1982 yılında «Tasfiye kurulları» oluşturulmuş 
ve sorunun üzerine gidilmiştir. Ancak aradan beş yıl 
geçmeline rağmen sorun yine çözülememiştir. Kana
yan bir yara olarak bala devam elmektedlir. 

O günden bugün© 200 hin TL. ye kadar alacaklı 
olanlara ödeme yapılmış olmasınla rağmen 90 bin iki
si bâlâ alacaklı bulunmaktadır ve sorunun çözümünü 
umutla böklemetotediriler. Ancak tasfiye Ikuruları tı
kanmıştır. Banker mallarının satışı yapılamamaktadır. 
Hükümet, 2874/4, maddeyi tümüyle uygulamamakta
dır. Borçluların mal varlıklarımın konsolide edilerek 
alacaklıların mağduriyetlerinin giderilimesi amacı ger-
çekleşmfem'iştiir. Bugünkü Hükümet, ikibuçuk yjklır 
bankorzede halka çözüm için umut verdtiği halde bu 
umudu ^gerçekleştirememiş ve balkı oyalamuştır. 2874 
sayılı Kanun ve bu konuda çıkarılan kanun hükmün
de kararnamelerin amacı da suya düşmüştür. Zira 200 
bin TL. ödemesinden sonra banker mallarının tasfi
yesinden geriye bir şey kalmadığı söylenmektedir. Hü
kümet son aşamada «Ne bulursam o kadar öderim» 
zihniyetine kapılmıştır. 

•Bankerlik olayının temelinde ne yatmaktadır?. Ne
den bugüne kadar kesin bir çözüme ulaşılamamıştır?. 
Bankenlıi'k olayının o dönemde izlenen ekonomi politi
kası ite bir ilişkisi var mıdır?. Hükümet üzerine dü
şen görevi yerine getirmiş midir?. Devletin sorumluluk 
derecesi nedir?. «Vatandaş kumar oynadı ve battı» 
diyen Hükümet yetkililerinin bu 'işteki sorumluluk pa
yı nedir?. Tasfiye kurulları bugüne kadar neler yap
mıştır?. Bu .kurullarım Devlete malıiyeitii ne olmuştur?. 
Battığı açıklanan 35 miyar lira nerede ve kimlerin 
elindbdik?. Milyoner olarak batıp, milyarder olarak 
çıkmış ya da bütün para, mal ve alacaklarına el ko
nulduğu halde bâlâ lüks hayat süren bankerler kimler
dir?. Bugün bu sorunu nasıl çözebiliriz?. 

Tüm bu soruların cevapları ancak bir Meclis Araş
tırması *Me. ortaya konabilir. Bu yolla yüce Mecllis bil-
gilendirilebilir ve devletin gözü önünde oynanan ban
kerlik dramının acı izleri ancak bu yolla silinebilir. 

•Bu medenilerle Anayasamızın 98 inci ve içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri gereğli Meclis Araştırması 
açılmasını saygıyla arz ederiz. 
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•M. Hayri, Osmanılıoğilu 
Gaziantep 

Tüıiay öney 
(İsı tanlbul 

Salim ıBrd 
Konya 

Hüseyin Avnii Güler 
(tstanJbul 

tllhan iDimçel 
iMalatya 

Emin Fahrettin özdilelk 
Konya 

Cahit Tutum 
'Balıkesir-

Edip özgenç 
lfçeî 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

Ali Rıza Akaydın 
Çorum 

Barış Can 
Sinop 

M'ümiir Sevinç 
EsklişeMr 

Isa Varda! 
Zonguldak 

•Metin Üstüne! 
Adana 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

öbrabim Ural 
İsitanbul 

Yıkmaz Demir 
Biledik 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 

Kâzım îpek 
Amasya 

Tunceli 
Musa Ateş 

Tekirdağ 
Salih Alcan 

Niğde 
Arif Toprak 

Hasan iAltay 
iSamsun 

Haliıl İbrahim Sathim 
Denizüıl 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Hüseyin Avnli ISağesen 
Ordu 

Kadir Narin 
(Diyarbakır 

Veysel Varol 
Erzincan 

Vecibi Ataklı 
Şanlıurfa 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Durcam Emirbayer 
Izm/ir 

• Abdullah Çakırcfe 
Man'i&a 

Yılmaz önen 
İzmir 

Neriman Elgin 
Ankara 

Halil İbrahim Kara! 
Ankara 

Ayhan Fırat 
iMalatya 

Hilmi Nalbantoğlu 
lErzurum 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Cevdet Karalı 
Giresun 

Sururi Baykal 
Ankara 

Amasya 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 

Samsun 
Fahrettin Uluç 

Adıyaman 
Ahmet Sum Özbek 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme-
leri, sırasında yapılacaktıır. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Ekim, Kasım ve Aralık 1985 Ayları Hesabına 
Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İn
celeme Komisyonu Raporu (5/100) (S. Sayısı : 430) 
d) 

BAŞKAN — Şimdi, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun, İçtüzüğün 
153 üncü maddesine göre verilmiş 430 sıra sayılı 
raporunu okutup, Mgilerinize sunacağım : 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Eklim 1985 başında Hazinenin T.C. Ziraat Ban
kasına olan Iborcu, 74 502 275,44. 

Ekim, Kasım, Aralık 1985 aylarında T.C. Ziraat 
Bankasının aldığı para 8 110 359 665,—. 

Toplam 8 035 857-389,56 

iEikim, (Kasım, Aralık 1985 aylarında T.C. Zi
raat Bankasının harcadığı para 8 119 032 846,74 

Ocak 1986 fbaşında Hazinenin T.C. Ziraat Ban
kasına olan borcu 83 175 457,18. 

. Türkiye Büyük Miiet Meclisi Saymanlığının 
Ekim, Kasım, Aralık 1985 aylarına 'ait hesapları 
incedendi; 

(1) 430 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Ekim 19851de Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına 
olan 74 502 275,44 lira ıborcu ile Eklim, Kasım, Ara
dık 1985 aylarında Hazineden 8 110 359 665,— lira 
alınarak Bankadaki hesaiba yatırılan mdblağ c&m'an 
8 035 857 389,56 lira olmasına rağmen Hazinenin 
T.C. Ziraat Bankasının 83 175 457,18 TL. borcu ile 
birlkte 8 119 032 846,74 lira sarf edilmiş olduğu, 
Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının 'birbirine uy
gun bulunduğu gönilmüştür. 

Genel Kurulun ibilgilerıine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ahmet Yıtknaz 

ve 
Komisyon üyeleri 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulmuştur. 
D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, gündemin 36, 39 ve 53 üncü sırasındaki 
sözlü sorularının yazılı soruya çevrilmesine dair öner
gesi (4/207). 

BAŞKAN — Sayın miletivekilıleri, 'bazı sözlü so
ruların yazılı soruya çevriknes'ine dair bir önerge 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye-Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde (bulunan 36, 39, 53 sıra sayılı sözlü 

sorınlarımın yazılı soruya çevrilmesi hususunda der 
laıletinizi rica eder, saygılar sunarım. 

Murat Sökmehoğlu 
Hatay 

BAŞKAN — Gereği Başkanlıkça yerine getiri
lecektir. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek 

ve 13 arkadaşının, Yükseköğretim Kurulu ve üniver
sitelerin faaliyetlerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/15) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Ge
nel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
öngörüşımefcr» kısmına ıgeçiyoruz. 

Bu kısımda yer alan, Adıyaman Milletvekili Ah
met Sırrı öz)bek ve 13 arkadaşının, Yükseköğne-
tirn Kurulu ve üniversitelerin fiaaliyetıterirDi tespit et
mek amacıyla Anayasanun 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır -
ması açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki görüşme
lere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

Önergeyi tekrar okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet 'Mecfeıi Başkanlığına 
. Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerin uygula-

maiaırı ile il'gili olarak Anayasanın 98 inci madde
siyle, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca Ihir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergemiz ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılanımızla arz ederiz. 
Adıyaman Milletvekili 

Ahmet Sırrı Özbek 
ve arkadaşları 

Üniversiteler özgür ve (bağımsız bir ortam içlinde 
Atatürk ülkelerine bağlı aydın ve çağdaş düşüncel 
üst düzeyde meslek ve 'biıllim adamı yetiştiren, araştır
malar yapan, kıısaca bilim ve teknik üreten kurumlar
dır. 

Üniversitelerin ülkenin kalkınmasında ve toplu
mun çağdaşlaşmasında tartışma götürmez sorumluluk-
ları ve ödevleri vardır. Bu nedenle bu 'kuruluşların 
ödev ve sorumluluklarının 'gereklerine uygun bir yapı
ya kavuşturulmaları toplum açısından !büyük önem 
taşımaktadır. 

Ülkemizde çeşitli nedenlerle üniversitelerin kuruluş 
ve işleyiişlerine zaman zaman radikal nitelikte müda
haleler yapılmış ve düzenlemeler getirilmiştir. Bu dü
zenlemelerden 'biri de 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nunudur. Bu Kanunla yükseköğreCiımde yeni bir sis-
tem uygulamaya konulmuştur. Bu sistem, kurulduğu 
andan 'itülbaren yoğun eleştirilere uğramıştır. Bugün de 
bu eleştiriler devam etmektedir, tileri sürülen görüşleri 
ve düşünceleri tarafsız bir 'gözle döğeriendirnıek ve 
böylece telafisi güç zararların oluşmasını önlemek alma
sıyla Ocak 1984'te »SHP ımüMtetveıkiileri tarafından Yü
ce Meclise verilen araştırma önergesi uygulama so
nuçlarının değetılendiriimes'ine yeterli bir sürenin geç
mediği 'gerekçesiyle reddedilmiştir. 

YÖK uygulaması üzerinden beş yılı aşkın 'bir sü
re geçmiş bulunm'alkıtadır. Bu konunun yeniden 'Mec
lise getirilmesi için c'iddi nedenleriımiz vardır. 

Bu aşamada görünen şudur : YÖK sistemi ve uy
gulaması 'bugün ciddi tfahaıfeızlıkların kaynağıdır. Y0K' 
ün resmî açıklaımaları ne denli pembe bir talblo çizerse 
çizsin çok sayıda öğrettim üyesi ve üniversite yönetici
si sistemden yakınmakta, hem sisteme, hem de uygu
lamaya ilişkin hatalara dikkati çekmektedirler. Hatta 
bu günlerde çdk sayıda insan üniversiteler nereye gi
diyor sorusunu endişe ile sormaktadırlar. Bu noktada 
saptadığımız gerçeik şudur : YÖK propagandası ile 
YÖK. dışı değerlendirmeler arasında dramatik farklar 
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vardır. Bu derece farklı değerlendirmelere konu olan 
YÖK siistemi ve uygulamalarının tüm 'boyutlarıyla or
taya konulmasında yarar vardır. 

Üniversitelerde kariyer s/istemini besleyen asistanlık 
müessesesinin yok edildiği, fakültelerin kendi öğretüm 
elemanlarını seçememesinin ciddi sakıncalar doğurdu
ğu, öğrefiim üyelerinin her unvan değişikliğinde göçe 
Zorlandıkları, üniversitelerde hiyerarşinin bozulduğu, 
öğretim üyelerinin istihdamında ve üniverşitelerıin ge
reksinim duyduğu araç ve gereçlerin alımında dar 
boğazlar yaratıldığı, öğretim üyesi güvencesinin teme
linden zedelendiği, YÖK'e alt yetkilerin fiilen Başkana 
aktarıldığı, böylece profesör atamalarının YÖK baş
kanının kişisel ve öznel değerlendkırnelerine terk edil
diği, YÖK yetkilerinin çıkarılan yasalarla tehlikeli bir 
biçimde genlşleüild'iği, örneğin TRT ve Atatürk Kültür 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun üst yönetiminin 
YÖK'te görevli profesörlerle doldurulduğu, güvenlik 
ısoruşturmaları yöntemi ille çağdaş düşünceli öğre
tim üyelerinin üniversitelerden tasfiye edildiği, YÖK' 
ün asıl görevi olan yükseköğretimi planlama ile ilgi
lenmeyerek günlük icra işlevi içinde boğulduğu, ünl-
versiitelerin yıllık faaliyet 'raporlarımın değerlendÜiiiilme-
diği, nitelikli öğreliim elemanı yetiştirime görevini İh
mal etüiği, üniversitelerin araştırma, d'öner - sermaye 
ve ÖSYM fonlarından elde edilen gelirlerin harcan
masında savurganlıklar ve yolsuzluklar olduğu ve özet 
olaraik üniversitelerin verim ve kalite düşüklüğü so
runu iile karşı karşıya kaldıkları somut kanıtlarıyla 
ortaya konulmaktadır.. Meclis araş'tınması kabul edil
diği takdirde el'imizdeki bilgi ve belgelerin komisyona 
sunulması mümkün olacaktır. 

Mecliîls Araşltırmasının geciktirilmesinin toplum açı
sından telafi edilmez sonuçlar doğuracağından korku
yoruz. 'Biz yükseköğretimi konusunda ve kamuoyu 
önünde iktidar - muhalefet diyalogunun başlatılması 
zorunluluğuna 'inanıyoruz. 

TBM'M'nin YÖK ve üniversitelerinin beş yıldır ne
ler yaptığım, neler yapmadığını ayrıntılı olaralk öğrene
bilmesi, yükseköğretknin ısliyasal1 sorumlusu olan Hü
kümetlin ve yükseköğretimi denetlemekle görevli olan 
muhalefetin aydinlanabilmesİ, yapılacak olan araştırma 
sonunda toplanacak verilerle ülke gereksininilerine uy
gun önerilere kaynak oluşturması, yükseköğretim, dü
zenindeki ve YÖK'ün iç yapısındaki aksaklıkları be
lirleyerek yükseköğrenimin çağdaş anlamda yeniden 
düzenlenmesi ve ülkemizin geleceği üniversite gençliği
nin, üniversite öğretim ve araştırma personelinin kur
tarılması amacıyla Yükseköğreitim Kurulu ve faaliyet-
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leri hakkında Anayasa'nın 98 inci maddesi, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis Araştır
ması. yapılması liçin gereğinii arz ederiz. 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümü- . 
ze 'göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması husu
sunda, hükümete, siyasî parti gruplarına ve öner
gedeki ıhirinci imza sahibine veya onun gösterece
ği feir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma ısüreleri; hükümet ve siyasî parti grup
ları için 20'şer dakika, imza sahibi için 10 dakika
dır. 

Hükümet adına konuşma yapılacak mı? 
MÎLLÎ EĞİTİM GENÇIİİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Önerge sa
hibinden sonra konuşayım. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre sıralama, önce 
hükümet, sonıra siyasî parti grupları, daha sonra 
önergedeki imza sahibidir. 

Eğer hükümet adına söz listeni yorsa... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Grupîar 
adına yapılacak konuşmalardan sonra konuşabilir 
miyim? 

BAŞKAN — Sayın İBakan, İçtüzükteki sırasına 
göre... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Peki efen
dim. • t ' -

BAŞKAN — M'illî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı Sayın Metin Emlroğlu, buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — içtüzük 'böyle 
emretmekle 'beraber, Meclis aksine karar alamaz mı? 
Sayın 'bakanın bu konudaki görüşleri dinledikten 
sonra kürsüye çıkması, hükümet adına cevap verme
si daha yerinde olmaz mı? 

BAŞKAN — Bu düşünceniz gerçekıten doğru; 
ancak, (İçtüzükte açık hüküm olduğu için, değişme
diği sürece o sırayı uygulamak zorundayız. Bu hu
sus, yemi içtüzük yapılırken dikkate alınabilir. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Genel 
Kurul Ibu konuda karar alamaz mı? 

BAŞKAN — Açık hüküm karşısında alamıyo
ruz. 

BuyuFiın Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI 'METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Baş
kan, değerli miletvek'Meri; Yükseköğretim Kurulu

nun ve üniversitelerin uygulamalarıyla ilgili olarak 
Anayasamızın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araştırması açıl
ması önergesi vesilesiyle huzurlarınıza gelmiş bu
lunmaktayım. 

'Muhtelif konular, Yükseköğretim Kuruluyla il-
ıgil'i 'olarak zaman zaman Ibu kürsüde dile getiril
mekte ve kamuoyunda, ibasında tartışma konusu ya
pılmaktadır. Bu açıdan, Meclis araştırması isteği ve
silesiyle de olsa, bu konuların yüce Mecliste görü
şülmesinde fayda gördüğümü ifade etmek isterim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SALIM ÖREL (Konya) — Kabul ediyorsunuz 
değil mi Sayın Bakan? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMÜIROĞLU (Devamla) — Efendim, 
YÖK kuırulduğundan iberi, YOtK'ün uygulamalarıy
la ilişkili olarak muhtelif kanalılardan eleştiriler ya
pılmıştır ve yine muhtelif kanallardan YÖK siste
mine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. 

Burada konuyu ikiye ayırmakta fayda gördüğü
mü ifade etmek isterim. Bunlardan 'bir tanesi, YÖK 
sistemlinin anacatısını oluşturan ilkelere yönelik eleş
tiriler ve diğeri de uygulamalara ilişkin eleştiriler
dir. Böyle 'bir ayırımı yapmanın faydalı olacağına 
inanmaktayım. 

önergedeki 'bir ifade son derece dikkatimi çek
miş ^bulunmaktadır. Burada, «YÖK sistemi kurul
duğu andan itibaren ağır eleştirilere muhatap ol
muştur» deniyor. Acaba ibu 'böyle imidir ve YÖK sis
temlinin getirdiği prensipler toplumda kabul görme
miş midir? Yoksa, YÖK'ün (bir meformu amaçlı
yor olma özelliğinden doğan bir tepki olarak mı top
lumda ve iletişim araçlarında yansıma yapmıştır? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Reforma alerji 
olmaz, 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI 'METİN EMİROĞLU (Devamla) — • Efendim, 
her reform, topluma yerleşinceye kadar, toplumun 
bu reformdan haleldar olan muhtelif kesimleri ba
kımından tepkiye neden olur. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Yargınız yanlış. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI • METİN EMİROĞLU (Devamla) — Reform 
olayı, toplumun muhtelif kesimleri arasında, top
lum yararına; - fakat belki bazı kesimlerin yararına 
olmayan bir denge kurulmasını amaçlar ve bu ba
kımdan reform ismini alır. YÖK sistemine karşı ile-
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ri sürülen eleştiriler, sistemin reform mahiyetinin I 
getirdiği tepkilerden midir, yoksa uygulamadan do- I 
ğan bazı endişelerden midir; bu noktaya bakmak is- I 
tiyorurn. I 

Yüksek Öğretim Kurulu, 6.11.1981 tarihinde yü- I 
rürlüğe giren 2547 sayılı Yasa ile tesis edilmiştir ve I 
dört yıl dört ay gibi bir süre içerisinde tatbikata ko
nulmuştur. 

YÖK sistemiyle gelen en önemli yenilikler, YÖK'ün, 
eski sistemde etkili alarak tesis edilmemiş 'bulunan plan- I 
lama, koordinasyon ve denetleme faktörlerine ağır- I 
lnk getirmiş olmasıdır ki, bu noktada YÖK'ün bir I 
icra organı olduğu, zaman'zaman ileri sürülmekte
dir. Değerli milletvekilleri, bu noktaya dikkatinizi 
çekmek isterim; icradan doğan bazı sıkıntılar var, 
oraya geleceğim; fakat YÖK'ün ,bir icra organı ol
madığı, bir planlama, koordinasyon ve denetleme I 
organı olduğunu peşinen kabul etmemiz gerekmek- I 
tedir. Bunu bu kürsüden bir kere daha ifade et
mek imkânını, bütçe görüşmeleri sırasında bulmuş- I 
•tum; ancak bu vesileyle bir kere daha değinmekten I 
memnuniyet duyacağım. 

YÜK meyi planlamıştır? YÖK sisteminden önce, 
(üniversitelerin kaynak dağılımı, 'her .üniversitenin 
kendi organize gücüne göre yapılmaktaydı. Yani, I 
devlet bütçelinden kaynak aktarılırken, her üniver
sitenin kendi organize gücü devreye girer ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu nezdinde yapılan yoğun kulis I 
faal'iyetleri sonucunda, iyi kulis yapan üniversite 
arslan payını alır; ama bu şekilde organize gücü ola- j 
mayan üniversiteler, devletin bütçe imkânlarından 
yoksun kaldıkları için veya gerekli paylarını alama- I 
dıikları için, üniversitelerimizin devlet imkânlarından I 
'yararlanmasında adaletsizlikler meydana gelirdi. I 

Şimdi, bu konudaki, Yüksek öğretim Kurulunun 
planlama fonksiyonunu takdir etmemek mümkün de
ğil Bendeniz, iki yıl boyunca Plan ve Bütçe Ko
misyonu Başkanlığı yaptığım sırada, bunu yafci-
nen gördüm. Üniversitelerin ihtiyaçları, merkezî bir I 
otoritenin koordinasyonunda sıhhatli olarak dağıl
makta ve her ünilversite kendine düşen payı hakka- I 
n'iyet ölçüleri içerisinde almaktadır; bu güzel bir 
şeydir. 

Bu koordinasyon olayı, personelin, öğretim üyele
rinin dağılımında da devreye girmekte ve YÖK sis
temiyle getirilen esaslar sayesinde, bugün 27'ye var
mış bulunan ve yurdumuzun muhtelif bölgelerine 
dağılmış bulunan üniversitelerimizde, takdÜr buyu- I 
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rursunuz ki, eskiye göre daha adatetiü bir dağılım 
meydana gelmektedir, öyle zannediyorum ki, bütün 
kıyamet de biraz bu noktadan kopmaktadır. 

YILMAZ DEM*R (Bilecik) •—. Kıyamet, hocalar
la, profesörlerin atılmasından kopmaktadır. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMilROĞLU (Devamla) — Onların 
hepsine teker teker geleceğim; bazı önerilerim var, 
onları da dile gebireceğliım. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın 
iBakanım, sabırları yok, sahurları... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU <lDevamla) — Kıymetli ar
kadaşlarım, YÖK sistemi devreye girmeden evvel, 
üç büyük ilcimizin dışındaki üniversitelerimizde pro
fesör ve doçent adedi sadece 85 iken, yani bu öner
genin altında imzası bulunan değerli mİlletvekilileri-
mizin bölgelerindeki üniversiteler de dahil sadece 85 
iken, bugün 450'ye yükselmiştir. Dört sene içerisin
de az bir terakki değildir. Demek ki, YÖK «listemi, 
bir miktar şikâyetlere, bir miktar mağduriyetlere se
bebiyet vermiştir; ama toplum yararına, halk yara
rına, o bölgelerde yaşayan ve eğitim imkâ
nı bulmak islteyen, devletinden eğitimde fırsat 
eşjitliği bekleyen insanlar ve öğrenciler yararına, öğ
retim üyeleri adedini artırmıştır. 

ıBugün 22.4.1986 tarihi itibariyle, bütün Türkiye' 
de mevcut öğrettim elemanı adedi, profesör olarak 
1 951, doçent olarak 3 030, yardımcı doçent ola
rak 2 590, öğretim görevlisi olarak 4 697, okutman 
olarak 1 754, uzhıan olarak 717, araştırma görevli
si olarak 9 784 ve diğerleriyle birlikte 24 812.'ye ulaş
mış bulunmaktadır. Üç büyük ilimizin dışında bulu
nan bu höljgelerde, profesör, doçent ve diğer eleman
lar dahil olmak üzere, 3 496 öğretim elemanı görev 
yapmaktadır. 

Şimdi, bu koordinasyon görevinde, hem üniver
sitelerin 'bölgelere dağılımı, bütçeden gerekli hakla
rını almaları ve aslî unsur olan öğretim elemanıy
la teçhiz edilmeleri hangi sistemde mümkün olmuştur 
arkadaşlar veya olabilirdi? Eğer böyle bir merkezî 
planlama, ıdenetleme, koordinasyon organı, yine yü
ce milletin iradesiyle devreye girmemiş olsaydı, bu 
dağılımı hangi mekanizma ile yapma imkânımız 
vardı? Buna cevap vermek, öyle zannediyorum ki, bi
raz güçtür. 

Şimdi, deniyor ki, - bir öğretim üyesi İstanbul'da
ki toplantıda soyUedii, biraz tuhafııma gitti - «Efen
dim, bu kadar üniversiteye ne gerek var? Çadır ku-
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rar gibi üniversite kuruluyor bu memlekette. Bu ka- l 
dar öğrenci de, bazı metotlar ihdas edilerek - açık I 
öğretim gibi - üniversiteye alınıyor.' Bu gerçekçi j 
ihir eğitim değildÜr» eleştirisinde 'bulunmuştur. I 

>Ben o değerli öğretim üyesinin, «Çadır kurar I 
gibi üniversite kuruluyor» .sözünden, üniversite kur- I 
ma hadisesine siyasetin karıştırıldığını ifade ettiği- I 
rii -anladım. Burada gerçek payı olabilir. Yani, üni- I 
versiteîerin kurulmasında, üniversitelerin kurulmasa- I 
na amil olan prensipler, fizibiliteler geçerli olmalı- I 
dır. Bu ülkede, insanıgücü ihtiyaçları, insangücü po- I 
tansiyeli dikkatlice hesap edi'imeilJdir ve bölgeler ara- I 
sındaki dengeler dikkate alınmak suretiyle, üniver- I 
site kuruilmaılıdır. I 

'Bu düşünceye saytgı duymaktayım; fakat değerli I 
arkadaşlarım, bizim iktidarımız döneminde herhan- I 
gi bir üniversite kurulmamıştır. Eğer böyle üniver- I 
sûteler kurulmuşsa, bunun siyasî sorumluluğunu taşı- I 
'madiğimizi kabul edeceğinizi ümit etmekteyim. An- I 
oak, bir gerçek var ki bu üniversiteler kurulmuş- I 
tur. Bana sorarsanız, ne şekilde kurulduğu da çok I 
önemli değildir. Bu üniversiteler bulgun birer ger- I 
çektir ve bölgeler arası dengesizliği gideren, yurdun I 
her tarafında, vatandaşlarımıza, gençlerimize yük- I 
«teköğrenim imkânı veren ciddî birer kurum haline I 
gelmişlerdir; ama şüphesiz eksikleri gedikleri de var- I 
dır. Bizlere düşen görev, bu eksiklikleri gidermek ve I 
bu üniversiteleri, toplumumuzun yükseköğrenim in- I 
tîyaeını en iyi şekilde karşılayacak bir seviyeye ge- I 
tirmektir. »Bunun gayreti içerisinde bulunmaktayız, j 

«Efendim, üniversitelerde bu şekildıekii bir hare- I 
ket .tarzı başarı oranını etkiliyor ve başarılı bir eği- I 
tim yapılamıyor» iddiası da var. Yine, bu iddia da I 
(büyük ölçüde YÖK sistemine bağlanmaktadır. Eği- I 
timciler bunu her yerde dile getirirler. I 

Takdir edersiniz ki, eğitimde kaliteyi etkileyen I 
muhtelif faktörler vardır. Bunun bütün sorumlulu- I 
ğunu sadece bir organizasyona bağlamak doğru ol- I 
mayacaiktır. Eğitimde kalite, öğretim elemanının te- I 
mirtiyle mümkündür. Öğretim elemanını yurdun dört I 
bir köşesine tevzi eden bir sistem, eğitimde kaliteye I 
hizmet etmiş bir -sistemdir. Öğretim elemanının ol- I 
madiği yerde, eğitimde kalite, şüphesiz, olmayacak- j 
tır. 

'Eği'fiknde kalite, bizatihi öğretim kurumlarının I 
kendi iç tanzimleriyle, işlevleriyle ilgili olduğu gibi, I 
öğretim kurumları dışındaki diğer faktörlerle de il- I 
gilidir. öğretim kurumları dışındaki diğer faktör- I 
lerin, yani çevre faktörünün, sosyal çevre faktörü- J 
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nün, çocuğun eğitimiyle ilgili birtakım ihtiyaçlarının 
da - yurt, harç, kredi gibi - eğitimde kaliteyi etki
lediğini kabul etmek gerekir. 

ıBunun yanında, bir öğrencinin, yükseköğretimde 
eğitim yaparken, onun en tabiî ihtiyaçlarını karşıla
ma faaliyetleri yanında, eğitim sistemi içerisinde, 
eğitim kurumunda öğrenciyi eğitime yönlendiren ba
zı tedbirlerin alınması da eğitimde kaliteyi etkiler. 
Bu tedbirler nelerdir? 

Bakınız, hükümetimiz eğitimde kaliteyi düzelte
bilmek için, önce - demin arz ettiğim - çevre ko
şullarına eğilmiştir. Bunlar nedir? 

Yurt ihtiyacını gidermek için büyük bir atılım 
içerisine gürmiştir. Kredi taleplerini karşılamak için 
büyük bir gayretin içine girmiştir. Verdiği kredi mik- . 
tan tam ımanasi'yla öğrencimizin ihtiyacını karşıla
maktan uzaktır. Bugün 5 600 lirayla bu ihtiyacın 
karşılandığını söyleyemeyiz; fakat biz yurtlarımızda, 
yatak ücreti olarak sadece 2 500 lira alıyoruz değer
li milletvekilleri. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Harçla
rı karşılamıyor Sayın Bakan. 

SALÎM EREL (Konya) — Verdiğinizi geri alı
yorsunuz Sayın Bakan. 

MiİİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN BMİROÖLÜ (Devamla) — Harçlara da ge
leceğim. 

5 600 lira veri'yoruz, 2 520 lirasını yurt için alı-
vomz. Tabiî, geride kalan miktar da bir şey değil
dir; ancak hiç değilse, yurtta barınma ve banyo ih
tiyacını karşıladığını kabul etmek gerekir. 

Harç konusunda talepte bulunan bütün öğrenci-
erimizln, gerekli şartları yerine getirmesi kaydıyla, 
taleplerinin karşılandığını huzurlarınızda ifade etmek 
isterim. Ancak, bazı öğrencilerimiz, kendilerine ilgili 
meblağ talhsis edildiği halde, gerekli şartları yerine 
getirememişlerdir. Bu da, başka faktörlere bağlı olan 
bir tablodur. 

Eğitimde kaliteyi ilgilendiren eğitim içi faktör
lere ıgelince : Bu konuda da, YÖK sisteminde kali
teyi müspet yönde etkileyecek bazı düzenlemeler 
vardır. Bunlar nedir?.. Devam msöburiyetidİT. Bir 
öğrencinin öğrencilik vasfını kazanmasının temel ko
şulu, öğretime devam etmesidir. Bunlar, her yarı yıl 
yapılmakta olan iki ara sınavı ve vizelerdir. Ayrı
ca, öğretim üyelerine ve görevlilerine, her 'hafta as
garî bir ders yükü zorunluluğunun yine sistem içe
risinde getirilmiş olmasıdır. Bunlar da kaliteyi et
kiler. 
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Dolayısıyla, eğitimde kalite meselesinin üzerine 
hassasiyetle eğilmekte olduğumuzu ifade etmek iste
nim. Ancak, kaliteyi etkileyen bütün faktörlerin ek
sikliğini YÖK sistemine bağlamak da, zannederim 
doğru olmayacaktır değerli milletvekilleri. 

YÖK'le gelen ve yine 'eleştiri olarak dile geti
rilen önemli hususlardan bir tanesi de, araş/tırmala-
irin yapılamadığı ve YÖK sistemlinin bilimsel özerk
liğinin zedelenmiş olduğu şeklinde ifade edilmekte
dir. Burada, «özerklik» meselesine değinmek istiyo
rum. özerklik konusu, 'bilindiği gibi Anayasamızda 
yer almıştır ve üniversitelerin bilimsel özerkliğe sa
hip olduğu dile getirilmiştir. Üniversitelerdeki özerk -
ik anlayışının, bilimsel temellere dayanması gerekti
ği de Anayasada ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, bu özerkliğin mevcut olmadığı hususunda, 
muhtelif noktalardan eleştiriler yapılmaktadır. Araş
tırmaların tam manasıyla yapılamadığı, asistanların 
senelik atamalarla öğretim kademelerine sokulduğu 
dolayısıyla her yıl yenilenen atama kararnameler 
nedeniyle asistanların kendilerini tam manasıyla bi
limsel çalışmalara veremedikleri, doçent yardımcı
larının iki senede bir atama yenilemesine tabi ol
duklarını ve üç senesini doldurmayan doçent yar
dımcılarının doçentlik imtihanına girmelerinin ımüm 
gün olmadığı, bir yerde doçentliğini tamamlayıp pro
fesör olmak isteyen öğretim üyelerinin yine bu im
kâna sahip olabilmek için üniversite değiştirmek zo
runda oldukları gibi noktalar, üniversitelerde araş
tırma özerkliğini ve bilimsel özerkliği zedeleyen., bu
na etki yapan menfi faktörler olarak eleştiriye tabi 
'tutulmaktadır. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
lütfen bakanların dikkatini çekin, ayakta iş takibi ya
saktır. 

'BAŞKAN — Bvet efendim, 
MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK. VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Aslında bu 
konuda, bilindiği gibi, eski uygulamada bir asista
nın, asistan olarak görev yapabilmesi için, dokto
rasını vermesi veya uzman olması şartı vardı; an
cak zaman içerisinde, asistanlık görevinin yapılabil
mesi için, istisnaî haillerde uzman lölma şartının aran-
mayaoağı esası getirildiği halde, üniversitelerarası 
kurul bu şartı tamamen kaldırmış ve bunu bütün 
asistanlara, teşmili ederek, asistanlık süresince dok
tora yapma şartını oltadan kaldırmıştı. 

Şimdi hepimizin, üniversitede eğitim yaptığımız 
süre içerisinde rastladığımız -münferit de olsa- bazı 
hadiseler vardır. Yani, bir asistan tyir yerde bir kad

ro kaptığı zaman, burada doktorasını vermeden is
tediği kadar kalabilmekte ve kendisinden sonra ge
lecek olan araştırma ve fime daha yatkın, bu ko
nuda beceri sahibi 'gençlerimizin önünü tıkamak
taydı. Şimdi ise bu asistanlarımıza, «Bir senelik mu
kavele ile -bir senelik mukavele tabiri yanlıştır- bir 
senelik atama ile burada görev yapmaktasınız; eğer 
görevinizi ve araştırma faaliyetlerinizi ciddiyetle ta
kip ederseniz, bir ilim adamı oilma hüviyetine aday 
bir kişi olduğunuzu tebarüz etttirirseniz, önünüz açık
tır, atamalarınız yenilenir. Ancak, bunu yapamazsa
nız, o zaman ille de ilim adamı olacağını diye uğ
raşmayın, başka bir işle meşgul olun» diyoruz. Bu 
sistemin getirdiği esas budur değerli milletvekilleri. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahıramanmıaraş) — Sa
yın Bakan, uygulama böyle mi?. 

MİİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Arz ede
ceğim efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Siz hangi sis
temde mezun oldunuz Sayın Bakan? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Arz ede
ceğim efendim; bu konuda bazı öneriler de var. 

Şimdi, asistanlık meselesinde, belki bu bir sene
lik süre, o kişinin yetişmesi ıı'çin gerçekten yeterli 
olmayabilir. Yani «Efendim, bir sene içerisinde bir 
kimse ilmî kariyerini ve kendisıini geliştirme çaba
larını tam anlamıyla ortaya koyamaz. Dolayısıyla 
Demokles'in Kılıcı gibi, bir sene sonra kadrosunu 
kaybetme 'düşüncesiyle bu kişinin üniversitede, nor
mal olarak kendisini ilmî çalışmalara vermesi müm
kün değildir» denebilir. O zaman bunun çaresini ge
tirmek o kadar zor değildir; bunun çaresi getirile
bilir, yani süresi artırılabilir; fakat eski sistemde 
olduğu ıgibi, «Sen ister doktoranı ver, istersen ver
me, namütenahi burada asistan olarak görev yapa
bilirsin» gibi bir imkân vermek de, herhalde, hem 
şikâyet ettiğimiz ilmî özerkliğe uygun düşmez, hem 
de araştırma faaliyetlerindeki arzu ettiğimiz etkin
liğin teessüsüne imkân vermez. 

Dolaynsıyla bu noktadaki eleştiriyi, belki süre
lerle ilgili olaraik haklı görmek mümkün olabilir; 
ama atamaların yenilenmesi düşüncesi bir sistem 
olarak getirilmiştir. Bunu da, zannedenim üniversi
telerde ilmî çalışmaların artırılması bakımından, ye
rinde bir uygulama olarak değerlendirmek gerekir. 

Atamalar meselesi de, bu noktada, yine üniver
sitedeki özerkliği zedeleyen bir faktör olarak dile 
getirilmektedir. 
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'Atamalar konusu üzerinde muhtelif görüşler, ya
ni muhtelif sistemler var değerli miMetvekiIeri. Ata
ma hadisesi, bilindiği gibi, sadece rektörler ve de
kanlar için yapılıyor, diğer hususlar üniversitelerin 
kendi iç bünyesindeki sisteme göre yürütülmektedir. 
öğretim ve yönetim kademelerindeki elemanların da 
abanmadan, seçim usulü ile getirilmesini özerklikle 
özdeş olarak görmek ve bu sistemin sadece demok
ratik prensipleri benimsetmeyen ülkelerde yapıldığını 
kabul etmek ve ibiılimısel özerkliğe aykırı görmek de 
zannederim hatalıdur. Neden hatalıdır? 'Bu sistemleri 
incelediğimiz zaman görmekteyiz ki, 'İngiltere, Al
manya, Amerika, Kanada gibi Batı demokrasileri
nin en güzeli örneklerini veren ülkelerde, Ibu makam
lara, atama yoluyla yönetici tayin edilmektedir ve 
kimse çıkıp da, «Efendim, siz ıbu atamaları yap
makla üniversitelerdeki bilirosel özerkliği kaldırdı
nız» dememektedir; ama bunun yanında, bazı kara 
Avrupası ülkelerinde -yine faizimi eski sistemimizde 
olduğu gibi- seçim esasıyla yönetici görevlen diril!-
mektedir. Dolayısıyla bu noktada, bilimsel özerklik 
meselesini bir ölçü olarak kullanmanın doğru ol-
maldığı 'kanaatindeyim. 

İBAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu efen
dim, lütfen toparlayın. 

MİLLÎ EÖİTİ'M GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Asılında, 
bu süre içerisinde, YÖK gibi köklü 'bir anayasal ku
ruluşun işleyiş'ine ilişkin olarak önergede yer alan 
hususlara tam manasıyla değinmek imkânı olmadı
ğını, Sayım Başkanın ikazı üzerine anlamış bulun
maktayım; ancak bu konuda, uygulamadan doğan 
ve düzeltilmesi üzerinde çalışma imkânı 'bulunan hu
suslara değineyim. Çünkü ben konuyu ikiye ayır
mıştım; bir, sistemin ana yapısı ile ilgili eleştirileri 
cevaplandırmaya gayret ediyordum; bir de uygula
malar var. Uygulamalardan doğan... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Ne eteş-
tirisıi efendim, eleştiri Mecliste yapılır. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Eleştiri 
'tabiri önergede yok da; 'ben Ibu vesileyle, bir nevi, 
kamuoyundaki eleştirilere buradan açıklama getir
mek fırsatını 'bulmuş oluyorum. 

Değerli arkadaşlarını, atamanın seçim yoluyla 
yapıldığı üniversitelere bakıyoruz; devlet hemen 
arkasından bir komiser tayin etmiş. Seçıim usulüy
le yönetime gelen yöneticilerin, öğretim elemanları
nın ve rektörlerin arkasında komiser olarak bir dev

let memuru var ve yönetimin bütün ağırlığı onda. 
Seçilmiş olan yöneticinin büyük bir yetlki'sıi yok; yani 
devletler, öğretimin en yüksek kademesi olan yük
seköğretimde, belli mekanizmaları daima denetim al
tında bulundurmayı tercih etmişler ve bunu zarurî 
görmüşlerdir. 

Değerli arkadaşlarını, 1933 yılında, İstanbul Üni
versitesinin, darülfünundan üniversiteye dönüşünü 
hazırlayan reform kanununda aziz Atatürk'ün ken
di elyazısryla kanun tasarısı üzerinde yaptığı şerh
lere bakınız ,'burada da aynı espriyi ve atama esp
risini derhal göreceksiniz. 

iBu bakımdan, «Efendim, bu sistemde YÖK'le 
rektörleri, dekanları atıyorlar, böylece özerkliğe ay
kırı 'bir durum meydana geliyor» düşüncesine ken
dimizi kaptırmayalım. En beğenilen Batı ülkelerin
de (bile, bu sistem halen uygulanmaktadır. 

önergede «yolsuzluk var» deniliyor. 
Bu konu, önergede bir cümleyle geçıilmiz. Tabiî 

bunun müşahhas delillerini ortaya koymak lazım. 
Dile getirilecektir mutlaka. 

«Sistemin işleyişimde ağırlık var» deniyor. Yani, 
üniversitenin bir teçhizata ihtiyacı olduğundan ba
hisle, bunun temininde güçlük çekiliyor deniyor -ki, 
bu noktada bazı bürokratik engellerin olduğunu toiz 
de tespit ettik- 'bu meselle üzerinde, özelıl'ikle itha
lattan doğan bürokratik «muameleler üzerinde çalış
mak. gerektiğine inanmaktayız. 

Ayrıca, tatbikata ilişlkin diğer 'bir konu; üniver
sitenin bir elemana ihtiyacı olduğunda, bunu almak 
iç'in uzun süre 'beklemek zorunda kalmasıdır. Bek
lemesinin iki nedeni var; birincisi, çıkarılan genel
geler ve kararnameler uyarınca Maliye ve Gümrük 
Bakanlığından ve Devlet Personel Dairesinden gö
rüş alma zaruretinin olması. Bu konuyu daha işler 
bir durum getirmek lazım. İkincisi de, yapılan .gü
venlik soruşturmaları medeniyle uzun süre geçmesi
dir. Soruşturmaların daha kısa sürede yap ılalbileceği 
bir sistemi getirmek lazım. Yardımcı doçentlerin, 
doçentliğe yükselebilmesi için, bulunduğu üniversi
tede en az üç yıl çalışmış olması mecburiyeti var
dır. Eğer başka üniversiteye giderse, mecburiyet ol
madan bundan istifade ediyor. Bu nokta üzerinde 
de, durularak, belki kendi üniversitesinde doçent ol
ma imkânını getirmek mümkün olabilir; tatbikata 
ilişkin bir meşedir. 

Diğer önerli bir hadise, doçentken, profesör ol-
mak isteyen bir öğretim üyesinin, başka bir üniver
siteye gitme zarureti olmasıdır. .Bu husus da çok 
dile getirildi. 
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Arkadaştanım, unutmayallım iki, eğer, bugün ıge-
lişmekte olan yörelerimizde öğretim demanı varsa, 
bu madde sayesinde vardır; falkaıt sistem şimdi ter-
ısime işlemeye 'başlıyor; yani Van Üniversitesindeki 
bir doçent, profesör ıdlmak için 'batıdaki üniversite
lerimizden ibirine gitmek zorunda, işte burada ibıir 
terslik var; yani sistem tersine işlemeye ibaşllamış. Bu
nu düzelte'bM'iriz; ibunun düzeltilmesi gerektiği ika
na atindey im. 

Kıymetli milletvekillileri, sistemlin işleyişine ilişkin, 
tatbikata ilişkin da'ha pek çolk 'husus var; ancak, 
bunlardan bir. tanesini söyleyeyim -öğretim üyeleri
miz de dile getirmişlerdi- «Yükseköğretim 'Kurumla
rında akademik 'kurullar işlemiyor. Biz, görüş ve dü
şüncelerimizi, • şikâyetlerimizi, akademik ımeseilderle 
ilgili düşüncelerimizi dile getiremiyoruz» demilmıişıti. 

!Bu husus, 18 Nisan 1986'da çıkan bir yönetme
likle halledilmiştir ve Akademik Kurulların Oluştu
rulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği çıkarılmış 
buluıflırnaıkbadır. Böylece, üniversitelerimizde daha 
sı'hatli 'bir 'haberleşmenin ve bilimsel çalışmalara yan
sıyan 'bir haberleşmenin yapılması imkânı getirilmiş
tir. 

Değerli milletvekilli arkadaştanım konuştuktan son
ra, fırsat bulabilirsem ve Sayın Baştanım da mü
saade ederse, arkadaşllarımın değinecekleri hususlar
da görüşlerimi arz etmek 'isterimi. 

'Bu vesileyle huzurlarınızda Yüksek öğretim Kuru
muna ilişkin ımeselder hakkında açıklama yapma 
fırsatı ıbulduğum için teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bn derin saygı'larımı arz ederim efendim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baıkan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Ahmet Sırrı Özbek, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA AHMET SIRRI ÖZ
BEK (Adıyaman) — Sayın Başkan, yüce Meclisin 
değerli üyeleri; sayın bakanın açıklamalarından 
anlaşılıyor ki özellikle salı günü ANAP Grup toplan
tısında yapılan konuşmaları da bildiğimiz için, YÖK' 
ün, yani Yükseköğretim Kurulunun uygulamaların
da büyük ölçüde aksama ve yanlış uygulamalar 
yapıldığını kendileri de kabul ediyorlar. 

Bu önergenin esas amacı, 'bu uygulamalardan 
doğan aksaklıkların tespit edilmesidir. İsteğin esa
sında bu yatmaktadır. 

. Birtakım hususlara, müsaade ederseniz, kısaca 
cevap vermek istiyorum. Üniversite reformundan 
bahsedildi. YÖK reform değildir. Reform, ileriye 
gidiştir. YÖK, Türkiye'de geriye gidişin simgesi 
halini almıştır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Öğretim üyesi adedinin artmış olduğundan bah
sedildi. 

'Bizce, artış sunidir, göstermeliktir. Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı yüksekokulların, eğitim enstitü
lerinin ve teknik okulların YÖK'e bağlanmış ol
ması üniversite kadrolarında artış olarak gösteril
miştir. Kaldiki, Devrim Tarihi, edebiyat, Türkçe ve 
beden eğitimi gibi derslerin zorunlu ders haline 
getirildiği üniversitelerde, liselerden alman öğret
menlerle kadrolar şişkin gösterilmiştir. Hatta Sa
yın bakan çok iyi hatırlayacaklar, Sayın Doğramacı 
bir bütçe konuşmasında, «Biz her türlü görüşe 
Açığız ve hatta yurt dışından bile değişik görüş
lerde hocalar getirdik» demişti, ben de merak ede
rek araştırdım; dört tane hoca Devlet Konservatu-
varına bale öğretmeni olarak gelmiş. Bu mudur her 
türlü düşünceye açık olmak ve uygulamak? (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Yükseköğretim Kurulunun göreve başlamasından 
bugüne, yükseköğretim kurullarının içerisine düştü
ğü kaosun neresinden başlamalıdır, gerçekten bile
miyorum. Aslında, adına «YÖK» denilen bu kuru
mun olumlu taraflarını anlatmak isterdim; ancak, 
inanın uzun süredir konuyla yakından ilgileniyo
rum; ama bir tek olumlu yanını bulamadım. Bugün, 
kuruluşundan beş yıl sonra, kısaca «YÖK» diye bi
linen Yükseköğretim Kurumunu irdelemek, toplu
mumuzun geleceğine yönelik olumsuz etkilerini göz
ler önüne sermek istiyorum. 

YÖK, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimin
den ısrarla kaçan, en azından kaçmanın yolunu bu
lan bir kurumdur. Kurul Başkanı, anlaşılmaz bir 
biçimde, devlet protokolünde Başbakanın önünde 
yer almakta ve her olanakta, daha uzun yıllar ko
numunu koruyacağını belirterek, kendini bir anlam
da ömür boyu başkan ilan etmek'ten çekinme
mektedir. 

YÖK, aşağıda açıklayacağım gibi, keyfî yöne
timin en somut bir örneği haline gelmiştir. Uygula
maları, düşün ve 'bilim düşmanlığından, öğrenci soy
kırımına kadar uzanan derin etkileri, ülkemizin ge
leceğini ipotek altına alacak boyutlardadır. Bunları 
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görmezlikten gelmemiz ya da göz ardı etmemiz 
mümkün değildir. Yoksa, halkımıza karşı en büyük 
sorumsuzluğu yapmış oluruz. 

Bilindiği gibi, ülkemizde üniversite ve yüksek
okulların sayısı arttıkça, bunların kararları, örgüt
lenmeleri, akademik aşamalarının belirlenmesi açısın
dan bir eşgüdüm zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Nite
kim, bu amaçla üniversitelerarası kurul oluşturul
muş ve YÖK'ün kuruluşuna kadar da başarıyla gö
rev yapmıştır. YÖK, bu kurulun yerini almak ve 
Türkiye'de mevcut tüm yükseköğretim kurumlarını 
tek çatı altında toplama amacıyla kurulmuştur; fa
kat bugüne değin yapılan uygulamalar, bu amacın 
dışında bazı temel gerçeklerin varlığımda ortaya 
koymuştur. YÖK artık, yükseköğretimde eşgüdümü 
sağlayan bir kurul biçiminde tanımlanamaz. YÖK, 
şu andaki yetki ve etkileriyle, belirli bir antidemok
ratik dünya görüşünün ya da düşünce biçiminin öğ
retim üyeleriyle öğrencilere benimsetilmesi, bu an
lamda toplumun bu düşünce biçimi doğrultusunda 
koşullandırılmasıyla görevlendirilmiştir. ı(SHP sırala
rından alkışlar) 

YÖK, kendini dolaylı yollardan ömür boyu baş
kan ilan eden Doğramacı'nın yönetiminde, üzerine 
düşen görevleri noksansız ve acımasız bir biçimde 
yerine getirmektedir. Bundan dolayı da YÖK ve 
onun başı, yalnızca üniversitelerle yüksekokulları 
denetim altında tutmakla yetinmemekte, Atatürk 
Dil ve Tarih Kurumu, TRT gibi, ideoloji oluştur
makta önemli yeri olan kuruluşları da kontrol et
mektedir. Bu durum, YÖK'e verilen temel görevin 
ne olduğunu da açıkça sergilemektedir. 

Bu dönemin ideolojisini üretmek ve yaymak so
rumluluğunu almış olan YÖK'ten, bilimsel özerkliği 
benimsemesi beklenemez. Nitekim, yalnızca özgür 
araştırmadan yana olan yüzlerce öğretim üyesi üni
versiteden uzaklaştırılmıştır. Sözleşmeleri iptal edil
meyen öğretim üyeleri için 1402 sayılı Sıkıyönetim 
Yasası ve hiçbir yasal ve anayasal kaynağı olma
yan güvenlik soruşturmaları işletilmiştir; böylece, 
üniversitelerin yaratıcı, araştırıcı, irdeleyici beyni 
'boşaltılmıştır. Bugün görevde tutulanların birçoğu, 
özgün ve bilimsel bir makaleden bile yoksundur. 
öğretim üyeleriyle, üniversite dışından gelip ders 
vermekle görevlendirilenlerin durumu da budur. İş
te, YÖK'ün kadrosu böyle oluşturulmuştur. Bunları 
Türkiye'de bilmeyen kalmamıştır. Bu nitelikteki 
öğretim üyelerinin, derslerde kullanacakları kitap
ların seçiminden, verecekleri ödevlerin sorularına, 

î hatta verecekleri sınav notuna kadar hiçbir özgür
lükleri kalmamıştır. Bir anlamda, tekdüze düşünce 
ve değer kalıplarını yineleyen robot öğretim üyeleri 
türetillmiıştiır. Düşünen, araştıran, yaratan genç araş-

I tırma görevlileri ise, birer yıllık, hatta altışar aylık 
j sözleşmelerin baskısı altında ya bu duruma ayak 
j uydurmak zorunda bırakılmakta ya da üniversiteden 

uzaklaştırılmaktadır. 
Bu konudaki çarpıcı birkaç örneği sunmak isti

yorum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
İdare Hukuku Kürsüsünde Doçent Metin Günday'a 
kadro verilmeyerek görevden uzaklaştırılmıştır; şu 
anda bu kürsü tamamen boştur. Kamu Hukuku 
Kürsüsünün bir tek öğretim üyesi olan Doçent Yah
ya Zabunoğlu'nun görevine son verilmiştir; fakül
tenin bu kürsüsü de halen boştur. Aynı fakültede 
Medenî Hukuk Kürsüsünden Doçent Ahmet Kılıç-
oğlu, fakülte dekanının yazılı isteğine rağmen, gö
revinden uzaklaştırılmıştır. Bu örneklerden daha 

j yüzlercesi verilebilir. 

| YÖK ve kendüni yaşam boyu baışlkan ilan eden 
başkanı, bilimsel özerkliği çiğnerken ve de yaratıcı 
araştırmaları engellerken, önemli bir başka görevi 

| de yerine getirmektedir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
! milletvekilleri lütfen yerlerine otursunlar. Oturu-
j mun doğru dürüst devamını temin edin. Lütfen ken-
| dinize gelin ve bunu temin edemiyorsanız kürsüyü 
î terk edin.. 

IBAŞKAN — Sayın m'Mötvekli lütfen.. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Lütfen kendinize 

gelin, doğru dürüst idare edin. 
BAŞKAN — Sayın Demir, Başkanlığa bu şe

kilde hitap etme hakkını hangi konuda buldunuz? 
j YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Görüyoruz işte, 
j olayların sebebi sizsiniz; hangi konuda olsun? Bü-
j tün bakanlar ayakta, burası sohbet yeri değil. Doğru 
j dürüst idare edin. 
I BAŞKAN — Doğru dürüst idare ediliyor Sayın 

Demir, hiç merak etmeyiniz, doğru dürüst idare 
ediliyor. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Biz aksini dü
şünüyoruz. 

< BAŞKAN — Sayın Özbek, devam ediniz efendim. 
: AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamla) — Bazı ge

lişmeler göstermiştir ki, Türkiye'nin genç ve yete
nekli işgücüne, uluslararası işbölümünde, ikinci ya 

J da üçüncü sınıf teknisyenlik rolü layık görülmüş-
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tür. Bu öyle bir roldür ki, yaratıcılığa kapalı belli 
teknolojileri bellemek ve onları tekrarlamakla yeti
nir. Meslek yüksekokullarına verilen ağırlığın, üni
versite öğretim programlarında bilim ve teknoloji 
üretmekten çok, ezberleme ve tekrarlamaya yönelik 
uygulamalı derslere ağırlık verilmesinin ve çoğu kez 
tek kitapla yetinilmesinin arkasında hep bu rolün 
gerekleri yatmaktadır. 

Kanımızca YÖK bu görevi yerine getirirken, 
bugünkü yapısı, programı ve bilimden uzaklaşan tutu
muyla, Türkiye'nin geleceğine yönelik ağır bir suç 
işlemektedir. Bu uygulamalara göz yuman herkes, 
bu suça dolaylı da olsa katılmış olacaktır. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, YÖK bilimsel özerkliğe, bi
lim ve teknoloji üretimine karşı olan bugünkü tu
tumuyla; öğretim elemanlarının akademik, haklarını 
da çiğnemektedir. Doçentlik, özellikle profesörlük 
atamalarında, tüm yetki yasaya aykırı olarak YÖK 
başkanının elinde bulunmaktadır. 

ABDURRAHMAN DEMIÎRTAŞ (Hatay) —Yok 
öyle şey. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamla) — Dolayı
sıyla, bu tip akademik atamalarda nesnel ölçütlere 
yer verilmemekte, üstelik profesörlük atamasında ge
rekli olan üniversitelıerarası dönüşüm ilkeleri göz 
ardı edilerek, eski deyimle hülleli tayinler gerçek
leştirilmektedir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Karadeniz üniversitesinden Profesör Nuran 
Özalp'in basına yansıyan açık mektubu, sözünü et
tiğimiz, kayırmalı, hülleli tayinlerden birini olanca 
açıklığı ile sergilemektedir. Bu konuda bir diğer 
çarpıcı örnek de, kesinleşmiş profesörlük kararı ve 
yine kesinleşmiş yargı kararına rağmen uygulan
mayan, 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyelerinden 
Ayda Arel'in durumudur. Bir başka çarpıcı örnek 
de, Hacettepe Üniversitesinde beş yıldır profesörlü
ğü bekletilen Doçent Turgut Başkan'dır. 

YÖK uygulamalarına artık üniversite rektörleri 
ve öğretim üyeleri de karşı çıkmakta ve eleştirmek
tedirler. istanbul Teknik Üniversitesinde gerçekleş
tirilen bir toplantıda sunulan tebliğler bunun örne
ğidir. Bazı yayın organları bu toplantıda yapılan 
eleştirilere yer varmiişllerdir. YÖK Başkanı, üniver
site öğretim üyelerinin eleştirilerini, 'onları bir an
lamda küçük gören, horlayan bir şekilde ve «YÖK' 
te tek sorun öğretim üyelerinin maaşlarıdır» biçi
minde yanıtlamıştır. YÖK sisteminin özerk ve de
mokratik üniversite anlayışına taban tabana zıt ol

duğu gerekçesiyle, bu üniversitelerde artık çalışıla-
mayacağını söyleyen Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Yaşar Ka-
rayalçın - liberal görüşüne rağmen - bu görevin
den istifa etmiştir. Sayın Doğramacı'nın yukarıdaki 
cümlesi karşısında, bugüne kadar birkaç bini bulan 
istifaların daha da artacağı endişesi içerisindeyiz. 
YÖK uygulamalları, keyfîilliğin, kayırmacılığın sim
gesi olmuştur. Bu konudaki örnekleri, açıklayacağım 
şu ek örneklerle tamamlamak istiyorum. 

Ormancılık disiplini ile uzaktan yakından ilişkisi 
olmayan bir zat, Karadeniz Üniversitesi Orman Fa
kültesi Dekanlığına atanmıştır. Kampala'da 26.1.1981 
tarihinde bir arkadaşına yazdığı mektupta, Sayın 
Cumhurbaşkanını hedef alan sözleri basına da yan
sıyan Profesör Tarık Somer, en büyük üniversitele
rimizden birine rektör olarak atanmıştır. İçerdiği 
görüşlere hepimizin katıldığı «Aydınlar Dilekçesi» 
ne imza atan kişilere, YÖK tarafından savaş açıl
ması, görevlerine son verilmesi anlamlıdır. Görev
lerine son verilenlere bir örnek, Hacettepe Üniver
sitesinden Doktor Sargut Şölçün'dür. 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi çatısı altında «Mec
lise çizme ile gireriz» diyebilen YÖK Balkanının 
hemışenisıi, YÖK başkanvekili hakkında, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanının istemine rağmen, 
hâlâ hiçbir işlem yapılmamıştır. (SHP sıralarından 
alkışlar) ama çağdaş bilim üreten, bilimsel özerkliği 
savunan binlerce öğretim üye ve yardımcısının gö
revine son verilmiştir. 

YÖK Başkanının oğlunun sınıf arkadaşı Gür-
kan Polat; daha Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
doçentken, Hacettepe Üniversitesine dekan olacak 
diye, dekanlık açık bırakılmış, dört ay sonra pro
fesör yapılan bu genç şahıs, gerçekten Hacettepe 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesine dekan olmuş
tur. 

Tank Somer'in bir dediği iki yapılmamış; ken
dilisi .gibi düşürten ive kendisi gibi kimyacı olan üç 
öğrencisinden Kemal Gürüz Karadeniz Üniversite
sine, Arif Çağlar Fırat Üniversitesine, önder Pa-
mıı'k Dicle Üniversitesi rdktörlüklerine atanmışlardır. 
Somer'in kayınbiraderi Okyay Alpagut dekan ol
muş, Somer'in eşi de doçentlik süresi biter bitmez, 
Gazi Üniversitesine profesör olarak atanmıştır. 
(SHP sıralarından «oohh» sesleri) 

1985 yılında YÖK tarafından ülkemiz adına 
Japonya'ya gönderilen beş öğrenciden ikisi Sayın 
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Somer'in kızı ile nişanlısıdır. Bu örnekleri çoğalt
mak mümkündür. Bunlar keyfîlik değil de nedir 
arkadaşlar? 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Yağma Ha
sanın böreği... 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, YÖK'ün ve ona bağlı üniversitelerin 
akçalı yönetimi konusunda da ciddî kuşkularımız 
vardır. Genel bütçeden sağlanan kaynağın dışında, 
üniversitelerimizin öğrencilerinden aldıkları harçlar, 
döner sermaye ve bunlar gibi gelirleri yanında, bu
günlerde bu kaynaklara bir de özel fonlar eklen
miş bulunmaktadır; bunların en çarpıcı örneğini 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde görmekteyiz. Bu 
üniversitedeki uygulama ile ilgili belge ve bilgiler 
elmizde mevcuttur. Ancak, bir gazetede çıkan kö
şe yazısı üzerine, ,örta Doğu Teknik Üniversitesi 
Rektörü Mehmet Gönlübol ile YÖK Başkanının 
arası açık olduğu için, bu konuda soruşturma açıl
mıştır. Bu bilgileri bunun için şu anda sunuyorum; 
sayın bakanıma yazılı olarak ileteceğim. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesinde görüldüğü gilbi, üniivertsitöleri-
miz, akçalı olanaklarını çeşitli söylentilere yol aça
cak şekilde kullanmaktadırlar. 

Özellikle dikkaltüerli bir nokta üzerine çekmek 
istiyorum. YÖK'ün kontrol ettiği akçalı olanak
lar, Türkiye'nin koşulları içerisinde çok büyük ve 
geniştir. Ne yazık ki, bunların en küçük bir parçası 
bile bilimsel araştırmalara yöneltilmemektediı. Ya
tırımlar, kapasite artırıcı yönde değildir ve eldeki 
olanaklara göre çok küçüktür. Hepsinin de ötesin
de, eğitimin kalitesi her geçen yıl gerilemektedir. 
Devletin ve öğrencilerin büyük malî yükler altına 
girerek oluşturdukları fonlar, eğitimin kalitesine 
yansımamakta, hatta bir bakıma, ters orantılı olarak 
etki yapmaktadır. 

Üniversitedeki öğrenim kalitesi, gelecek kuşak
lara güveni de sarsmaktadır. Teknik üniversitede 
yapılan ve daha önce sözünü ettiğimiz toplantıda 
bu durum gözler önüne serilmiştir. Büyük umut
larla üniversitelere gönderilen gençlerimiz, bekle
dikleri eğitimi alamamakta, çağdaş bilim ve tekno
lojinin ürünlerini toplayamamakta, beceri ve yete
neklerini tam anlamıyla kullanamamaktadırlar. En 
yüksek puanlarla, girilen fakültelerde bile, eğitim 
seviyesi eskiye oranla çok düşüktür. Tıp fakülteleri
nin üst düzey yetkilileri, yeni yetişen doktorları
mızın bilgilerine kuşkuyla bakmaktadırlar. 
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Anlaşılan odur ki, bugün üniversitelerimiz bir 
emmebasma tulumbanın görevini yapmaktan öteye 
bir faaliyet gösteremiyor. Aşamalı sınavlardan geç
tikten sonra üniversiteye giren gençler, ya birkaç se
ne içerisinde yabancılaştırılarak kurumun dışına sil
kelenip atılıyorlar ya da yetersiz bilgilerle mezun 
oldukları için, umutlarını yaşama geçirecek işleri 
bulamıyorlar. 

Sayın milletvekilleri, YÖK Başkanı da, sözleriyle 
değil, eylem ve kararlarıyla bizim bu düşüncemizi 
kabul etmiş görünmektedir. Bu yıl öğretime açılacak 
olan «iBilkertt Üniversitesi» bunun açık kanıtıdır. 
Hacettepe Vakfının geniş olanaklarıyla beslenen', öğ-
renclerden yılda 1,5 milyon Türk lirası öğrenim har
cı alacak olan bu özel, ayrıcalıklı üniversite, kalifi
ye eleman yetiştirme iddiasıyla kurulmuştur. Bu 
bir itiraftır. Milyarları aşkın bütçeleriyle sözüm 
ona eğitim yapan üniversitelerimizdeki nitel yeter
sizliği, bu ayrıcalıklı üniversitenin kuruluş proje
sinden daha güzel anlatacak bir başka örnek bulu
namaz. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, YÖK ve onun ömür boyu 
başkanı olduğunu ileri süren kişi, Türk eğitimine, 
toptan katmanlarına göre öğretim faırlklılaştınılması. 
yaklaşımını da getirmiştir, üniversite öğretiminin 
ticarî meta haline getirilmesi sonucunda, üst ge
lir gruplarının çocukları daha nitelikli eğitim görme, 
bunun sonunda işgücü piyasasında yüksek ücretle iş 
bulma olanağına sahip kılınırken, alt gelir grupları
nın çocukları, niteliksiz öğretim üyelerinin yığıldığı 
üniversitelerde, geleceklerini yaralamadan, yaşama 
umutlarını sürdürerek okumaktadırlar. Cumhuriye
timizin eğitim sistemine vurulmuş en büyük. darbe
dir. 1920'li yıllardan bu yana tüm toplum katman
larına yönelik fırsat eşitliğini bir ölçüde karşıla
maya çalışan bu eğitim anlayışı, YÖK'ün mimarları 
tarafından toprağa gömülmüş bulunmaktadır. 

Belirli düşünce kalıplarının doğrultusunda prog
ramlanmış, araştırmadan, okumadan, incelemeden ve 
irdelemeden soğutulmuş genç kuşaklar, kendi sorun
larının bile farkına varmadan, yaşamlarına, toplum
larına yabancılaştırılmakta ve küsftürülmektedirler. 
Böylesine büyük bir suçun işlendiği, Cumhuriyet 
tarihimizde görülmemiştir. Bugün toplum vicda
nında yargılanması gereken bu suçlular, kendi üret
tikleri sözde sayısal bilgilerle, başarılarını kanıt
lama çabasındadırlar. Olayları bilenlerin buna inan
maları mümkün değildir. 

Hangi, partiden olursak olalım, siyasal yaklaşı
mımız ne olursa olsun, kendi çocuklarımızın ve on-
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ların arkadaşlarının dramını görmemezlikten geleme
yiz. Vize sınavlarının baskısıyla ellerindeki tek ki
tabı ya da notu okumaya mahkûm edilmiş olan, 
geleceğimizin güvencesi çağdaş mahpuslar, yani üni
versite öğrencileri üzerinde biraz durmak istiyorum. 

(Bu gençler, YÖK'ün acımasız kuralları içeri
sinde bir nevi pranga yaşamı sürmektedirler. Kişi
likleri öldürülmüştür, sosyal ve kültürel faaliyetle
rine izin verilmemektedir, kendi haklarını savunmak 
için örgütlenmeleri yasaklanmaktadır. Bunlar, her 
gün basına yansıyan olaylar haline gelmiştir. Öğ
rencilerle yönetim arasında en küçük demokratik 
ilişki yoktur. Basit bir satranç turnuvası için bile 
engeller çıkarılmaktadır. Şimdi de bize yansıyan 
olaylara kısaca değinelim. 

Yukarıda kalma ve sembolik olan kredileri alma 
süresinin okul süresi kadar tutulmuş olması, buna 
karşılık harçların çok ağır oluşu, öğrencileri, aşa
madıkları engellerle karşılaştırmaktadır. Vize hafta
larında dahi, yurtlarda temizlik, santral ve katlar
da nö'bet tutma işleri öğrencilere yaptırılmaktadır. 
Birçok fakültede vize sonuçları, dekanların emriyle, 
zamanında açıklanmamakta ve gençlerimiz, çalışma
larını belli bir düzende sürdürememektedirler. 
Hiçbir yurttaki revirds doktor ve hemşire bulunma
maktadır. Yurtlarda, öğrencilerin dolaplarının anah
tarlarının birer örneği yurt yönetiminde bulunmak
ta ve öğrencilerin özel yaşamı bir yerde gözler önüne 
sergilenmektedir. 

öğrencilerin beslenme, ulaşım ve temizlik sorun
larına hiçbir çözüm getirilmemiş; kantinler, öğren
ciler birbrleriyle konuşmasın diye, birkaç fakültede 
kapatılmıştır. 

YÖK'ün hataları yüzünden, sık sık çıkartılan af
lardan, öğrenciler nasıl yararlanacağını bilememekte
dir. Ayrıca her fakültenin, af konusunda değişik uy
gulaması izlenmektedir. Yönetmelikler açık değil
dir ve bunlar arasında eşgüdüm sağlanamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu örnekleri sayısız biçim
de çoğaltabiliriz, öğrencilere, okul ve yurt yöne
timlerinin nasıl olumsuz baktığının en somut örne
ği, Hacettepe Kız Yurdunda çıkan olaylar ve Bor
nova Yurdunda ölen öğrencidir. İnançları öldürül
müş, düşünmeleri yasaklanmış, yatmaları ve kalk
maları bile programlanmış bu gençlerin kötü alış
kanlıklara alışamamasını istemek, onlarla bir yerde 
alay etmektir. Ne yapmalarını istiyorsunuz? Oku
mayı yasakladınız, özgür düşünceye kilit yurdunuz, 
sosyal faaliyetleri engellediniz, kültürel uğraşıları 
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j kendi doğrultunuzda yönlendirdinz, onlara insan ol
ma onurunu bile çok gördünüz. Bu koşullarda bu 
gençler ne yapar?.. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, unutmayın ki, bu gençler 
bizim çocuklarımızdır, yarınlarımızdır. YÖK'ün ni
yetleri şimdiden bellidir. Bu niyetleri araştırmalıyız. 
Araştırmayıp, seslemediğimiz zarnan, suçlu o değil, 
bizler olacağız. 

YÖK, yirmi dakikalık konuşmanın içerisinde ser-
gOîendbitecek bir kurum değildir. Bunun için araştır
ma önergesi verdik. Bu kurumun çatısı altında ne-, 
ler olduğunu bilmeye, öğrenmeye Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin hakkı vardır; onun da öte
sinde, gencecik evlatlarını bu kuruma emanet etmiş 
olan halkın bilmesinde yarar vardır. 

Mustafa Kemal, bu yurdu, bu toplumu gençlere 
emanet etti; YÖK Başkanına emanet ettiğini san
mıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) O, Kuva-yi 
Milliye'nin o ateşli günlerini bilemez, anlayamaz da. 

Geliniz, düşüncelermiz ne olursa olsun, YÖK'ü 
ele alalım, inceleyelim, kamuoyuna tüm boyutlarıyla 
sergileyelim. Bu bizim için görevdir, bu bizim so-
rumluiuğumuzdıur, bu bizimi, ıhalkımıza ödememiz 
gereken borcumuzdur. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbek. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Faik Tarımcıoğlu, buyurun efendim. 

IMIOP GRÖBU ADINA FAİK TARİMÖOÖLU 
'(IBMi's) — Sayın Balkan, s'ayın mülMVeki'l'leri; biraz 
daiha önemli bir konudaki Meclis araştırması şu an
da gündemdedir. Bir memilekerin en önemli zeögin-
likierinin başında, ye'tişmiş insan potansiyellinin gel
diğini hepimiz biliyoruz: Yetişmiş in/san, geieceğim'iz 
demektir; her tlürlü felaketlere, maddî çöküntülere 
karşı koymasını bilir. Böyle olduğuna göre, buıgün 
huzurlarınıza gelen Mecdüs ara0rma'sına da ciddi -

I yetle bakmamız gerekir. 

Araşitırma önergesini ciddiyetle akudum. »Öner-
I ıgede YötK'e yöneltilen eleştiri ve düşünceleri taraf-

'sız bir gözle değerleridirimek ve 'böylece, telafi'si güç 
I zararların öluşm'alsmı önlemek şeklinde, ifade edilen 

gerekçe, hakikaten bana merrinuniyöt verdi. Bu, gü-
I zel, olgun bir siyasî üslup. Alışılmamış olsa bile, bu

nun devamını diliyorum. Onun için, bu önengeyi im
zalayan ar'kadaşil'arı kutluyorum. (SHP sıralarından 

I alkışlar) 
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iŞİmd'i geldim YÖK üzerinde yapılan yoğun iddia 
ve ttıa'üta yer yer ilham ve isnat' noktasına gelen eleş
tirilere 

Sayın milletjve'killeri, 'bu itiraz, itham ve isnatlar, 
yıllardır devam ddelgden* yer yer kanserleşmiş, kro-
nikleşm'iş, birikmiş, tedavisi zor hastalıklar taşıyan 
eğitim sistemimizin talbiî bir sonucu mudur, yoksa, 
var olduğu gözfenem ;bu ciddî rahatsızlıklar, münha
sıran YÖK'ten ,mi kaynaklanmaktadıır? YÖK, bu me-
seleleri çözmek yerine, da'ha mı zorlaştırmıştır? Ev
vela telhisi doğru koyalım, İsabetsiz yapılan teşlh'is-
lerin de'isabetsiz sonuçlar doğuracağını hep'imiz bi
liyoruz. 

Genel olarak, eğitim sistemimizin yetersizliğini, 
flhtiyaca cevap vermediğini biliyoruz; ama, bu ek-
şik'liklieri YÖK'be aramak acaba doğru mudur? YÖK'ü, 
eğitim ve öğretim meselemizden soyutlamak müm
kün mlüdür? Bu bakımdan meselelere daha geniş 
açıdan bakmak istiyorum ve bu gereği duyuyorum. 

'Şimdiye kadar ilköğretimin, ortaöğretimin ve kla
sik liselerin hali, plansızlığı koordinasyön'suzluğu, hat
ta özerklik adı altında geçmişte yaşadığımız üniver
sitelerin 'başıbozukluğunu, yurt ihtiyaçlarını hiçe sa
yan veya hiç nazara almadan bir diploma fabrikası 
ıg'Ubi çatışan fakülteleri gördük; bunlar hep meydan
da. Bu reddedilemeyecek olan gerçekler, kötü sonuç
lar vermiş ve. vermeye devam edecektir de. Bir koor
dinasyon eksikliği, bk planlama mecburiyeti, b'ir mu
rakabe ve konitrol gereği hep bir ihtiyaç olarak gel-
mişltfir. Tüfkiye'nıin üç büyük şehrinde büyü
yüp gelişen, geliş'tükçe hantallaşan, aktivitesini kay
beden üniversiteler, gelişmekte olan Anadolu karşı
sında daha*fazla durabilirler miydi? Tabiî duramaz
lar. Türkiye'nin ana yapısındaki gayri ad'il tablonun 
getirdiği gerçek budur. Ellbet'teki, gelinmekte olan ül-
jkeröü'zin, büyüme şartları nazara alınarak, yüksek
öğretimi yurdun her tarafına adil bir şekilde yaygın
laştırmak gerekli idi. Şu anda 27 üniversitemiz var 
ki, bunların YÖK'le hiçbir ilgisi yoktur, Artan ihti
yaçlar bunu ge)tirm!iş'tJix. öğretim üyelerinin üniver
sitelere dağılış tablosuna baktığımız zaman, o gayrî 
adil tabloyu görüyoruz; mesela Van Üniversitesinde 
9 tane profesör var. 

ıŞimdi, ölçü kaçırılıp -biz hep ölçüyü kaçırırız ya 
ifrata gideriz ya tefri'te gideriz- sistem işlemez hale 
imi gelmSiştür? Planlama, koordinasyon derken, YÖK 
'ihdas edildikten sonra da, daha hızlı bir şekilde her 
ilde bir üniversite açmak düşüncesi, kalitesiz sağlık
sız bir gelişmeyi mi 'sağlamıştır? Bunun üzerinde dur
mak ıgerekir. 

Sayın milletvekilleri, YÖK bir araçtır. Araç, ama
ca uygun değilse, her zaman değiştirilir. Aracın ak
sayan yönleri varsa düzeltilir ve muhakkak üstüne 
gitmek, düzeltmek gerekir. Nitekim, daha önce hu
zurlarınızdan geçen bir kanunla, çok büyük şikâyet
lere yol açmış ve bir birikim meydana getirmiş bir 
husus düzeltildi. Bu da, YÖK'ün tabu olmadığını ga
yet güzel gösteriyor. Amaç, geleceğimizi kurtarmak, 
ihtiyaca kesin cevap veren insanlar yetiştirmek, çağ
daş teknolojiyi ve bilimi yakalamaktır. 

Anadolu liselerinin başına gelen kalitesizlik ve ar
tık çok zor bir şekilde gerçekleşecek klasik liselere 
dönüş, üniversitelerin de başına gelmiştir. Burada da 
ölçü kaçırılıp, amaç dışı gelişigüzel düzenlemeler "ya
pılarak bu sonuca ulaşılmıştır. Hayata atılmaya asla 
elverişli olmayan, hiçbir şey vermeyen, çocukları, ha
yata hazırlamayan, ne idüğü belirsiz, lüzumsuz ve 
aptalca ayrıntılarla gençlerimizin kafasına tıkıştırı
lan şeylerle oyalanıp, üniversite kapılarında gereksiz 
büyük yığınaklara sebep olan klasik liseler nasıl bir 
çıkmazsa ve bu çıkmaz önümüzdeyse bu eğitim bu 
şekilde devam ettiği müddetçe de yıkılmaya mah
kûmsa, bunu bırakıp sadece YÖK ile uğraşmak, ba
na biraz hedefi saptırmak gibi geliyor veya asıl ko
numuzu küçültmek anlamına geliyor. Hele hele, bü
tün tersliklerin, bütün çelişkilerin, bütün çıkmazla
rın, eğitim sistemimizdeki yetersizliklerin, bir kişiye 
veya bir kanuna indirgenmesi, bana biraz sathî bir 
yaklaşım gibi geliyor veya ana meseleyi bir tarafa 
bırakarak, bazı teferruatlarla uğraşıyoruz gibi geli
yor. Meseleyi bu şekilde genel hatlarıyla ortaya koy
duktan sonra, soruşturma önergesine geçmeden ön
ce, bir ufak noktayı açıklamak istiyorum. 

Bir mizah şaheseri olarak kabul edilebilecek olan 
bir dergi kapağını hepimiz gördük. O gördüğünüz 
kompozisyon, zannediyorum bu sathî yaklaşıma da 
bir örnektir; ama mizah en keskin çelişkilerden do
ğar. Türk mizahının dünyada muvaffak olmasının 
sebebi de, Türkiye'deki ağır çelişkilerdir. Eğer çeliş
kiler, yani zıtlıklar varsa, eleştiri, hiciv, tenkit de ar
kasından gelir ve iddialar getirir. Şimdi, bu iddiala
rın ne olduğu konusuna geliyorum, iddialar o kadar 
tekrarlanmış, o kadar yoğun hale gelmiştir ki, YÖK 
savunma durumuna geçmiştir. Demek ki, ateşde var
dır, duman da... Üniversite içerisinde bulunan ve ev
velden de ileri sürülebilecek bazı aksaklıklar bu şe
kilde giderek artmıştır; öğretim üyeleri açıkça rahat
sız olmaya, seslerini yükseltmeye başlamışlardır. As
lında bu iyiye alamettir, ben bundan memnuniyet 
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duyuyorum. Sıkıntılar ve rahatsızlıklar, basına kapa
lı da olsa, Sayın Başbakanın huzurunda dile getiril
miştir. YÖK'ün iyi işlemediğini, bir vesayet yöneti
mi getirdiğini, bir mutemetler piramidi yaratarak 
- sayın milletvekilleri, bu sözün altını çizerek söylü
yorum - denge kurulmak için şahsî ve beşerî bütün 
duyguların kullanıldığı, objektiflikten uzak bir uygu
lamayla keyfîlik doğurduğu, bu dengenin bozulma
sıyla beraber, daha vahim sonuçlar doğurabileceği, 
ideolojik saplantıların hâkim olduğu kadroların, bu 
piramitten çok daha kötü bir şekilde istifade edebi
leceği, oysa amacın bu olmadığı ifade edilmiştir. Bü
tün bunların ne olduğu açıkça ortaya konmalıdır. 

Araştırma önergesindeki «Üniversiteler nereye gi
diyor?» sorusuna, ben, maalesef hiç bir yere gitmi
yor, diyorum ve bunun için de acı duyuyorum; çün
kü bunun bir başka ifadesi, üniversiteler yerinde sa
yıyor demektir; acı olan da budur. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — iyi
ye gidiyor, iyiye. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Öğretim 
üyelerinin maddî sıkıntılarının, komik maaş ve üc
retlerin, kaliteye direkt tesir ettiğini hep beraber bi
liyoruz. Elimde bir rapor var. Bu rapor, 1970 yılın
daki memur maaşları ile, üniversite öğretim üyeleri
nin aldığı maaşları kıyaslıyor ve 1986 yılı bazı ile 
1970 yılı bazı ele alındığında son derece düşüş var
dır. 

Tamgün Yasası delinmiştir. İktisat hocaları piya
sada müşavirlik aramaktadırlar; hatta hatta, ek gelir 
için televizyonlarda boy gösterenler vardır. (MDP ve 
SHP sıralarından alkışlar). Böyle bir durumda, sağ
lıklı eğitimden bahsetmek mümkün müdür? 

Araştırma önergesinde, akademik hiyerarşinin bo
zulduğundan bahsedilmektedir; doğrudur. Bu yöne
tim hiyerarşisi, akademik hiyerarşiyi bozacak ve onu 
kötü şekilde etkileyecek bir şekilde kullanıldığı, müm
taz ve mesleğinin ehli bir profesör arkadaşım tara
fından bana gönderilen bir notta çok güzel ifade edil
miştir. Bir fakülte dekanı, iki öğretim üyesini kendi
sine yardımcı olarak seçiyor. Bunlardan birisi do
çent, birisi de yardımccı doçenttir. Dekan muhtelif 
bir sebeple başka bir yere gittiği zaman, bu yardım
cılardan birisi ona vekâlet etmektedir. Bu nasıl iş
tir? Bir yardımcı doçent dekana vekillik edecek ve 
profesörlerin olduğu bir yönetimde amir olacaktır; 
bu mümkün değildir. Basit bir misal vereyim; bir 
tümen komutanı muhtelif bir sebepte ayrıldığı za

man, en kıdemli subay, tümen komutanı olur; karar
gâhtan bir yüzbaşı veya teğmen değil. Böyle bir şey 
mümkün değildir. 

Tabiî bu hazımsız tepkiler, yetki ihlalleri, eşyanın 
tabiatına uygun olarak, sürtüşmeler doğurmakta ve 
bu sürtüşmeler birikerek, bir sisteme veya bütünüy
le eğitim sistemine' fatura edilmektedir. 

Yetkilerin kurullara değil, birim başkanlarına, gi
derek YÖK Başkanına aktarıldığı iddia edilmektedir. 
Bu iddia yoğunluk kazanmış olacak ki, «YÖK» de
nilince bir tek isim akla gelmekte ve mizah konusu 
olmaktadır; mîizah konusu olduğu zaman da, bu iddia 
doğrulanmaktadır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Balık 
baştan kokar. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Araştırma 
önergesinin görüşülmesi sırasında, YÖK ilgililerinin 
burada bulunmamasını, bu bakımdan memnuniyetle 
karşılıyorum. 

Güvenlik soruşturmalarının YÖK'le bir ilgisi bu
lunmaması, daha önce de sayın bakan tarafından 
ifade edildi; doğrudur; ama keyfî atama ve nakille
rin yapıldığı iddiaları da aynı şekilde doğru bir id
diadır. Her zaman olduğu gibi, takdir çok geniş tu
tulmuş, ifrat ve tefrit arasında gidilip gelinmiştir. Uy
gulamalar hakkında verilen örnekler iç açıcı değil
dir. Enstitü müdürleri, öğretim üyesi, profesör olma
yabiliyor; bu, sakıncalar yaratmaktadır. Matematik
çi veya mühendis olmayan birisinin, mühendislik fa
kültesinde dekan olması nasıl izah edilir, bilemiyo
rum. Kıdemli bir öğretim görevlisinin önüne, yeni 
mezun birisinin atanması, hem haklı şikâyetler ya
ratmakta, hem de kaliteyi bozmaktadır. 

Torpil iddiaları çok yaygındır. Bir doçent arka
daşıma - ki, geçmişte çok başarılı hizmetleri görül
müştür - «Bu kaçıncı bahar, niye hâlâ profesör ol
madın?» diye sorduğumda, «Torpilim yok sevgili ar
kadaşım, olamam» dedi. Bu hususu üzüntü ile hatır
lıyorum. 

Bölüm başkanının haberi olmaksızın o bölüme 
eleman tayin edilmesi veya bir başka yere atanması, 
keyfî şekilde derslerin bir öğretim üyesinden alınıp 
bir başkasına verilmesi ve bu konuda hiçbir objek
tiflik ölçüsünün kullanılmaması yaygın şikâyetlerden
dir. 

Yine, beğenilmeyen öğretim üyelerinin pasifleşti-
rilmek istendiği, yüksek lisans derslerini almamaları 
yönünde öğrencilere baskı yapıldığı, bir araştırma gö
revlisine bir başka yerde her türlü imkân sağlanır-
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ken, bir başkasına yine, ölçü ve objektiflikten uzak 
bir şekilde «hayır» denmesi hususlarının istifa ve kır
gınlıklara yol açtığı ifade edilmiştir. 

Bölüm başkanı olduğu halde, atanmasının yapıl
masını aylarca bekleyenlerin olduğu, keyfî olarak 
atanmasının yapılmadığı yine bana gönderilen ra
porda ifade edilmiştir. 

Bütün bu iddiaların asıl önemlisi ve bence mese
lenin psikolojik bir birikim olarak rahatsızlık verme
si, bu nevi uygulamaları, sanki YÖK'ün emri imiş 
gibi, sanki güvendiği dağlar varmış gibi göstermek 
ve faturanın YÖK'e çıkmasına aldırmadan keyfî uy
gulamalarını sürdürmek eğiliminde olanların varlık
ları ve onların münferit davranışlarından kaynaklan
maktadır. Bu münferit oavranışlar maalesef yaygın
dır. 

Çok öğrenci hücum hattına birikmiş, yığılma ha
tası yapılmıştır. Yığılma hatası, cephede ölüm de
mektir ve felaket getirir. YÖK'ün, bu yığılmayı nis
peten önlemek için bazı tedbirler araması ve ilk ted
bir olarak sınıf mevcutlarının artırılması bir nakısa 
değildir; ama istim arkadan gelsin zihniyetiyle, alt
yapı tamamlanmadan, hocalar temin edilmeden, Ana
dolu yollarına düşülmüştür. Altyapı - bina, araç - ge
reci bir tarafa bırakın - en ziyade, öğretmen ve ho
ca demektir. 

YÖK'ün başarısını, 1981 'den önceki bazı rakam
larla kıyaslamak doğru değildir. O zaman can gü
venliği yoktu kü, öğrenim özgürlüğü olsun ve kimler 
devam ediyor, kimler devam etmiyor, bu tespit edil
sin. 

Test usulü dolayısıyla başarı grafiğinin yüksek ol
duğu da iddia edilmektedir; bu da doğru değildir. 
Asıl olan, bir metin yazma veya bir soruyu analiz 
etme bir ödev olarak verildiğinde, hakikaten inanıl
mayacak zafiyet ve inanılmayacak eksiklikler tespit 
edilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Fa
kültesi üçüncü sınıfta okuyan bir öğrencinin bir kom
pozisyonunu okumak nasip oldu, inanımz hakikaten 
dehşete düştüm. Bu, genel yetersizliğimizi ve kalite
mizi gösterir. Yoksa, .bütün bunlardan sorumlu ola
rak YÖK'ü göstermek, zannediyorum meseleyi tam 
olarak izah edemez. 

Araştırma önergesinde ileri sürüldüğü üzere, YÖK 
uygulamalarından sonra da yaya kaldığımız muhak
kaktır. Bu doğrudur. Bu, YÖK bülteninde de zaten 
kabul edilen bir gerçektir. 

Döner sermaye ve ÖSYM fonlarından elde edilen 
gelirlerin harcamalarında savurganlık yapıldığı ve 
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yolsuzluklar olduğu iddiası, belgelenirse - elbette cid
dî iddialardır - üstüne gideriz; ama sadece ithamda 
kaldığı görülüyorsa, bu doğru değildir. Sayın arka
daşımın biraz evvel, ifade ettiği, «bilahara getirece
ğiz» sözünü memnuniyetle karşılıyoruz. 

Aslında, biraz evvel SHP milletvekili arkadaşım 
bir yönetmelik değişikliğinden bahsetti. Bence, o yö
netmelik değişikliklerinde, YÖK'ün fakültelerden eli
ni çekmesi gerekir. Bu, onu biraz daha az tenkitlere 
muhatap kılar. Yani, YÖK, yönetmelikleri rahat bı-
raksa daha iyi olur. 

Özet olarak, geleceğimiz eğitime bağlı ise ve o 
eğitim de, şimdi biraz evvel çizdiğim tablodaki gibi, 
kuşku ve korku veriyorsa, -geleceğimiz karanlık de
mektir. Çok vize, çok sınav, düşüncesiz, düşünmeyi 
unutan, pısırık gençler yetiştirir; bu, son derece teh
likelidir. Gençlerimize somut çözümler bulmak ve 
onu mühaikkak yerine getirmek zorundayız. Onye-
di, önsekiz, yirmi yaşındaki delikanlılık günk-rimizi 
unutmayalım... Öğrencilerin yurtlara girişlerinde üzer
leri eğer aranıyorsa, bu, onlarda çok menfi birikim
ler meydana getirir ve o menfi Birikimler, yarın fe
laketli günlerin halberciiteridir. Saçtı, sakaldı, türban
dı gibi bölyle faydası olmayan aptalca uygulama ve 
engellemelerle onları yaralamayalım; bunların hiçbir 
faydası yok. Onları, düşünen, sorumluluk duyguları 
yüksek nesiller alarak yetiştirmeye gayret edelim 
ve özen gösterelim; onları kırmayalım, incitmeye
lim, güVen verelim. Yarınlar kesiin olarak hizim de
ğil, onlarındır. Basit aptallıklar, çok büyük fela
ketlere yol açar; bunların örneklerini çok yaşadık. 
1968 üniversite öğrenci olaylarını unutmayalım... 
Haklı talepler, sonra, şiddete ve büyük olaylara yol 
açtı >ve bugünlere gekliik. Onyedi, onsekiz yaşındaki 
çocukların kanilarının deli olduğunu asla unutmaya
lım. Bence sorun, sadece YÖK Kanunu vesaire fa
landan değil de, devletin, bu çocuklarımıza müşfik 
bir şekilde sahip çıkması ve onlara sıcak bir şekilde 
baikmasından kaynaklanmaktadır. 

IBu bakımdan, soruşturma önergesine, evet oyu 
Vereceğiimıizi bildirir, hepinize saygılar sunarım. 
(MiDP ve SHP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tarımcı-
oğlu. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hazım Ku-
tay, buyurunuz. (İANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HAZIM KUTAY (An
kara) — Sayın Başkan, sayın rrtillet'vekillerıi; sözleri
me başlamadan önce, Sayın Ahmet Sırrı Özbek ve 
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arkadaşlarının vermiş oldukları önergede bir mad- I 
idî hata olduğunu ve bu ımaiddî hatanın, Başkanlık Di
vanının gözünden kaçtığını tahmin ederek, düze'Ml-
•mesini talep ediyorum. 

Önergenin 2 nci sayfasında, «Ocak 1984'te SHP 
milletvekilleri tarafından Yüce Meclise verilen araş
tırma önergesi» denmektedir. Ocak 1984 tarihinde 
SOP'rain yerinde yeller esmekteydi ve o zaman aynı I 
milletvekili, Halkçı Partili olduğundan, bu maddî ha
tanın düzeltilmesini talep ediyorum. I 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Kutay, politika mı yaptın yani şimdi? Yüksek I 
politika yaptın! I 

İKADIR NARİN (Diyarbakır) — Senin değer 
yangın bu kadar.. j 

ıBAŞKAN — Sayın Kutay, HP adını sonradan I 
SHP olaraik değiştirmiştir; o anlamda anlaşılmıştır. I 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Olur mu efen
dim? I 

M. TURAN BAYEZİT ı(Kahramanmaraş) — O 
anlamda değil Sayın Başkan, hukukî gerçektir. I 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Halkçı Parti ay- I 
rıdır, SHP ayrıdır; o zaman bu arkadaşımız Halkçı I 
Parti milletvekilidir; böyle düzeltilmesi zarurîdir. I 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — O 
anlamda değil Sayın Başkan, lütfen buna meydan ver- I 
dirmeyin. I 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... I 
Sayın Kutay, o anlamda... 1 
M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Tüzelkişilik de- I 

vam ediyor; fuzulî bir laf yani. I 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... I 
SHP - HP olayı; önceki, adını değiştiren bir par- I 

tinin yeni i'smi, ve sonraki, değiştirdiği ilk ismidir. I 
Böylece belirtilmiş ve zabıtlara böyle geçmıiıştir. I 

(Devam edin Sayın Kutay. I 

M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Kutay, I 
ismi değişse, yerinde yeller mi esecek? I 

BAŞKAN — Sayın Kutay, devam edin efen- I 
dim. I 

(HAZIM KUTAY (Devamla) — Arkadaşlar, bu I 
gerçek var midir? Vardır. Niye tepki gösıterîyorsu- I 
nuz, ben onu anlamıyorum yani... I 

M. SEYFt OKTAY (Ankara) — İsim değişik
liğinin ne önemi var Sayın Kutay? Tüzelkişilik ko- I 
nusunda bilginiz olması lazım. Tüzelkişiliğe sahip I 
çıkmak tazım. - | 
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HAZIM KUTAY (Devamla) —. Sayın Başkan, 
önergeye salhip çıkan ve önergenin asıl sahibi olan 
Sayın Ahmet Sırrı Özbek arkadaşımın konuşmalarını 
dinledim; çarpıcı birkaç kelimenin veya tabirin ben
ce düzeltlilmesinide fayda var. 

Arkadaşımız, «Yükseköğretim Kurulunun, üni
versiteler iarasında eşgüdümü sağlayacağını» söyledi, 
Kaldıki, Yükseköğretim Kurulunu içine alan Anaya
samızın 130 ve 131 inci maddesinde, Yükseköğretim 
Kurumu Kanununda ve hatta mer'i Türkiye Cum
huriyeti kanunlarının hiçbirinde «eşgüdüm» talbiri ol-
madığı gibi Yükseköğretim Kurulunun böyle bir gö
revi de yoktur. Biraz sonra, Yükseköğretim Kuru
lunun, kanunundan aldığı ve yapması lazım gelen iş
leri tadat edeceğim. 

Gene konuşmacı, 20 dakikalık konuşmasının yüz
de 99'luk bir kısmında, üniversitelerdeki öğretim gö
revlilerinin maruz kaldığı bazı hususlardan bahsetme
sine rağmen, üniversitelerimizin mütemmim cüzü 
olan ve ona hayatiyet veren öğrencilerimize ise, 
konuşmalarının ancak yüzde l'ini hasretmiş bulu
nuyorlar. Kaldıki, biz, bu Meclis, üniversitelerimi
ze hayatiyet veren gençlerimizin eğitim ve öğretimin-
deki aksaklıkları zaman zaman müşahede etmiş ve 
en yakın tarihte (3 Ocak 1986 tarihinde) onları ra
hatlatıcı kanunu çıkarmışızdır. 

Değerli arkadaşlarım, gene müşahede ettiğim bir 
husus da şudur: Önergede hiç ismi geçmemesine rağ
men, Yüksek öğretim Kurulunun yalnız bir üyesi 
veya başkanı mesabesinde olan ve maalesef Sayın 
İhsan Doğramacı'ya atfedilen sözlere ve Sayın İh
san DoğramacıVı hedef alan kelimelere ben iştirak 
eümiiyorum; çünkü burada, Mecliste kendisini savu-
namayacak durumda olan kişilere sataşmak, bence 
yersizdir. Bunu başka bir tabirle söylemek istemiyo
rum... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Bazı 
bakanlıkların ımüsteşarî'annı niye böyle müdafaa et
miyorsunuz!? 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Hanımefendi, lüt
fen... 

Ancak üniversite öğretim üyelerinin bazılarının 
isminden, haksız yere tayin edildikleri veya görev 
'verilmediği gerekçesiyle bahsedilmiştir. Ben burada 
İhsan Doğramacı'nın müdafii değilim; ama Meclis
te kendisini müdafaa etme imkânı almayan bir 
kamu görevlisini de, herhalde hepiniz müdafaa et
mek durumundasınız. 
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M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Gre-
çekleri söylemeyecek miyiz? 

İMÜNıtR SEVİNÇ (Eskişehir) — öğrencileri mü
dafaa ediyoruz. 

(HAZIM KUTAY (Devamla) — Bu isimleri yet
kililer inceleyecekler; ama ben de, içinizden bir mil-
letvekil'i olaraik, birer bîirer tutanakları alarak, bu ki
şiler niçin tayin edilmemişlerdir, üniversiteden niçin 
atılmışlardır hususlarını inceleyip, burada gündem 
dışı bir konuşmayla bilgilerinize arz etmeyi, kendime 
şu andan itibaren bir görev biliyorum. 

ÜBRAMtM TAŞDBM1R (Ağrı) — O zaman araş
tırmayı kaibul edelim. 

M. TURAN BAYEZTT (Kahramanmaraş) — O 
. zaman araştırmayı k'albul edin, daha iyi. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Gene, sevgili ar
kadaşlarım, Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Sır
rı Özbek'in, geri kalmış bölgelerde kurulan üniver
sitelerde okuyan öğrencilerin yeteneksiz yetiştiğinden 
bahisle, bizim ve bütün Türk Milletimin ve hatta Türki
ye Cumhuriyetimin kurucusu Büyük Ttatürk'ün emir
leriyle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde açmış Ol
duğumuz üniversiteleri yermesi; buralarda yetkis'iz 
eleman istihdam .edilmekle öğrencilerin kalitesiz ye
tiştiğinden bahsetmesi, ne derece doğrudur, takdirle
rinize arz ederim. 

NERİMAN ELGÎN (Ankara) — Doğrudur efen
dim. 

VEClHt ATAKLI «(Şanlıurfa) — Daha ondan 
doğrusu da yok. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Van Üniversite
sinin açılışını, bildiğim kadarıyla, Yüce Atatürk ölü
münden önce çok arzu etmiş; ama maalesef ömrü 
vefa etmemiştir. Van Üniversitesi, Yüce Atatürk'ün 
bu dileği bir vasiyet telâkki edilerek açılmıştır. Ha
ta mı ediUmlştir? Hayır. (Gürültüler) 

ÎDRÜS GÜRPINAR (Muğla) — Araçsız, gereç-
siz ün'iversıite açmak hatadır. îsrriini koymakla, üni
versite Olmaz. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Yükseköğretim Kurulu ve üni-
versitelerm uygulamaları il© ilgili olarak, Anayasa
nın 98 inci maddesiyle Millet Meclisıi İçtüzüğünün 
162 ve 103 üncü maddeleri gereğince b'ir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önerge, bizi ister istemez 
daha öncelere götürmekte ve bazı hatırlatmaları yap
maya mecbur bırakmaktadır. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Aman 
onu hatırlatmayın, bıktık o laflardan. Eskiyi hatır
latmak, 12 Eylül öncesini hatırlatmak gereksiz. Geç
ti o zamanlar. 

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen; sayın 
milletvekili görüşlerini açıklıyorlar. 

Buyurun Sayın Kutay. 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Ben sizi dinle

dim,- siz de beni efendice dinlersiniz; isterseniz daha 
sonra bana cevap verebilirdiniz. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adımayan) — Sizin 
konuşmanızı kesmedim. 

'HAZIM KUTAY (Devamla) — KesebJDirim de 
konuşmamı; ama bu konuşmam biraz daha faydalı. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Siz su 
içerken size cevap verdlim. 

MAZIM KUTAY (Devamla) — 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanunu, 4 Kasım 1981 tarihinde kabul 
edilmiş, 6 Kasım 1981 tarihinde Resmî Gazetede ilan 
edilerek yürüdüğe girmiştir. Bundan tam bir yıl 
sonra, Anayasanın, 2709 sayılı Kanun olarak 7 Ka
sım 1982 tarihinde kabul edilmiş ve 9 Kasım 1982 
tarihli Resmî Gazetede Jan edilerek, yürürlüğe gir
miştir. Anayasamızın halkoyuna sunulduğu 7 Kasım 
1982 tarihinden bir yıl önce kabul edilen Yükseköğ
retim Kanunu, bildiğiniz gibi, Anayasamızın 130 ve 
131 ineli maddelerine girerek, bir anayasal kurum ola
rak vücut bulrnuıştur. 

Anayasanın yürürlüğe girmesiyle, bildiğiniz gibi, 
demokratik süreç devam etmiş ve 6 Kasım 1983 ta
rihimde genel seçimler yapılarak, bu Meclis vücut 
bulmuştur. Demokratik süreç, yine, bildiğiniz, gibi, 
devam etmiş, 6 Kasım 1983 genel seçimlerinden son
ra, 13 Aralık 1983 günü, 45 inci Türkiye Cumhuriye
ti Hükümeti olarak Sayın Turgut Özal'ın başkanlığın
da Bakanlar Kurulu teşekkül etmiş, bundan 11 gün 
sonra, 24 Aralık 1983 günü, Yüce Meclisimizin iti
madına mazhar alarak güvenoyu almıştır. 

SALIM EREL (Konya) — Bakanlar Kurulunda 
kaç bakan vardı, onu da söyleyin. 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen... 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Bilmiyorsan Oku

la git de orada öğren. 
ISAUÎH ALOAN (Tekirdağ) — Öğrenemediği 

için iyisini arıyor efendim. 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Sayın Turgut 

Özel Hükümetin'in güvenoyu almasından 36 gün son
ra, o zaman Halkçı Parti milletvekili olan Sayın En-
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ver Özcan ve arkadaşlarının, Yükseköğrenim Ku
rulu hakkında Meclis araştırması önergesi verdiğini 
görüyoruz. 

Mezkûr Meclis araştırma önergesi 30 Ocak 1984 
tarihlinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde okun
muş ve 1 Şubat 1984 günü, yani Sayın Turgut özal 
Hükümetinin güvenoyu almasından tam 38 gün gibi 
kısa bir süre sonra müzakere edilmiş ve reddeditl-
rniştir. O günkü tutanakları inceledim; o dönem Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı olan Sayın Vehbi 
Dinçerfer ve Anavatan Partisi 'sözcüsü Sayın Halil 
'Şıvgın, «Meclis araştırması için zamanın erken ol
duğunu, aksaklıkların tespit edilebilmesi için makul 
'bir süre geçmesi gerektiğini» savunmuşlardır. 

VECÜHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Şimdi zamanı 
geldi. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grup sözcüsü Sayın Profesör Mem-
duih Yaşa da aynen şunu (Söylemiştir: «Bunun za
manının tayininde elbette bir suples kabul etmek, bel
ki seçimlerden sonraya bırakmak, belki polemiğe 
daha az müsait bir zamana ertelemek mümkündür.» 

O günkü Meclis araştırması müzakerelerinde mü
şahede ettiğimiz ehemmiyetli bir husus da şudur: 
IBuıgün olduğu gibi, Meclis araştırması gerektiği le' 
hinde konuşan sözcüler, daha çok, üniversite öğre
tim üyelerinin sıkıntılarından geniş bir şekilde bah
setmişler ise de üniiversitderknize hayatiyet veren 
ve asıl unsur olan üniversite öğrendlerinin sıkıritıla-
rından pek öz 'bahsetmişler; tabiri caizse, öğrenci me
selelerine teğet geçmişlerdir, 

Sayın milletvekilleri, o güriden 'bugüne ne de
ğişmiştir? Bildiğiniz gibi, biriken sorunlar, öğretim 
sınav s'istemi ite ara sınav düzeni üzerinde yoğunlaş
mış, en yakın bir tarihte değerli oylarınızla kabul et
tiğiniz ve 3 Ocak 1986 tarihinde yürürlüğe giren 
3248 sayılı Kanun bir rahatlama getirmiştir. 3 Ocak 
1986 tarihinden bugüne dört ay dahi geçmemiştir. 
Eğer, bundan sonra da aksayan yönler tespit edile
bilirse, Yükseköğretim Kanununun bazı maddelerini 
değiştirmek elbette mümkündür. Sayın Başbakanı-
mızm, ünffversite mensuplarıyla yaptığı toplantı da, 
sanıyorum bunun en güzel delilidir. Yani araştırma, 
inceleme ve tespit sürmekte, hükümetimiz bu konu 
üzerinde ehemmiyetle durmaktadır. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — YÖK' 
ten bilgi alamadığı için o toplantıyı düzenlemişler
dir. , 
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HAZIM KUTAY (Devamla) — O sizin fikriniz. 
YÖK'ten, dileyen, dilediği 'bilgiyi alıyor; siz de ister
seniz bilgi alırsınız. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Hiç de 
alamazsınız. 

HAZIM IKUTAY (Devamla) — Sayın niiUe'iJve-
killeri, araştırma önergesinin talep kısmını aynen oku
yorum : «Yükseköğretim Kurulu ve faaliyetleri hak
kında, Anayasanın 98 inci maddesi gereğince Meclis 
Araştırması yapılmasını arz öderiz.» 

Müsaade ederseniz 2547 s'ayilı Yükseköğretim Ka
nununun üçüncü bölümünde «Üst Kuruluşlar» baş
lığı ile başlayan, Yükseköğretim Kurulunu 'belirleyen 
a'ltıncı maddeyi sizlere aynen okumak İstüyorum : 

«MADDE 6. — a) Yükseköğretimi Kurulu; tüm 
yükseköğretimli düzenleyen ve yükseköğretim kurum
larının 'faaliyetlerine yön 'veren, (bu "kanunla kendisi
ne 'verilen görev 've (yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve 
kamu. ıtlüzölklşM iğine sahip, sürek İÜ görev yapan bir 
kuruluştur. Yükseköğretim 'Kuruluna; Yükseköğretim 
Denetleme Kurulu, öğrenci Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi ile gerekli planlama, araştırma, geliştirme, 
değerleridirme, 'bütçe, yatınım ve koordinasyon faa
liyetleriyle ilgili 'birimler 'bağlıdır. 

!b) Yükseköğretim Kurulu; 
1. Cumhurbaşkanı tarafından, tercihen rektörlük 

yapmış kişiler arasından 'seçilen sekiz, 
2. Balkanlar Kurulunca, üniversiteler dışından te-

ma'ylüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya 
emekliler arasından seçilen altı, 

3. Genelkurmay (Başkanlığınca seçilen bir, 
4. (Millî Eğitim İBakanlığınca seçilen iki, 
5. Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi ol

mayan profesörlerden seçilen sekiz kişiden, 'oluşur. 
Yukarıdaki (2), (3), t(4) ve (5) inci bendlere göre 

'seçilenlerin üyelikleri Cumhurbaşkanının onayı ile 
kesinleşir. 'Bu Ibendlerde 'belirtilenlerin ük seç'imleri 
'bir ay, Cumihuribaşkanı tarafından üyelikleri 'onaylan
mayanların yerine yeni adayların seçimleri ise iki 
'hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanın
ca doğrudan atama yapılır. 

c) Kurul üyeliği {Genelkurmay 'Başkanlığınca se-
çlilen üye hariç) sekiz yıldır. Her iki yılda bir, üye
lerin dörtte biri yenilenir. İSüresi biten üyelerle her
hangi bir sebeple kuruldan ayrılanların yerine yeni
den seçim yapılır. Süreleri sona eren üyelerin kurula 
'yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir ne
denle üyeliğin normal süreden önce sona ermesi ha
linde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere 
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yenisi seçilir. "Yükseköğretim (Kurudu üyelerinden 'gö
rev süreleri sona ereceklerin yerine 'seçimler Eylül 
ayı içinde yapılır ve atanan üyeler seçimi izleyen 
Ocak ayı başında göreve başlarlar. 

. Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin süresi 
iki yıldır. Genelkurmay Başkanlığı bünyesinden se
çilmesi halinde, 'bu üyenin özlük (haklaırı saklı 'kalır 
ve maaşsız İzinli sayılır. Diğer üyelerin varsa kurum
larıyla tiüm ilişkileri kesilir. Kurul üyeliğine seçilme
mde ve ü'yelerin (görevlerine devamda yaş (haddi yok
tur. 

Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasında dört yıl 
süre ile Ibir başkan; Kurul (Başkanı da, Kurul üyeleri 
arasımdan iki yıl küreyle iki başkanvekili seçer. Baş-
kanvekMeri, ıbaşkan tarafından verilen yetkileri kul
lanırlar ve (balkan tarafından görevlendirilen biri, 
yokluğunda (başkana vdkalet eder. Kanun ve yönet
melik hükümleriyle, Yükseköğretim Kurulu karar
larının uygulanmalarından sorumlu »olan Başkan, Ku
rudu temsil eder, seçimi kurula verilen akademik ve 
diğer personelin atamalarını yapar. Başkan, başkan-
vekiilerine ve üyelere 'görevler verebilir. 

Millî Eğitim Balkanı, ıgerekli gördüğü hallerde 
kurula katılır ve (başkanlık eder. 

Yüksek Öğretim Kurulu toplantı nisabı 16 kişi
dir...» Madde böylece devam eder. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Okumaya devam 
edin, çok heyecanlı oluyor. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — (Ben sizi, okudu 
da geldi, biliyor zannediyordum; peki, devam ede
yim. 

«e) Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu yara
rına kuruknuış dernekler, vakıflar ve bunlara bağlı 
kuruluşlarda herhangi b'ir ücret almadan görev yap
ma ve 'Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler 
dışında, herhangi Ibir kamu kuruluşunda veya özel 
kuruluşta çalışamazlar. 

Balkanlar Kurulunca görevlendirme dışında her
hangi bir nedenle »bir yıl içinde, yıllık izin, hastalık 
ve mazeret izinleri hariç, Ibir ay hizmete devam et
meyenler, Kuruldan ayrılmış sayılırlar.» 

Sayın m'iHetVekilleri, görüldüğü gibi, Yükseköğ
retim Kurulu, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Ge
nelkurmay Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Üni-
versiteleraraısı Kurulca tespit edilen kişiler arasından 
seçilen bir heyettir. Böyle bir heyet hakkında, bu
günkü ortamda (bir Meclis araştırması kararı, bizi, 
ister istemez Ibir Anayasa tartışmasına sokma istidadı 
gösterme eğilimindedir. 

VIEOİHİ ATAKLI <§arihurfa) — Hiç alakası yok; 
«(Bugünkü ortam» ne demek? 

SALIM EREL (Konya) — Konuştuğunu kula
ğın duyuyor mu? 

(BAŞKAN — Sayın Mille Uvekilleri, lütfen... 
Sayın Kutay devam ediniz. 
HAZIM 'KUTAY (Devamla) — Tabiî, konuştu

ğumu kulağım duyuyor, tşine gelen, Reisicumhura, 
işine gelen Meclis Başkanına, işine gelen YÖK Baş
kanına çatar; benim de konuştuğumu kulağım duy
maz, öyle mİ? (SHP sıralarından, «yasak .mı?» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Kutay, siz, konuşmanıza de
vam ediniz. 

HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (İstanbul) — Yasak 
mı? 

VEÖÎHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Gayri ciddî ko
nuşmayınız. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — işte, buna mani 
olacağız, reddedeceğiz bunu. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
HAZIM KUTAY "(Devamla) — Böyle bir heyet 

hakkında, aradaki rabıtayı 'anlayabilmek için... 
HÜSEYİN AVNt GÜLER (İstanbul) — Bu Mec

liste deştirilmeyecek şahıs yoktur; bu, zabıtlara geç
sin. 

IBAŞKAN — Sayın Güler, lütfen... 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Herkes de, tabiî, 

haddini bilerek eleştirecek; herkes, her istediği yerde, 
herkesi istediği gibi eleştiremez. 

VBCİHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Buraya .gelen 
herkes haddini bilir. 

HÜjSJEYfN AVNÎ GÜLER (İstanbul) — Herkes 
haddini bilir. 

BAŞKAN — Sayın milldüvekilleri, lütfen... 
Sayın Kutay siz devam ediniz. 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Çünkü, yüksek

öğretim kurumları ve üst kuruluşları, gayet iyi bildi
ğiniz gibi, Anayasamızın 130 ve 131 inci maddelerin
de tadat edilmiştir. Aradaki rabıtayı anlayabilmek 
için, Anayasamızın (bu maddelerin'i, huzurunuzda bir 
kere daha okumayı faydalı mütalaa ediyorum. 

«(Maldde 130. — Çağdaş eğitim - 'öğretim esasla
rına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin 
ihtiyaçlarına uygun insan gücü 'yetiştirmek amacı ile; 
ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğre
tim, .bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yap-
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rnak, ülkeye ve insanlığa (hizmet etmek üzere çeşitli 
birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimse' 
özerkliğe salhip üniversiteler 'Devlet tarafından ka
nunla kurulur.» (SHP sıralarından «Bravo» seslerü, 
alkışlar) 

«IK'anunda (gösterilen usul ve esaslara göre, ka
zanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar ta
rafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yük
seköğretim kurumları kurulabilir. 

(Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir 
biçimde yaiyıl masını gözetir. 

Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları 
serbestçe 'her '-türlü bilimsel araştırma ve yayında 'M-
(lunaibilirler. Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve ba
ğımsızlığı ve milletin ve ülkenin Ibütünlüğü ve (bölün
mezliği aleylh'inde faaliyette bulunma serbestl'iği ver
mez. 

Üniversiteler ve (bunlara 'bağlı 'birimler, Devletlin 
gözetimi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmet
leri devletçe 'sağlanır. 

Kanunun (belirlediği usul ve esaslara 'göre; rek
törler Cumhurbaşkanınca, dekanlar i'sie Yükseköğre
tim Kurulunca seçil'ir ve atanır. 

Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğ
retim elemanları; Yükseköğretim Kurulunun veya 
(üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan ma
kamlarca iher ne suretle olursa olsun görevlerinden 
uzaklaştmlamazlar. 

Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğre
tim Kurulunca 'tetkik ve onaylandıktan sonra Millî 
Eğitim 'Bakanlığına sunulur ve genel ve katma (büt
çelerin (bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme 
tâlbü tutularak yürürlüğe konulur ve 'denetlenir.» 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Bir 
de milletvekili yeminini okur musunuz Sayın Kutay? 
(Gürültüler) 
- BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen... 

Sayın milletvekilleri, sayın miilletvekilleri, lütfen... 
HAZIM KUTAY (Devamla) — Unuttunuzsa, onu 

da okurum. 
(M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Hepsinden önce, 'ettiğiniz yemini okuyun. 

BA$KAN — Sayın Kutay, 'devam ediniz. 
HAZIM KUTAY »(Devamla) — «Yükseköğretim 

kurumlarının kuruluş 've organları ile işleyişleri ve 
bunların seçimleri, görev, yetki ve .sorumlulukları üni
versiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hak
kını kullanma-usulleri, öğretim elemanlarının 'görev
leri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğ

retim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim 
elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile 
ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yüksek öğre
tilme giriş, devam ve alınacak (harçlar, Devletin yapa
cağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplün ve ceza işleri, 
malî işler, özlük (hakları, öğretim elemanlarının uya
cakları koşulları üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğ
retim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve 
öğretim'in 'hürriyet ve 'teminat içinde ve çağdaş birim 
ve teknoloji gereklerine göre 'yürütülmesi, Yüksek
öğretim 'Kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı 
malî kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir» 

Sayın rni'iletve'kileri, görü'ldüğ'ü gibi, önergede, 
yü'kseköğrel'im düzenindeki ve YÖK'ün iç yapısındaki 
aksaklıkları (belirleyecek, yükseköğrel'imin çağdaş 'an
lamda yeniden düzenlenmesi talebine uygun olarak 
Meclis araştırması yapılmasına karar verildiği tak
dirde, Anayasaya bağlı ıbir kurum olması hasebiyle 
Anayasa tartışmasını da ilzam edeceğinden, fevkala
de mahzurlu olacak ve zamanlatma itibariyle uygun 
düşmeyecektir. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın Tn'illetvekil'erj, 1982 Anayasasının ışığı al
tında teşekkül eden Ibu 'Meclise seçimle gelen siz de
ğerli üyeler şöyle bir düşününüz : 6 Kasımda Ana
vatan Partisi, Halkçı Parti ve Milliyetçi Demokrasi 
Partisi gruplarından oluşan 'bu Meclis, 'bugün Anava
tan Partisi, SİHP, MOP gruplarına ilaveten DSP ve 
cumhurüyet tarihinde görülmemiş ıbir çoğunlukta ba
ğımsız m ille tvek illerinden oluşan (bir görünüm arz 
etmektedir. ((SHP sıralarından «Vatandaş Partisi 'de 
var» sesleri) 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Vatan
daş Partisi de var. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — 4 Mayıs 1986 
tarihinden sonra, (bu görüntü nasıl olacaktır, bugün
den tayin etmek mümkün değildir. 

SALİM EREL (Konya) — Mümkün, mümkün; 
siz bilirsiniz. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — Ziya Paşa'nm 
dediği gibi, acaba bize de derler mi /: «Onlar ki, laf 
ile 'verirler dünyaya nizamat, 

Bin türlü teseyyüp (bulunur hanelerinde.» '(SHP 
sıralarından «(Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kutay, toparlayın lütfen. 
M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Se

nin iktidarındır o, sen'in iktidarın; bu Meclis değildir. 
BAŞKAN — Sayın miTletvökMeri, lütfen... 
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'HAZIM KUTAY ^(Devamla) — Sayın milletve
killeri, Atatürk'ün 1933 yılında (gerçekleştirdiği yük
seköğretim reformunu kitaplardan ve o devri yaşa
yanlardan öğrenmişîmdir. 1960 ih'tilal'inde -yanılmı
yorsam- 157 öğretim Üyesinin ünivers'iiteden uzaklaş-
tırıHdığını ve o 'günkü olayları yakinen biliyorum. 6 
Kasım 1981 yükseköğrenim reformunu beralberce ya
şıyoruz. Mukayese e'taıek yönünden, başımdan geçen 
(bazı olayları anlatmama müsaade ediniz. 

ötMER NECATİ CENGE (İstanbul) — Elendim, 
vakit bitti. 

HAZIM KUTAY (Devamla) — 1955 yılında is
tanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Talebeleri Ce
miyeti olaralk, o zamanın İstanbul Üniversitesi Rek-. 
t!örü merhum Sayın. Sıddık Sami Onar'dan IMalî Mü
şavirlik Kanunu hakkında, bize destek olmalarını is
temek üzere randevu aldık. Bu ran'devu bize 15 gün 
sonra verildi ve randevuya, heyet olarak gittiğimiz
de sayın merhum rektörümüz bize aynen şunu söy
ledi : «®u konu rektörlük 'konusu değildir. Dekanlık 
karar verir; uygun görürse ilgilenir. Toplantı bitmiş
tir.» 

Tabiî o günkü öğrenci havasıyla, dakikasını tu
tamadım; ama lsayın rektörümüzle, üniversite öğren
cisi olarak, ancak bir dakika konuşabildik. 

'Size koruyorum : Bugün bırakın talebe cemiyetinin 
heyetîni, bir üniversite öğrencisi rektöre istediği an
da gidemediği takdirde rektör hakkında 'büyük yay
gara kopartılır {SOP sıralarımdan «Kim kopartacak?» 
sesleri) ve bugün sanıyorum ki, bir öğrenci, rektörle 
konuşmak istediği an, 15 gün değil ama, en geç bir 
gün içinde görüşmek imkânını bulur. (SHP sırala
rından «Neredie o günler» sesleri) 

Gene, sevgili arkadaşlar, 1961 Haziran ayında 
İktisat Fakültesi «maliye genel» imtihanına girdim. 
Serbest ticaretle iştigal1 ettiğim için, muhasebe, işlet
me, vergi ve usul konularıyla ilgili kanunlarda bil
gim olduğundan, en bildiğim ders olarak telakki et
tiğim «maliye (genelden» imtihan sonucuna ait liste
de «Hazım Kutay - Geçmez» diye yazılmıştır. Bu
nun üzerine ilgililere müracaatta bulundum; ama de
kanlık şöyle bir karar almış : «100 üzerinden 70 alan 
öğrenci 'geçer, bu notun altında not alan öğrenci ka
lır.»' IBenim aldığım puanların toplamı, 100 üzerin
den 69,50 idi. Bütün çırpınma ve çabalarıma rağmen, 
Maliye Kürsüsü Profesörü Sayın Orhan Dikmen, 
«Evladım, liste asılmıştır, bu listeyi değiştirmek müm
kün değildir» dedi; ama Hazım Kutay'in da üç ayı -
gitti. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şirridi soruyorum : 100 üzerinden 0,50 puanla 
üniversitede sınıfta kalan öğrenci var mı?.. Yok. 

AHMET SIRRI ÖZBEK '(Adıyaman) — Çok, 
ço'k... 

BAŞKAN — Sayın Kutay, lütfen bağlayınız. 
BAZIM KOTAY (Devamla) — ©enim yaşıtlarım 

(bilirler; o dönemde İdare Hukukundan 13 defa (imti
hana girip de geçemeyen, Teşkilatı Esasiye Hukukun
dan 14 -defa girip de geçemeyen öğrenciler vardı. 
Böyle münferit 'olaylar, bir müesseseyi yıpratmaya 
kâfi gelmez. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Sınava, 
girmeyip, üniversiteye kaydını yaptıranlar da var... 

ıBASKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Sayın Kutay, süreniz doldu. 
HAZIM KUTAY '(Devamla) — Sayın milletve

killeri, yukarıda izah ettiğim veçhile, Yükseköğretim 
Kurulu ve üniversitelerin uygulamalarıyla iügffli ola
ralk (Meclis araştırması açılmasını, zamanlama yö
nünden ve Anayasa tartışması açması muhtemel bu
lunduğunda^, Anavatan Partisi Grubu olarak sakın
calı gördüğümüzü ve araştırmaya mahal olmadığını 
salgılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

ıBASKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutay. 
önerge sahifbü olarak buyurun Sayın Tutum. (SHP 

sıralarından alkışlar) 
CAHİT TUTUİM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer milletvekilleri; sayın Anavatan Partisi 
Grup Sözcüsünü büyük bir istifadeyle dinledim... 
(SHP sıralarından gülüşmeler) 

SAUtM EREL (Konya) — 'İbretle, ibretle... 
CAHİT TUTUİM (Devamla) — Ancak, bu isti

fadem genel kültür açısından oldu. Konuyla doğru
dan ilişkisini bulamadığım ve işu anda, o noktada, 
yararlandığım ve cevap vermek istediğim herhangi 
bir husus bulunmadığı için üzgünüm, (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Saygıdeğer üyeler, Sayın 'Bakan Emiroğlu, her 
zamanki o kavrayışlı, anlayışlı ve yumuşak üslubuy
la, sorunların ışöyle bir uzağından geçer gibi yaptı; 
ancak, asıl önemlisi ve beni düş kırıklığına uğratan 
yönü, adeta Sayın YÖK Başkanının ağzından, olduk
ça yetersiz bir savunma yapar rolde gözükmesi oldu. 
Oysa, Sayın YÖK Başkanının, ondan çok, ama çok 
daha bağnaz, çok daha katı savunmalarını, bütün 
dünya, -bizler dahil- bilme'k'tedir. O nedenle -beni 
bağışlasınlar- Sayın IBakanın, çok daha başka şeyler 
söylemesini bekliyordum. Nitekim, daha evvel söy-
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ledlkleri bazı şeyleri de hatırlatarak, tekrar o duyarlı 
yönünü -belki- makul hir çizgiye getirmeye çalışa
cağım. 

Sayın bakan, YÖK siisterriinin ilçelerine yönelti
len eleştirilerde, YÖK sisteminin uygulamasına yöne
lik eleştirilerin 'birbirinden ayırt edilebileceğini belirt-
1 iller ve araştırma önergesinde geçen 'bir cümleye de
ğinerek, '«Başlangıçtan beri 2547 sayılı Yasa yoğun 
eleştirilere hedef olmuştu» ibaresinin ne anlama ge
lebileceğimi düşündüğünü; aoalba hu 'ilkelerin toplum
da benirnısenımediğinin mıi kastedildiğini, reforma bir 
tepki niteliğinde imi algılandığını, yoksa uygulama
dan doğan hazı endselerin mi mevcut olduğunu an
lamaya çalıştığını söylediler. 

Sayın halkana hemen belirteyim; biz bu araştırına 
önergesini, işte o söyledıikleni üç noktada mevcut 
olan tereddütleri gidermek ve konuyu bütün ayrıntı
larıyla açıklığa kavuşturmıalk için istedik. 

Sayın hakan, YÖK sisteminin savunmasını yap
mak istedi ve «iPlanllama, koordinasyon, denetleme 
yeni bir fikirdir» dedi; hatta hu yeni fikri, şu anda 
YöK'ün hiç uygulamadığını hür başka hiçimde iti
raf etti. 

«Kaynak dağılımı düzelmiştir» dedi ki, biz o ka
nıda değiliz. 

«Üniversite öğretim üyelerinin sayısı artmıştır» 
dedi; buna bizim grup sözcümüz konuşmasında za
ten değinmişti. 

«Eğitimde başarı koşulları» derken, devam zo-
runluğu, vize, sınav, asistanların atanmalarının ye
nilenmesi sistemi, yurt olanakları, ıkredi olanakları 
gibi bir hayli 'teknik konulara da yer vermeik istedi; 
özellikle, dekan ve rektör seçimlerimde, bunların se-
çimile değil de, atama ile gelmesinin antidemokratik 
olamayacağını belirtti. Hele bir cümle sarf etti -ki, 
ne olduğunu belki fırsat bulur öğrenirim- «Seçimi 
kabul ı&den ülkelerde, her seçimin ardında bir komi
ser olduğunu» söyledi. Nerede, nasıl bir sistemdir, 
nasıl bilir seçimdir ve o seçimin ardında komiserin 
ne işi vardır, hiç anlayamadık. 

Tabiî, sayın ibakan liçio sorun çok basit; «Bazı 
sorunlar vardır; ama düzeltilebilir. Bürokratik bazı 
darboğazlar vardır; aşılabilir. Asistanların üniversi
telerde doçent olabilmeleri sağlanabilir; doçentlerin 
profesör olabilmeleri için -Batıdan Doğuya gitsinler, 
ama- Doğudan Batıya gelmeleri önlenebilir» şeklinde 
Sözler söyledi; fakat asıl önemlisi ve sayın halkandan 
beklediğimiz, YöK'ün insangücü planlaması yapıp 
yapmadığına hiç değinmemiş olmasıdır. Asıl dram 
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oradadır. YÖK, asıl görevi olan insangücü planla
masını yapmamıştır ve yapmamaktadır. Bir anda, 
75 hin açık'öğretim öğrencisi alarak kontenjanı ar
tırmayı büyük bir marifet olarak sunan YÖK, dip
lomasız işsizlerle, hiç mi ama hiç ilgilenmemekte, 
«O benim işim değil» diyehiknektedir. 

Aslında, üniversiteler arasında öğretim üyesi den
gesi sağlanırken, bilim düzeylerinin, -yeni ve eski 
üniversiteler arasında- ıkoordone ediılmesi de önemli 
bir fonksiyon iken, bunun hiç yerine getirilmediğine 
değinmediler. 

Saygıdeğer ımilletveikillerıi, aslında, şu anda YÖK 
adıyla simgelenen üniversiteler konusunda Meclis 
araştırması istemini İkinci kez huzurunuza getirmek 
zorunda kaldık. Buna; neden gerek duyduk? Bir mu
halefet partisi sözcüsü olarak, siyasal değerlendirme
mizi bir yana bırakıyorum; ama ortada, en amatör 
bir fotoğrafçının dahi kolaylıkla tespit edebileceği 
birtakım olgular ve birtakım manzaralar var. Bu ol
guların, hemen hemen herkesi ciddî endişelere, ciddî 
duraksamalara sürüklediğini görmekteyiz. Buna kim
senin duyarsız kalması beklenemez. Türkiye Büyük 
Millet Meclis! projektörünün yöneltilmesi gereken 
hir alanla karşı karşıya olduğumuza inanıyorum. 

Saygıdeğer üyeler; ortada birtakım tespitler, ıbir 
dizi yakınıma var. Asılında sayın bakan, sistemsiz de 
olsa, ibunların bir kısmına değindi; ancak, sizlere, 
çok kısa satırbaşları halinde bir gezinti yaptırmak 
istiyorum. Bu satırbaşları şöyle özetlenebilir : 

1. Üniversiteler, YÖK modeli üçünde kan kay
bına uğramıştır. Çok sayıda bilim adamı yitirilmiş-
•bir. örneğin, ilk iıki yılda ODTÜ'de 311, İstanbul 
Teknik Üniversitesinde 107, SBF'de 54 öğretim ele
manı yitirilmiştir. 

Anıklara Hukuk Fakültesinde, idare hukuku ho
casının olmamasına, saygıdeğer hukuk fakültesi me
zunlarımız acaba ne derler? Bu nasıl bir planlama
dır ki, Ankara'da, Ankara Hukuk Fakültesinin ida
re hukuku hocası, ancak ve ancak Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden takviye ile •yerine getirilmektedir? 

2. Üniversite sayısı 27'ye ulaşmış, 'ama «Üniver
siteleri Anadoluya götürdük» tezi, hiç olmazsa bu 
aşamada, maalesef gerçeMeşemerniştir. Van Üniver
sitesinde 498 kadroya karşılık 28, Fırat Üniversıite-
sinde 594 kadroya karşılık 281, 19 Mayıs Üniver
sitesinde 1 683 kadroya karşılık 300 öğretim üye
sinin görev yaptığı belürtilmeiktedir, 

3. öğretim üyeleri, Ibu sistem içinde birer sınav 
kâğıdı okuma makinesi haline 'getirilmişlerdir, Bir 
öğretim üyesi, yılda ortalama 8 bin kâğıt okumak-
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tadır. 140 işgününün 100 ile 125 günü kâğıt oku
makla geçirilmektedir. Bu sistem içinde, bilimsel 
araştırma, acaba kulağa hoş gelen bir düş değil 
midir? 

Sayın Altan Onat'ın 1984 yılı araştırmasına gö
re, Türkiye'nin uluslararası bilimsel çalışmalardaki 
payı giderek azalmış ve Suudî Arabistan ve Tayland' 
in gerisinde kalınmıştır. Kütüphanelere ayrılan kay
naklar, on yıl öncesine oranla, gerilemiştir. 

5. YÖK Yasası ile, 'öğretim güvencesi temelin
den zedelenmiş; YÖK. Yasasının 7 nci maddesinin 
(1) fıkrası Demokles'iin Kılıcı gibi, öğretim üyeleri -
min üzerindedir. Buna göre, öğretim üyelerinin, yük
seköğretimin amaç, anailke ve öngördüğü düzene 
aykırı harekette bulundukları savı ve rektörün öneri
si ile veya doğrudan doğruya, normal usulüne göre, 
yükseköğretim kurumlarıyla ilişkisi kesilebilir veya 
başka bir yükseköğretim kurumuna atanabilir. Bu 
koşullarda bilimsel özerklik iddia edilebilir mi? 

6. Bir kamuoyu araştırmasına ıgöre -13 Nisan 
1984- üniversitelerin özerk olmadığı, üniversitelerde 
ciddî ve seviyeli bir eğitim yapılmadığı, YÖK'ün, 
yükseköğretim üzerinde olumsuz etkisi bulunduğu 
matematiksel olarak ortaya konmuştur. 

7. Paralı öğretimden yakınmalar ciddîdir. Bu 
yöntemin ülke gerçeklerine aykırı olduğu ileri süriil-
mıeiktedir. Gelir dağılımının bu denli ıbozuk' olduğu 
biir ülkede «harç» adı altında alınan paralar, yük
seköğretimin varlıklı ailelere inhisar ettirilmesi so
nucunu doğurmayacak mıdır? Bu harçların biriktiği 
fonların da nasıl harcandığı belli değildir. 

8. Uygulanmakta olan' sınav sistemi, öğretim 
üyelerini ve öğrenciyi1, araştırıcılıktan tamamen uzak
laştırmaktadır. 

Saygıdeğer üyeler, bu söylediklerim, tamamen 
resmî belgelere dayanan, kaynakları istendiğinde ve
rebileceğim alıntılardır. 

Şimdi de" öğretim üyelerinden doğrudan doğruya 
alıntıladığım bazı cümleleri sizlere sunacağım; bunla
rın da islimleri kuşkusuz mahfuzdur; her bir cümle 
bir başka öğrettim üyesine aittir. 

«YÖK Yasasından sonra üniversitelerin 'ilerleme
si önlenmiştir.» 

«Bugün Türkiye'de yalnız YÖK ve YÖK Başkanı 
özerktir; üniversiteler ne yönetsel, ne de bilimsel 
yönden özerk değildir.» 

«YÖK'ün gelmesiyle binlikte üniversiteler büyük 
erozyona uğramıştır.» 
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«Üniversitelerimizin, öğrenciye verdikleri öğretim 
dışında topluma karşı yüikümlülüıklerini yeterince ye
rine getirdikleri söylenemez.» 

«Üniversite, üniversite olmaktan çıkmıştır; bir yük
sekokul bile değildir.» 

«'Şartlar paniğe kapılacak gibidir. Türkiye, son 
derece yetersiz meslek adamlarıyla dolmalktadır.» 

Nihayet, saygıdeğer bir köşe yazarın yazısına 
başlık olan «YÖK, «Yok» olmalıdır». Bu da bir baş
ka öğretim üyemizin değerlendirmesidir. 

Şimdi, bütün bu alıntılarla ne demek istiyoruz? 
Evvela, bu söylediklerimize -beni sayın bakan bağış
lasınlar- çok daha etkin bir şekilde cevap veren 
YÖK Başkanının ve YÖK üyelerinin söylediklerine 
bir göz atalım : 

«YÖK 'sistemi son derece özerk bir sistemdir. 
Gerçek üniversite kanımca şiımdi vardır. Müellifi, 
basında «Çizmeili Profesör» olarak nitelenen Sayın 
Ataman'a aittir.» (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tutum, toparlayınız lütfen. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Peki efendim. 
«YÖK Kanunu merkeziyetçi .değil, tam tersine 

ademî merkeziyetçiliği getiren bir sistemdir.» Müel
lifi, YÖK Başkanı. 

«Anadolu YÖK sayesinde profesör görmüştür» '. 
YÖK Başkanı. 

«Bazı üniversitelerimizin teknik dallarında hoca 
sıkıntısı vardır. Çünkü, mezun olan bir yüksek mü
hendis derhal özel sektör tarafından kapışılıyor. Bu 
sıkıntı • kanundan değil, malî mevzuattan kaynaklan
maktadır.» 

«Hem serbest çalışayım, hem muayenehanemin 
başında olayım, hem büyük holdinglerin bilinen ku
ruluşlarının hizmetinde olayım, üniversiteye arada bir 
uğrayayım, hem de bölümün başı olayım, tşte YÖK 
Kanunu bunu yasaklamıştır; bundan rahatsız olanlar 
var.» 

«Üniversitelerde huzursuzluk vardır; ama temelsiz-
dir.» 

«Kalite her zaman fevkalade olmamıştır; fakat es
kisine göre çok daha iyidir» : YÖK Başkanı. 

Nihayet, «Güvenlik soruşturmasından biz de şi
kâyetçiyiz.» Nasıl şikâyetse, hem şikâyet ediyor, hem 
uyguluyor! 

Saygıdeğer üyeler, zihinleri bulandıran, aslında bir 
Meclis araştırmasını zorunlu kılan bu çelişkili tab
loyu tamamlamak için, Sayın Başbakandan alıntılar 
yapmak istiyorum. 
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Sayın Başbakan, 6 üniversite öğretim üyesiyle 
yaptığı toplantıda aynen şöyle demektedir : 

«Üniversitelerle ilgili zıt fikirler ileri sürüldü; biri
nin ak dediğine, diğeri kara diyor.» 

«Anayasaya, Yükseköğretim çok detaylı verilmiş. 
Bu yüzden, Anayasa değişmeden, kanunlar değişemi
yor. Tabiî zamanla değişebilir, önemli olan, bunu kav
gasız tıartışabilmektir.» 

«Üniversitelere asistan gelmiyor ve üniversite sa
yısı artması yüzünden kalite düşmüştür.» 

Buna itirazınız var mı, sayın iktidar milletvekil
leri? (ANAP sıralarından «Var» sesleri) 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Bunu sor
maya hakkın yok. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Bu görüşleri, bu 
zıtlığı tamamlayan bir başka ifade de, y'inıe saygıde
ğer bir dekandan gelmektedir, aynen okuyorum : 
«Anayasanın yükseköğretim kavramı korunarak, 
eski anlamda özerk bir üniversite oluşturulabilir. Üni
versitelerin bugün içinde bulunduğu durum, YÖK Ya
sasından kaynaklanmaktadır. Meraklı olanlar için 
söylüyorum; söyleyen, Sayın Aldıkaçtı. 

Nihayet, gerekçemizi arz ederek sözlerimi bitirmek 
istiyorum. Yukarıda sunduğum tablo karşısında ne 
yapılması gerekir? Ortada bir sorun yoktur diyerek, 
yüzümüzü kapatabilir miyiz? önümüzdeki sorun, 
üniversitelerin sorunudur. Bu sorun, daha önce de 
vardı. 12 Eylül'den önce, her kuruım gibi, üniversite
ler de bunalım içindeydi; ancak, birçok kurum gibi 
üniversiteler de bunalımın kurbanı değil, kaynağı ola
ra görüldü ve ona göre bir düzenlemeye gidildi. San
ki bütün suç özerklikteymiş gibi, özerkliğe karşı 
açıkça bir tavır alındı ve üniversiteler YÖK kıskacı
na ve cenderesine sokuldu. Hiç kuşkusuz. 12 Eylül 
öncesinde ve sonrasında, toplumsal bunalımının en 
ağır faturalarından birini üniversiteler ödemiştir. 

Siyasal süreçte ender rastlanan bir olay, bir ya
sanın, yani 2547 sayılı Yasanın, Anayasaya kaynak
lık yapmış olmasıdır. Terslik buradadır. Bu 2547 sa
yılı tepkiYasası... 

BAŞKAN — Sayın Tutum, süreniz doldu. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Bir sayfa kaldı 

efendim. (ANAP sıralarından, sıra kapaklarına vur
malar ve gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Sayın milletvekilleri, Başkanlıkça bütün konuşma

cılara ne tolerans gösterilmişse, Sayın Tuıtum'a da 
aynısı gösterilmiştir. 
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j Sayın Tutum, lütfen hemen bitirelim. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Bitiyor Sayın 

I Başkanım. 
1 Şubat 1984 tarihinde, ilk. Meclis araştırma öner

gemiz müzakere edilirken, dönemin Millî Eğitim Ba-
I kanı Sayın Dinçerler, şu gerekçe ile önergeye katıl-
I madiğini beyan ediyorlardı : «Huzurunuza çok erken 

.getirildiği kanaatinde olduğumuz bir önerge için çık
mış bulunuyorum. Biz hükümet olarak yeniyiz. As
lında, Yükseköğretim Kurulunun çeşitli ve değiştiri-

I len tatbikatı dolayısıyla bütün tecrübeler sonuçlarını 
I vermemiştir. O bakımdan, izin verirseniz bu önergeyi 

şimdilik kabul etmeyelim; bir müddet daha çalışma
ları devam ettirelim ve acil, tıkanıklıkları giderecek 

I tedbirleri isteyelim.» 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Tam 25 dakika 

I oldu Sayın Başkan. 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Sayın üyeler cüm-

I lemi tamamlıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, hemen bitirin. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) —' Danışma Meclisinde 

I bunları niçin konuşmadınız? 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, lütfen... 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Evet, bunlar za

bıtlara geçmiştir. 
BAŞKAN —-Sayın Tutum, lütfen... 
CAHİT TUTUM (Devamla) — Aslında bu, sizin, 

Meclis zabıtlarına karşı husumet ilan ettiğinizi gös
terir. Zabıtları açın, bizim ne dediklerimizi görün sa
yın arkadaşlar. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Tutum, hemen bitirelim. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Eğer bu gerekçe
ler gerçekten samimî ise -ki olmaması için bir ne-

I den yok- o zaman, şu anda önergemizin kabul gerek
çesini oluşturmaktadır bu; aradan ilki yıldan fazla bir 
süre geçmiştir; uygulamada sancılar azalmamış, art-

I miiştır. 
I Sonuç olarak konuşmamı şu sözlerle bağlamak is

tiyorum : Bir sistemi, toplumsal zorlamalara rağmen, 
uzun süre inatla ve dirençle savunur ve korumaya kal-

I karışanız, sistemi dondurur ve kemikleştirirsiniz; sis
temi evrimleşitirme şansını ortadan kaldırırsınız ve so-

I nuçta, tepkisel çözümlerin öldürücü tuzağına düşer-
I Siniz. YÖK'te bu hataya düşülmüştür; hatayı tek-
1 rarlamayalım. 
I Sizlere, muhalefet olarak, bir diyalog şansı sunu

yoruz. Bu sorun, isteseniz de, istemeseniz de önü-
I nüzdödir. Bugün ele almazsanız, yarın mutlaka ele al-
I maik zorunda kalacaksınız; ama, her ertelemenin bir 
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riski ve bedeli vardır. Gelin, toplumsal maliyeti artır
mayalım. «Muhalefet .getirdiği içtin iltifat etmiyoruz» 
demeniz dışında, başka, ciddî bir mazeretliniz yoksa, 
bu tarihî fırsatı kaçırmayın; soruna birlikte inelim. 
Geliniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi objektiflini ce
saretle YöK'e yöneltelim. Bundan hepimiz yarar 
görürüz. 

Hepinize en içten saygılarımı sunarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 
YILMAZ DEMİR (Biledik) — Sayın Başkan, siz 

bu oturumu yönetirken, komisyon üyelerinin oturdu
ğu yerde bir bürokratın oturduğu dikkatimizi çekti. 
YöKten kimsenin olmadığı söylenen o yerde, İçişleri 
Bakanlığının bir bürokratının oturduğu belirtildi. 

İdare amirlerine ve bu Meclisi yöneten kişilere, 
bundan sonra böyle bir olgunun, yaklaşımın yaşanma
masını öneriyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan.. 

A) SÖZLÜ SORULAR 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, or

man ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Söz
lü Sorular» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
liar'ın sorusu, soru sahibinin görevli olması nedeniy
le ertelenmiştir. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray'm cevabı (6/622) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantloğlu'nun, danışmanlık için yabancı fir
malarla anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın NalbanJtoğlu?.. Burada. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 
Burada. 

Soruyu okutuyorum : 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, bir talebiniz mi var 
efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkanım, bizimle ilgili bir ka
nun görüşülecekti; bürokratı o nedenle oraya oturt
muştuk efendim. 

BAŞKAN — Evet, bildiğiniz gibi, teknisyenler ge
reğinde gedebiliyorlar efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
ı(Erzincan) — Bilahare gerekli ikaz yapılmıştır. 

BAŞKAN — Kanunun görüşülmesi gecikince ge
rekli ikaz yapılmıştır. Buna dikkat edilecektür efen
dim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — İkaz benim tara
fımdan yapılmıştır. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Demir. 
Stayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi 

üzerindeki öragörüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Meclis araştırması önergesi kabul edil
memiştir. (SHP sıralarından alkışlar) 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazı

lı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalfoanitoğlu 

Erzurum 

1985 yılı içinde hükümetimiz yabancı firmalarla 
danışmanlık için anlaşma yapmış mıdır? Yapmışsa; 

a) Hangi devlet kurum ve kuruluşları, hangi 
yabancı firmalarla danışmanlık anlaşması yapmıştır? 

b) Bu yabancı firmalara danışmanlık ücreti ola
rak ne kadar para ödenmiştir? 

c) Bu firmalara hangi nedenle gereksinme du
yulmuştur? 

BAŞKAN — Sayın Safa Giray, buyurun efen
dim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun Başba
kan tarafından cevaplandırılmasını istediği sözlü so
ruya cevap vermek üzere görevlendirildiğimden dola
yı huzurunuzda bulunuyorum. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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OBu soru kapsamında olmak üzere : 
Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda

resi Başkanlığı, 1985 yılında Lazard Freres Firması 
ile 18.10.1985 tarihinde bir mukavele imzalamıştır. 
Yapılan mukavele, ilgili kurumun görevleri arasında 
bulunan, özelleştirme dahil, her türlü malî ve ekono
mik konularda dış ülkelerdeki uygulamaları da göz 
önüne alarak, danışmanlık hizmeti vermek üzere ya
pılmıştır. Bilhassa özelleştirme konusu, memleketimiz
de daha önce uygulaması olmayan; ancak dünyada 
çeşitli ülkelerde uygulamaları yapılmış bulunan bir 
konudur. Bu hususlar, yukarıda değinilen konularda 
bilgi ve tecrübesi olan yabancı bir uzmanlık kuru
luşunun hizmetinden istifade edilmesini gerekli kıl
mıştır. Bu anlaşmayla ilgili olarak 1985 yılı içerisin
de, herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 

1985 yılında Devlet Planlama Teşkilatı bünyesin
de yürütülen, gübre, çimento ve tekstil sektörleri re
habilitasyon projeleri için, Dünya Bankasınca finan
se edilmek üzere, anlaşmalar yapılmıştır. Gübre sek
töründe Artihur Little International Firması ile 326 
bin dolarlık, çimento sektöründe Metra Conseil Inter-
mational Firması ile 2,6 milyon franklık, tekstil sektö
ründe Baston Comsaıultıng Group Limited ile 855 bin 
dolarlık anlaşmalar yapılmıştır. 

Ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 
White and Case Hukuk Firması ile Eylül 1978'de im
zalanan anlaşma, halen yürürlüktedir. Merkez Banka
sının uluslararası malî piyasalardan sağladığı krediler
le ilgili anlaşmaların komplelks yapıları ve bunların 
hukukî olarak birbirine aykırı hükümler taşımama
sı için, bu danışmanlık hizmeti gerekli görülmüş olup, 
1985 yılında ilgili firmaya 336 bin dolar, firmanın İs
tanbul şubesine de 48 milyon lira ödenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Frank Zarb 
ile Aralık 1985 tarihinde, eski anlaşmasını yenileye-
rak^ bir yıl süreyle hükümete ve bankaya, ekonomik 
kalkınma politikalarının saptanması, yabancı sermaye 
yatırımlarının geliştirilmesi, dış finansman sağlanma
sı, uluslararası kuruluşlarla ilişkiler gibi konularda 
dataıışmanlliıik yapmıalsı içlin anılaşma ümzalamuşitır. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 

«BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu, açıklamada bulunmak üzere 

buyurun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile selam
larım. 

Bu sorum da yazılı idi; uzun zaman cevap veril
mediği için sözlüye çevrildi. Gündemde de ne za
mandan beri beklediğini sizler de gördünüz. Nihayet, 
Başbakanımız adına bir sayın bakanımız cevap lütfet
tiler; ona da teşekkür ederim. 

Soruya verilen cevaplar hızlı geçtiği için, notlar 
alamıyoruz ya da kaçırıyoruz. Bu bakımdan, sürçü 
lisan olursa, affola. 

Anladığıma göre, Başbakanlık Toplu Konut İda
resi Başkanlığı Lazard" Firması ile, özelleştirme ko
nusunda bir danışmanlık anlaşması yapmış. Gübre, 
çimento, tekstil konularında da bir diğer firmayla 
-(bilmiyorum neyi inceletiyorlar- danışmanlık anlaşma
sı yapılmış. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıyla 
da White and Case Firması arasında uluslararası kre
diler üzerinde, yani trafiğin karışmaması için, düzen-

I leme yapmak üzere herhalde bir anlaşma yapılmış ve 
I bunun için de danışma ücreti ödeniyor. 

I Demin burada, «Üniversitelerimizin olgunlaştırıl-
I ması konusunda, YÖK Kanunu mu, üniversitelerin 
I kendi bünyesi mi, profesörlerimiz mi, veyahut da 
I idareleri mi acaba kabahatlidir; bunu tetkik edelim 
I de iyileştirme yapalım» diye, bir araştırma önergesi 
I görüşüldü ve reddedildi. Bu araştırma önergesi şunun 
I için lazımdı : Memleketimizde belki 60 seneden beri, 
I 100 seneden beri üniversiteler var ve bu üniversitele-
I rimiz, sanki bu konuları tetkik edecek uzman sevi-
I yesinde eleman yetiştirmemiş gibi, hâlâ dışarıdaki ba-
I zı uzman firmalara para vermek suretiyle gübre, çi-
I mento ve tekstil konularını incelettiriyoruz. Ne lü-
1 zum var? Bu işi Vehbi Koç'a da verseniz, Sabaneı'ya 
I da verseniz, bu konuda size fikir verir. Demek kii, şu 
f ana kadar üniversitelerimizden bunları tetkik edecek 
I bir uzman dahi yetiştirememişiz, ben buna yanıyo-
I rum. Halbuki, şu araştırma önergesi kabul edilmiş 
I olsaydı, belki de neden böyle uzman eleman yetiişjti-
I rememiş olduğumuzu da tespit etmiş olurduk... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bırak şimdi bunla-
I rı, esasla gel. 
I BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen soru üze-
I rinde konuşun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — ... do-
I layısıyla da bu paraları bu uzman firmalara vermez-
I dik. Durum, bu bakımdan da acıklı, verdiğimiz para-
I 1ar bakımından da acıklı; fakat getirilen veya anlaş-
I ma yapılan o firmaların ökolü bakımından da düşün-
I durucudur. 
I Saygılar sunarım. 
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' BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ-
lu. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAŞKAN — 3 üncü sıraldalkü, Erzurum M'iMletvelkıllIi 
'HÜllmii Nalbaırttloğto'nıu'n soırıufsu, tçltiMiğün 91 nci mıad-
'Ğ&s'me göre eritetenrnilgltfir. 

4. — Konya Milletvekili Salim Brelin Konya Va
lisinin bir açık hava toplantısında halka «İmparator» 
olarak takdim edilmesine ilişkin sözlü sorusu ve İçiş
leri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/589) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Erel?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirttiğim sorumun Başbakan tarafından 

sözlü olarak yanıtlanması için gereğini saygı ile arz 
ederim. 22 Ocak 1986 

Salim Erel 
Konya 

24 Kasım 1985 Pazar günü Ereğli (Konya) İlçe
sinde, açık hava toplantısında Sayın Başbakanla bir
likte bulunanların tanıtılmasında Konya Valisi Kemal 
Katıtaş Ereğlilere yerel Belediye Başkanı tarafından 
«imparatorumuz» olarak takdim edilmiştir. Olayın en 
yakın tanığı Sayın Başbakandır. 

Olay, Sayın Cumhurbaşkanımız Kenan Evren'e 
25 Kasım 1985 tarihinde tarafımdan telgrafla duyu
rulmuştur. 

Olay, 28 Kasım 1985 tarihinde TBMM'nin 35 inci 
Birleşimde gündem dışı konuşma ile tarafımdan Yü
ce Meclise duyurulmuştur. 

Olay, Türk basını tarafından Yüce Türk Mille-. 
tine de duyurulmuştur. 

Atatürk Türkiye'sinde Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin Cumhurbaşkanını temsil eden bir valinin «im
parator» olarak - hem de bir Başbakanın yanında -
halkımıza tanıtılmasının gerekçesi nedir? 

Ülkemizde, anayasal devlet düzenine karşın bil
mediğimiz özentiler ve örgütlenme mi vardır? 

Olay konusunda bugüne kadar idarî ve adlî bir 
soruşturma niçin açılmamıştır? 

BAŞKAN — Jçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut, 
buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyeleri; Sayın Salim Erel'in sözlü soru 
önergesini cevaplandırmak üzere huzurlarınızda bu
lunuyorum. 

24 Kasım 1985 Pazar günü, Konya Ereğli İlçesin
de açık hava toplantısında, Sayın Başbakanla birlik
te toplantıya katılanlar, belediye başkanı tarafından, 
Ereğli'lere, tek tek ve protokol sırasına uygun olarak 
takdim edilmiştir; bu meyanda, Konya Valisi Sayın 
Kemal Katıtaş da takdim edilmiş ve bu takdim esna
sında «imparator» lakabı kullanılmıştır. 

Hepinizin malumları olduğu gibi, kişilerin davra
nışları, hareketleri ve çeşitli özelliklerinden ötürü, ya
kın arkadaşları ve dostları tarafından bazı kişilere ba
zı lakaplar "verilmekte ve bu lakap, bu kişinin hayatı 
boyunca kullanılmaktadır. 

Konya Valisi Kemal Katıtaş da, 1968 - 1969 yıl
larında Kığı Kaymakamı iken, kendisine Kığı halkı 
tarafından «imparator» lakabı takılmıştır. Kığı Kay
makamlığından sonra görev yaptığı diğer ilçe kayma
kamlıklarında da bu lakap kendisini takip etmiştir. 
Bilahara atanmış olduğu mülkiye müfettişliğinde de, 
dostları ve yakın arkadaşları tarafından da kullanıla-
gelmiştir. Daha sonra atandığı Elazığ Valiliği ve Kon
ya Valiliği süresince, bu lakap kendisini takip etmiş
tir. 

Yüce Meclise saygıyla arz olunur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Erel, bir açıklamanız olacak mı? 
SALİM EREL (Konya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erel. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Sayın İçişleri Bakanına, vermiş olduk
ları cevaptan ötürü teşekkür ediyorum. 

Bu cevaba teşekkür etmekle birlikte, vermiş olduk
ları cevap içerisinde belirtmiş oldukları durum - iç
ten söylüyorum - çok düşündürücüdür. Zira, bir mem
lekette bazı insanlar, nasıl oluyor da, lakaplarıyla anı
lıyorlar; Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanını 
temsil eden bir vali, bir imparator olarak tanıtılabili-
yor? 

Sayın milletvekilleri, buradaki takdim, yerel bele
diye başkanı tarafından yapılmadı; devletin yönetici
leriyle her tarafta kaynaşmış durumda olan Konya, 
Anavatan Partisi 11 Başkanı tarafından yapıldı; ancak, 
Konya Valisi, her nedense, yerel belediye başkanı ta
rafından da ayrıca takdim edilmiş bulunmaktadır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yurdun her 
tarafında olduğu gibi, Konya'da da partizanlık per
vasızca sürdürülmektedir. Devletin görevlileri, taraf
girliğe, kanunsuz işlevlere alet edilmektedirler. Anava
tan Partisinin yöneticileriyle, devletin yöneticilerini 
ayırt etmek asla mümkün değildir. Vatandaşlar, de
mokratik kurallarla bağdaşmayacak şantaj ve tehdit
lere maruz kalmaktadırlar. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Sayın 
Başkan, bu sözler konuyla alakalı değil ki... 

SALİM EREL (Devamla) — Konuyla alakalıdır 
sayın milletvekili. 

BAŞKAN — Sayın Erel, bir noktayı hatırlatayım. 
İçtüzüğe göre sorunuz cevaplandırıldı; cevaplandı

rılan soruda, soru sahibinin edindiği bilgilerde aykırı
lık varsa, bu bilgileri sunmak üzere söz alınır; siz de 
bunun için söz aldınız; buna bağlı kalınız. 

SALİM EREL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 
nerede kaldı Anayasamız, nerede kaldı cumhuriyet 
yönetimi, nerede kaldı Cumhurbaşkanlığı; bunlar ne
rededirler, resmen soruyorum. Bu konuda, bu iğrenç 
tezahüratta, bu tutum ve davranış hakkında hükümet 
niçin suskunluk içindedir. Bunu, bizim ciddiye alama
yacağımız bir iki kelimeyle geçiştirmek çok düşün
dürücüdür. 

Vatandaşlar, bilhassa birçok öğrenci, 1402 sayılı 
Kanun gerekçesiyle güvenlik soruşturması gerekçe
siyle devletten yardım, şefkat ve iş bulamazken, bir 
beldenin valisi, halka «imparator» olarak takdim edili
yor; fakat maalesef, bu bir noktada anlayışla karşı
lanıyor. 

Hükümetin, devlet ciddiyetiyle asla bağdaşmayan 
bu suskunluğunu, bilinen anlayışının ve yapısının ge
reği olarak kabul etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, 
bugüne kadar göremediğimiz bu konudaki tepkisini 
sabırla beklemekteyiz. Tek başına da kalsa Anayasa
yı savunacağını belirten Sayın Cumhurbaşkanımız, 24 
Kasım 1985 günü «imparator» ilan edilen Konya Va
lisi hakkındaki tavrını niçin açıklığa kavuşturmamak-
tadır? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, Cumhurbaşkanlığı makamı
nı, soru ile ilgisi olmadığı halde gündeme getirmek, 
İçtüzük kurallarına uygun değildir. Buna müsaade 
edilmemesi lazım. 

SALİM EREL (Devamla) — Ben milletvekiliyim... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Biz gerekli cevabı veriyoruz; konuşmacı-
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nm, Sayın Cumhurbaşkanlığı makamını her vesileyle 
gündeme getirmeye hakkı yoktur efendim. 

M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Konuşmacının 
henüz daha konuşması bitmedi Sayın Başkan. 

SALİM EREL (Devamla) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; ben Sayın Cumhurbaşkanlığı müesse
sesine ve devlete, Sayın Bakandan çok daha ileride 
bağlı olan bir insanım, bunu bilin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erel... Sayın Erel... 
SALİM EREL (Devamla) — Sayın milletvekille

ri... 

BAŞKAN — Sayın Erel, bir dakika... 
Sayın Erel, sanıyorum... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edime) — Sayın Erel, yine 

yanlış konuşmaya başladın. 

SALİM EREL (Devamla) — Değerli Üğdül, siz , 
çok mu doğru konuşuyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Erel, bir dakika... 
Sayın Bakan Başkanlığımızda, Sayın Erel «impa

rator» tabirine Sayın Cumhurbaşkanının da dikkatini 
çekmek ya da sorusuyla, «çektim» demek için konu
nun dile getirildiği kanaati hâsıl olmuştur. Başkaca 
bir konu yoktur; kendileri de belirtmişlerdir. 

SALİM EREL (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Erel, bir noktaya gelmek is

tiyorum. Demin de belirttiğim gibi, soru üzerinde, 
soru sahibinin, edindiği bilgiler verilen cevapla birlikte 
değerlendirildiğinde, farkh bir değerlendirme ortaya 
çıkıyorsa cevap hakkı vardır. Yoksa, yeni bir görüş 
bildirmek için söz almadınız. Bu nedenle, konu üze
rinde bir diyeceğiniz varsa konuşmanıza devam edi
niz; yoksa, başka konu üzerinde söz almadığınızı vur
gulamak istiyorum. Soru üzerindeki bilgilerinizi dile 
getiriniz efendim. 

SALİM EREL (Devamla) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sayın içişleri Bakanımızın vermiş ol
dukları cevabı, devlet ciddiyetiyle, demokrasi ve cum
huriyet anlayışımızla bağdaştıramadığımızı arz eder, 
saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
Sınır Ticaret Fonunun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin 
cevabı (6/651) 
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BAŞKAN — 5 inci siFada, Edirne Milletvekili Tür
kân Turgut Ankan'm, Sınır Ticaret Fonunun 1985 
yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Soru 1. «Sınır Ticaret Fonu>nda 1985 yılında 
toplanan kaynakların tutarları iller itibariyle ayrı ay
rı nedir? 

Soru 2. a) Bu fondan 1985 yılında il özel idareleri 
kanalıyla yapılacak yatırımlar için valilikler emrine 
bırakılan tutarlar iller itibariyle ayrı ayrı nedir? 

b) Bu fondan 1985 yılında yapılan diğer harca
maların nitelikleri ve tutarları nedir? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Abdullah Te
nekeci buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Sayın Başkan değerli milletvekilleri; Edir
ne Milletveküi Sayın Türkân Arıkan'm sorusuna ce
vap arz edeceğim. 

1985'te kurulan Sınır Ticareti Geliştirme Fonunun 
1985 yılına ait geliri 366 000 liradır. Bu gelir de, Sınır 
Ticareti Yönetmeliğine göre sınır tüccarı kartı almak 
isteyenlerin yatırdığı 50 bin Türk Liralık teminatların 
bankada mevduat olarak tutulması sonucu elde edi
len faiz geliridir. Bunun dışında fonun henüz bir geli
ri olmadığı gibi, 1985 yılında ödemede de bulunul
mamıştır. 

Ancak, 1978 ve 1979 yıllarında Ağn Valiliğinin 
yönetimi ve kontrolü altında sınır ticareti uygulaması 
olmuştur. Bu dönemde sağlanan imkânlar, Ağn Vi
layeti dahilinde, kamuya ait her türlü bina ve tesisin 
onarımında kullanılmıştır. Harcama yetkisi, 1981 yı
lında hükümetin onayladığı yönetmeliğe istinaden, Ağ-
n Valiliğine verilmiştir. Ağn Valiliğince yönlendirilen 
bu sınır ticaretinin gelir ve gider hesap durumu da 
aşağıdaki gibidir: 

1978 ve 1979 yıllarında toplanan gelir 81,3 milyon 
liradır. Bankada duran bu paranın faiz geliri ise 135,5 
milyon lira olup, toplam 216,08 milyon lira etmekte
dir. Harcamalar da 192 milyon lira olup bakiye 24,08 

milyon liradır. Bakiye miktarı, yukanda söz konusu 
edilen Sınır Ticareti Geliştirme Fonuna devredilme-
mektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Arıkan, açıklamanız olacak mı? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 « 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 « 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) 

8. — Edirm Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 « 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/670) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gider
lerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/697) 

BAŞKAN — 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu 
ve 11 inci sıralardaki, Edirne Milletvekili Sayın Tür
kân Turgut Arıkan'm soruları, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

12. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/671) 

BAŞKAN - 12 nci sıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin görevli 
olması dolayısıyla ertelenmiştir. 
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13. —Edirne Miletvekili Türkân Turgut Arikan' I 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı I 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan* 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) I 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 » 1985 yılları ge- I 
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan I 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) I 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan* I 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi- I 
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından I 
sözlü soru önergesi (6/675) I 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 -1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet I 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner- I 
gesi (6/676) 

.18 .— Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' I 
m, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'nun I 
1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ye I 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/677) I 

BAŞKAN — 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, I 
17 nci ve 18 inci sıralardaki, Edirne Milletvekili Sa- I 
yın Türkân Turgut Arıkan*ın soruları, İçtüzüğün 97 nci I 
maddesine göre ertelenmiştir. 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' I 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan- I 
dan sözlü soru önergesi (6/678) I 

20* — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' I 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara I 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sötlü I 
soru önergesi (6/679) I 
.21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' I 
nun, T. C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da- I 
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) I 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' I 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımına I 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) I 

23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' I 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya I 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/682) \ 
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BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun 19 uncu, 20 nci, 21 indi, 22 nci ve 23 
üncü sıradaki soruları, İçtüzüğün 97 nci maddesine 
göre ertelenmiştir. 

24. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, istanbul Milletve
kili Günseli Özkaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı 
ne gibi önlemler alındığına üişkin Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir.. 

25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, ba
zı vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Naırin'ıin, bazı vatandaşların töşkence so
nucunda sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına üiişkin 
İçişleri Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Nailin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

26. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasmdaki işçilere ilişkin Sa-. 
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, istanbul Milletvekili 
Bilâl Ştişman'ın, Sümerbartk Defterdar Fabriikaısında-
ki işçilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Şişman?.. Yoklar. 
Cevap verecek ®aym bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

27. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
K.t.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) 

BAŞKAN — 27 nci sıradaki, içel Milletvekili 
Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin 
görevli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

28.:'—' Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) 
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BAŞKAN — 28 inci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmazdın, hayalî ihracat iddiasıyla, hakların
da işlem yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
'Soru ertelenmiştir. 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, İhracatı Geliştirme Fonunun 1984 * 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonunun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru Önergesi (6/690) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Savunma Sanayii Geliştirme Fonunun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru Önergesi (6/691) 

32., — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 29 uncu, 30 uncu, 31 inci ve 32 nci 
sıralardaki, Bdime Milletvekilli Sayın Türkân Turgut 
Arıkan'ın sorulan, içtüzüğün 97 nöi maddesine göre 
ertelenmiştir. 

33. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 33 üncü sıradaki, içel Milletvekili 
Sayın Durmuş Fikri Sağlar'm sorusu, soru sahibinin 
görevli olması dolaylısıyla ertelenmiştir. 

34. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığı
nın Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/601) 

BAŞKAN — 34 üncü «ırada, Tekirdağ Milletve
kili Sayın Salih Alcan'ın, Ayvalık - MidiUH arasında
ki yük ve yolcu taşımacılığının Yunan gemileri tara
fından yapıldığı iddiasına İlişkin Ulaştırma Bakanın
dan sorusu vardır, 

Sayın Alcan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

35. —Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Adana Mİlletvelkili 
Metin Üstünel'in, Kahramanmaraş - Göksün Yem 
Fabrilkasınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber ahmlarıına 'ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir.. 

36. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harram Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

BAŞKAN — 36 nci sıradaki, Sayın Sökmenoğ-
lu'nun sorusu yazılıya çevrildiği için işleme konma
mıştır. 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonuna etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) • 

BAŞKAN — 37 nci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, içtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadlir Narin'in, Diyarbakır İlinde işkence so
nucu meydana geldiği iddia edilen iki ölüim olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sorusu Vardır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok; 
Soru ertelenmiştir, 

39. — Hdtay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık 
sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

— 155 — 



T. B. M. M. B : 97 24 * 4 * 1986 O : 1 

. BAŞKAN — 39 uncu sıradaki, Hatay Milletve
kili Muralt Sökmenoğkı'nun sorusu yazmaya çevril
mesi nedeniyle işleme konulmamaktadır. 

40. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba ilçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Samsun MaUetvekilii 
Hasan Altay'ın, Samsun İli Merkezi ile, Çarşamba 
İlçesi elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde yol
suzluk iddiasına ilişkin Enerdi ve Tabiî Kaynaklar 
Balkanlından soruşu vardır. 

Sayın Altay?.. Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
41. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

- BAŞKAN — 41 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Kö
yü Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerli Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) 

BAŞKAN — 42 noi ve 43 üncü sıralardaki, Er
zurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'hun, soruları 
içtüzüğün 97 noi maddesine göre ertelenmiştir. 

44. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'in, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen 
emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Trabzon Milletve
kili Osman Bahadır'ın, bir vatandaşı işkence ile öl
dürdükleri iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Bahadır?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenrrüştir. 
45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçek
leştirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı -ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/]703) 

BAŞKAN — 45 inci sıradaki, Edirne Milletve
kili Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, İçtüzüğün 97 
noi maddesine göre ertelenmiştir. 

46. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan 
toprak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, DenM Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Güney Anadolu Projesi ne
deniyle yoğunlaşan toprak satışlarına ilişiklin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Saym Şahin?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

47. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 47 ncı sırada, Adana Milletvekii 
Nuıri Korkmaz'ın, 1986 yılında dağılacak tarımsal 
krediye ilişiklin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?., 

Yok, 
Soru ertelenmiştir. 

48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçek
leştirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/704) 

BAŞKAN — 48 inci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, İçtüzüğün 97 nci ' 
maddesine göre ertelenmiştir. 

49. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Tokat Milletvekili 
Enver özcan'ın, Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞ
SAN Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sorusu vardır, 
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Sayın Özcan?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

50. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 50 nci şuradaki, Uşak Milletvekilli 
Yusuf Demir'in sorusu, izinli olması nedeniyle erte
lenmiştir. 

51. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, içel Milletvekili 
Mehmet Kocabaş'ın, Bingöl İlinde bazı emniyet gö
revlilerince çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin iç
işleri Balkanından sorusu vardır. 

Sayın Kocabaş?., Yok. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Sora ertelenmiştir. 

52. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Neca
ti Kara'a'nın, Bingöl -- Karlıova • Erzurum karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/636) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Kütahya Milletvekili 
Abdurrahman Necati Kara'a'nıın, Bingöl - Karlıo
va - Erzurum karayoluna ilişkin Bayındırlık ve is
kân Balkanımdan sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru sahibi i'kinci defa bulunmadığından soru 

düşmüştür. 

53. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alınacak önlem
lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/665) 

BAŞKAN — 53 üncü sıradaki, Hatay Milletve
kili Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, yazılıya çevrildi
ği için işleme konmamıştır. 

54. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Cahit Tutum'un, Ayvalık Koyunda kurukm mid
ye üretme çiftliğine ilEşkin Başbakandan sorusu var
dır. 
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Sayın Tutum?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir, 

55. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/667) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Zonguldak Millet
vekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Ordu ili Aybastı 
İlçesi Belediye Başkanına ilişiklin içişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Yücel?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok 
Soru ertelenmiştir. 

56. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 56 nci sırada, izmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, sektörler- arasındaki gelir dağı
lımına ilişkin Barbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

lkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

57. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Ya
tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/694) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Muğla Milletvekili 
îdris Gürpınar'ın, Yatağan Termik Santralından za
rar gören üreticilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 

58. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/695) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Muğla Milletvekili 
Idris Gürpınar'ın, Gökova Kemerköy Termik Sant
ralı toprak hafriyatına ilişkin Enerji ve Taıbiî Kay
naklar Balkanımdan sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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59. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'int Bav-
yera Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 5.9 uncu sırada, İstanbul Milktve-
Iklilli Reşit Ülker'in, Bavyera Televizyonunda gösteri
len bir filime 'ilişkin BaŞbalkandan sorusu vardır, 

Sayın Ülker?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya, cevap verecek sayın ba

lkan?.. Yok.. 
Soru ertelenmiştir. 

60. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

BAŞKAN — 60 inci sıradaki, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbanıtoğlu'nun sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

61. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, 
Kayseri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet ko
nutları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/705) 

BAŞKAN •-— 61 inci sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'lin, Kayseri İlli Develi İlçesi Kızak Kö
yündeki afet konutları inşaatına ilişkin Bayındırlık 
ve İsikân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Görevli olarak Başkanlık Divanın
da bulunmaktadır. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, 

237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen resmî taşıtla
ra ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'm yazılı cevabı (7/1030) 

Türkiye Büyük Milfet MecM Başkanlığına. 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Başbakan tara

fından yazılı olanak yanıtlanıması ve 'gereğine müsaa-
deleriMzi 'arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
'İstanbul 

1. (Başbakanlıkça 237 sayılı Yasla hükümlerine gö
re tahsis olunan resmî taşıtların 'adetleri ile bunların 
plaka numaraları ve marka ve modellerini ibi'ldirir mi-
sinfe?. 

Sayın bakan, cevap verecek mMniz?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Ünertn yerine bir sayın kâ

tip üye bulunduğunda işleme konulmak; üzere, şim
dilik ertelenmiştir. 

62. -— Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli personele ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/707)-

BAŞKAN — 62 nci sırada, Bitlis Milletvekili 
Faik Tarımcıoğlu'nun, sözleşmeli olarak çalıştırılan 
emekli personele ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tarımcıoğlu?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
Bir görevli kâtip üye?.. Yok. 
Divanda değişiklik yapılamadığı için, bu nedenle 

Sayın Üner'in sorusu da ertelenmiştir. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolması

na çok az bir zaman kalmıştır. 

Gündemde bulunan konularla, basılıp, 24.4.1986 
Perşembe günü dağıtılan ve aynı gün «Gelen Kâğıt
lar» da yayınlanan 433 sıra sayılı kanun teklifini sı
rasıyla görüşmek ve 29 Nisan 1986 Sah günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 

2. HusıM plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük-
ımü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var 
mıdır?. Var lise miktarı ve tahsis olunduğu makamı 
bidiriir toi'sMz?. 

3. Mevcut resmî taşıtlardan 'belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi makama 
'tahsiis olunduğu ve plaka numarasını hild'irir misiniz?. 

T.C. 
'Devlet Bakanlığı 

Sayı : 2.02 - 6234 
22.4.1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük M'iiet Meclisi Başkanlığı

nın 13.3.1986 gün ve 7/1030/5638/21595 sayılı yazı
sı, 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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b) ıBaşbakarilığın 18.3.1986 gün ve K.K. On. Md. 
18/106-1543/03089 sayılı yazısı. 

İstanbul 'Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün Sa
yın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine 
verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1. [Başbakanlığa ait taşıt sayısını, marka ve mo
delleri (ile 'kullanıldığı yerleri gösterir «mevcut taşıt 
listesi» 1986 Malî Yılı Bütçe teklifinin ekindedir. 

237 sayılı Kjanun hükümlerine göre kanuna bağlı 
(1) ve (2) sayılı cetvellerde 'belirtilen ımakam ve hiz
metler içlin (Sayın Başbakan, Sayın Devlet Bakanları, 
Sayın Müsteşarlık 'Makamı ile protokol hizmetleri) 
ve hizmetin 'gereği olarak diğer ıhizmetler liçin de res
mî taşıtlar tahsis olunmuştur. Ancak bu araçlardan 
bir kısmı faal olup, diğer 'bir kısmı da arızalı oldu
ğundan gayri faal halde 'bulunmaktadır. 

2. 2918 sayılı KarayaUarı Trafik Kanununun hü
kümlerine göre 16 Haziran 1985 tarihli ReSimî Gazete' 
de neşredilen «Karayolları Trafik Yönetmeliğimin» 
55 inci maddesi gereğince Sayın Başbakanın emniye
ti ve güvenliği yönünden yakın korunmasında ve is
tihbarat hizmetlerinde kullanılmak üzere hususi pla
ka taşıyan taşıtlar mevcuttur. Bu taşıtların adetleri 
ve plakaları günün şaftlarına ve (ihtiyaca göre değiş-
tirilmekltedlir. 

- BMglMerin'izîe arz «ederim. 
Saygılarımla. 

Kâzım Okisay 
Devlet Bakam 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, devlet hastanelerinde tedavi ve ameliyat olacak 
hastalardan para alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydındın 
yazılı cevabı (711081) 

Aşağıdaki sorularımın bağlık ve Sosyal Yardım 
Balkanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi NaDbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Türkiyemizde Devlet ve S.S. Kurumu 

hastanelerinde muayene, tedavi ve ameliyatlar liçin 
«can pazarlığı yapıldığı» söyleniyor. Doğru mudur 
'diye tetkik ettirir misiniz?. 

Soru 2. Çok kısa süre önce seçim ilimde bu ko
nuda çok şikâyetler aldım. Hemşerilerim hastaneler 
caddesine «Deli Dumrul Caddesi» adını koymuşlar. 

24 . 4 . 1986 O : 1 

Devlet hastaneleri özel hasitane haline konmuş. Bu 
konuda bir araştırma yaptırmayı uygun bulur musu
nuz?. 

Soru 3. Hastanede normal olarak yatırılıp gerek
li ameliyat yapılacak hastalardan, böbrek ameliyatı 
için 300 000, prostat için 150 000, idrar yolları ame
liyatı 150 000 TL., mide - pankreas - safra kesesi ame
liyatı için 150 000 TL., kol.-. bacak 100 - 200 bin, be
yin ameliyatı 150 - 300 bin, kulak ameliyatı 100-150 
bin, estetik ameliyat için 300 000 TL. ve apandisit -
fıtık - bademcik ameliyatları 50'şer bin liraya yapılı
yor. 

Bu alınan paraların 'bir kısmı hastanelerin muhase
besine yatırılıp hastane giderleri karşılanamaz mı?. 

Soru 4. Hastanede doktorlar saat 8.00 ile 18.00 
arasında bulundurulamaz mı?. Hatta öğle saatlerinde 
10.00-11.00 ile 14.00 arasında neden doktorlar has
tanelerde bulunmuyorlar?. 

T.C. 
Sağtok ve (Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği' 

Sayı : HM 9239/351 
24.4.1986 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
İlgi : 3.4.1986 tarih ve K.K.D. Bşk. 7/1081-5820/ 

22242 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alınan Erzurum Milletvekili 

Hilmi Nalbantoğlu tarafından verilen yazılı soru öner
ge cevabı ilişikte sunulmuştur. 

(Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Aydın 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nallbantoğılu'nun 
Soru Önergesi Cevabı 

Soru 1. Türkiyemizde Devlet ve S.S. Kurumu 
'hastanelerinde muayene, tedavi ve ameliyatlar için «can 
pazarlığı yapıldığı» söyleniyor. Doğru mudur diye 
tetkîk ettirir müminiz?. 

Soru 2. Çok kısa süre önce seçim ilimde bu ko
nuda çok şikâyetler aldım. Hemşenileriım hastaneler 
caddesine «Ddîi Dumrul Caddesi adını koymuşlar. 
Devlet hastaneleri özel hastane haline konmuş. Bu 
konuda. (bir araştırma yaptırmayı uygun bulur musu
nuz?. 

Cevap 1, 2. Yataklı Tedavi Kurumları gerek pe
riyodik olarak ve gerekse usulüne uygun yapılan ih
barlar üzerine denetlenmektedir. 
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Soru 3. Hastanede normal olarak yatırılıp gerek
li ameliyat yapılacak 'hastalardan, böbrek ameliyatı 
için 300 000, prositat üçin 150 000, idrar yolları ame
liyatı 150 000 TL., mide - pankreas - safra kesesi 
150 000 TIL. kol - bacak 100 - 200 bin, beyin ameli
yatı 150 - 300 <b!in, kulak ameliyatı 100 - 150 bin, es
tetik ameliyat için 300 000 TtL. ve apandisit , fıtık -
bademcik ameliyatları 5Ö'şer bin liraya yapılıyor... 

Bu alınan paraların !bir kısmı hastanelerin muha
sebesine yatırılıp hastane giderleri karşılanamaz mı?. 

Cevap 3. Devlet Hastanelerine ücret ödeyejbiilecek 
durumda olan hastalar, Bakanlığımız fiyat tarifesin
de belirlenen ücretleri hastane döner sermayesine ya
tırmak suretiyle muayene, tedavi ve gerekirse ameli
yat edilirler. 

Hastalardan alınan bu ücretlerin ;% 5 merkez his
sesi, % 1 Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sosyal Huz
meliler Genel Müdürlüğü payı düştükten sonra kalanı 
hastanemin t̂ bibî dihaz, malzeme, ilaç onarım vesaür 
ihtiyaçları içlin hastanede harcanır. 

Erzurum Numune Hastanesiinıin 1984 - 1985 ve 
1986 (Ocak - Şubat - Mart) döner sermaye gelir ve 
gideri aşağıdadır. 

I I ^ ı 

24 , 4 . 1986 0 : 1 

Yılı GeMr jGtider 

1984 45 674 267 37 132 540 
1985 98 416 979 84 507 973 
1986 '(Ocak-iŞubat-Mart) 26 828 778 16 883 337 
iSoru 4. Hastanede doktorlar saat 8.00 i e 18.00 

arasında bulundurulamaz mı?. Hatta öğle saatlerinde 
10.00-11.00 İle 14.00 arasında neden doktorlar hasta
nelerde bulunımuyorlar?. 

Cevap 4. Sağlık Personelinin Tazmiinat ve Çalış
ma Esaslarına Dalir 2368 siayılı Kanuna göre Kamu 
Sağlık Hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanu
nî çalışma süresi 45 saattir. Ancak muayenehane aç
mak yelk'isi bulunanlar işgüçlüğü, iş riski ve teminin
deki güçlük zamlarını almamak kaydıyla 40 saat çalı
şırlar. ' . 

Buna göre muayenehane açan hekimler 8.00 - 16.00, 
açmayanlar ise 8.00 - 17.00 arasında mesai yapmakta
dır. 

Yataklı Tedavi Kuramlarında çalışmalar günün 24 
saatlinde kesintisiz devam eder. Normal mesai saatle
ri dışındaki hizmete*, acil vakaların muayene ve te-' 
davisi, acil ameliyat ve müdahalelerin yapıtoası, yat
makta olan hastaların bakımlarının devamı nöbetçi 
uzman hekimler tarafından yerine getirilir. 

• • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

97 NC1 BİRLEŞİM 

24 . 4 . 1986 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergesi (10/16) 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 

Ekim, Kasım ve Aralık 1985 Ayları Hesabına Ait 
Türkiye Büyük Mille Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu (5/100) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma 
tarihi : 21.4.1986) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek 
ve 13 arkadaşının, Yükseköğretim Kurulu ve üniver
sitelerin faaliyetlerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/15) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına İlişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) (1) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndefci bazı yöneticilerin gıda 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca 
soruya çevrilmiştir. 

sözlü 

alımllarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

4. — Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) (1) 

6^ — Edirne IMiMetvekıiü Türkân Turgut Arıkan' 
in, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 
(D 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

8. — Edirne Millet vekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) (1) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/670) (1) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 



12. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Tuıgut Arıkan' 
m, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 
0) 

14. —• Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Duvlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın. Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruiluşlarınca özel firmalara 
•hazırlattırılan projelere ilişkin Başjbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (t) 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin 'bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

2 — 

i 23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 4985 yılı 'bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

24. -— İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
I Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı

ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 
I 25. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
I vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
I öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
| soru önergesi (6/598) 
| 26. -— İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-
i merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa

nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) (1) 

27. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.l.i'. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

28. Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Tuıgut Arıkan' 
m, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 

| (6/692) (1) 

33. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner-

| gesi (6/693) (1) 
! 34. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay

valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 

I Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 



35. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Faforikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

36. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına il'işkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

39. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

40. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Ta'biı Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

41. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

44. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/702) (1) 
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45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve 'Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 

46. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

47. --- Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

49. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
ili Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

50. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

51. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

52. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

53. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alınacak önlem
lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/665) 

54. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

55. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/667) 

56. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 



57. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Ya
tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/694) 

58. — Muğla Milletvekili tdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

59. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

60. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

61. — Kayseri Mületvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

62. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
sözleşmeli olarak çalıştırılan emekli personele ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/707) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Değişik 22 
nci Maddesinin Birinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/743) (S. Sayısı : 429) (Dağıt
ma tarihi : 21.4.1986) 

2. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Ar
kadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Tek
lifi, Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkada
şının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 
3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık 

Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve 
Köyişleri komisyonları raporları (2/59, 2/300, 1/736) 
(S. Sayısı : 114 ve 114'e 1 inci Ek) (Dağıtma Tarih
leri: 1.9.1984; 14.4.1986) 

3. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resul-
oğlu'nun 2969 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonları raporları (2/262) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma Tarihi: 14.4.1986) 

4. — Erzurum Mületvekili Sabahattin Eryurt ve 
4 Arkadaşının Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında 
Kanun Teklifi üe Antalya Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan ve 26 Arkadaşının Af ve Toplumsal Barışı 
Sağlama Yasa Önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/259, 2/299) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma Tarihi: 
14.4.1986) 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın Ka
dınların Seçim Hakları ile İlgili Kanun TekMi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi: 15.4.1986) 

6. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Ko
caeli Milletvekili Osman Nuri Akyol ve 7 Arkada-
sının, Kocaeli Milletvekili Osman Nuri Akyol'un, 
içel Milletvekili Edip Özgenç'in, Şanlıurfa Millet
vekili Osman Doğan ve 10 Arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili imren Aykut ve 3 Arkadaşının, 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve 
Sağlık ve Sosyal işler; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/746, 2/154, 2/166, 2/200, 2/240, 2/273) 
(S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 22.4.1986) 


