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I. — GEÇEN TUTUNAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı. 

Millî Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı Vekili Mehmet Yazar, Belçika Parlamentosun
da Türkiye ile ilgili olarak kabul edilen haksız, mesnetsiz ve tümü ile gerçek dışı iddialar içeren 
karar tasarısına ilişkin gündem dışı açıklamada bulundu; 

DYP Grubu adına Konya Milletvekili Vefa Tanır, SHP Grubu adına tzmir Milletvekili M. 
Turan Bayazıt ve ANAP Grubu adına da Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney aynı konuda 
birer konuşma yaptılar. 

Belçika Parlamentosunda Türkiye'ye ilişkin olarak kabul edilen haksız, mensnetsiz ve tü
mü ile gerçek dışı iddialar içeren karar tasarısına karşı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ge
rekli duyarlılığı göstererek, icap eden önlemleri almasına ve Belçika Hükümeti ile ilişkilerini 
bu açıdan yeniden değerlendirmesine ve ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin hissiyatı doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunmasına ilişkin 
siyasî parti gruplarının müşterek önergeleri okundu; Başkanlıkça, gereğinin yerine getirileceği 
bildirildi. 

Gündemde yer alan 533, 534 ve 536 sıra sayılı kanun tasarılarının görüşülme sıralarına 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

7.11.1985 Tarihi ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 390 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının (1/637) (S. Sa
yısı : 535), yapılan görüşmelerden; 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna (1/776) (S. Sayısı : 533), 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hü
kümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna (1/761MS. Sayısı 
: 534) ve 

Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna (1/777) (S. Sayısı : 536); 

Dair Kanun Tasarılarının da yapılan açık oylamalardan; 
Sonra kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı, 

21 Mart 1991 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.25*te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 
Kâtip Üye 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 
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II.'— GELEN KÂĞITLAR 

21 . 3 . 1991 Perşembe 

Teklifler 

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mütfüoğlu'nun, Sosyal Güvenlik Hizmetlerini Güç
lendirme Fonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/518) (Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.3.1991) 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, özürlüler Kanun Teklifi (2/519) (Sağlık 
ve Sosyal tşler ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi; 18.3.1991) 

3. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın ve Sivas Milletvekili Şakir Şeker'in, 743 Sayılı Türk 
Kanunu Medenisinin 153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/520) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 183.1991) 

Tizkere 
1. — Ankara Milletvekili tbrahim Tez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1595) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.3.1991) 

Rapor 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Düşürülen Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye - Suriye Protokolünün Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/779) (S. 
Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi : 21.3.1991) (GÜNDEME) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Cumhurbaşkanlığı için satın alınan İstanbul 

Çengelköy'deki dört adet köşkün restorasyonuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1978) (Başkanlığa geliş tarihi : 183.1991) 

2. — tstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, yurttaşlıktan çıkarılan vatandaşların sa
yısına ve sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1979) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 20.3.1991) 

3. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yap
tırılan Eryaman konutlarının yer aldığı sitenin yönetimine ilişkin Devlet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1980) (Başkanlığa geliş tarihi : 203.1991) 

4. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'mn, zakkum olayı ile ilgili olarak bugüne ka
dar yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1981) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 203.1991) 

5. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, meyve ve sebzelerin hasat sonrası korunma
sında, insan sağlığına zararlı petrol türevlerinin kullanıldığı iddasına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1982) (Başkanlığa geliş tarihi : 203.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), İsmail ÜJdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97 nci Birleşimini açıyorum. 

III.— YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı söz talepleri vardır, önce onları yerine getiriyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DfŞI KONUŞMALAR 

1. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün, adalet personeline verilecek tazminata ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin cevabı 

BAŞKAN — tik söz, Adalet Bakanlığı personeli ile ilgili konuda, Sinop Milletvekili Sayın 
özer Gürbüz'ün. 

Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adalet Personeline verilecek yüzde 25'e kadar tazmi

natın uygulamasının gecikmesi ve basında yer alan tazminatın yüzde 25'e kadar olmasına kar
şın, Maliye Bakanlığınca Hükümete, personele verilecek tazminatın yüzde 2, yüzde 3, yüzde 
4 oranlarında önerilmesi haberleri ve dün akşam televizyonda Hükümet Sözcüsünün açıkla
maları ile de meseleye açıklık getirilmediği için, konuyu Yüce Meclisin huzuruna gündem dışı 
olarak getirmek durumunda kaldım. Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Bahsedilen yasa, hükümet tasarısı olarak, hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisine 
5.10.1990 tarihinde verilmiş, 16.1.1991 günlü birleşimde görüşülerek, genelde bütün grupların 
ve konuşan millevtekillerinin tasvibiyle hiç ret oyu almaksızın, adliye personeline yüzde 25'e 
kadar tazminat verilmesi biçiminde yasalaşmıştı. Ancak, iki ay geçmiş olmasına karşın henüz 
uygulama yeri ve alanı bulamadı. Adalet personeli, beş aydır gündemde olan ve iki aydır, yasa
laşmış bulunan, yüzde 25'e kadar tazminat verileceğine dair yasayı umutla beklemiş, hatta na
sıl olsa çıkacak ve uygulanacak diye taksitle mal olarak borca dahi girmiştir. Birçok personel, 
nasıl olsa para gelecek ve şu miktarlarda gelebilir diye borçlanmıştır. 

Yüce Meclisçe büyük ölçüde destek görerek, Hükümet önerisi olarak gelen ve yasalaşan, 
yüzde 25'e kadar tazminat verilmesine dair yasa, iki ay geçmesine karşın, hâlâ, uygulama yeri 
bulamamıştır. Bu hal, Yüce Meclisin iradesinin bilinmeyen nedenlerle geciktirilmesi, bir 
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anlamda yürütmenin kendisine de güven ve güç veren Yüce Meclisin önüne geçtiğinin bir baş
ka yeni örneğini göstermektedir. 

Yasanın 3 üncü maddesinde, "Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür'' denilmiştir. Ancak, 
Bakanlar Kurulu, iki ay geçmesine rağmen, hâlâ, yasayı yürürlüğe koyamamıştır. Dün akşam
ki açıklamada da, yürürlüğe konup konmadığı, konacaksa hangi oranlarda konduğu da belir
tilmemiştir. 

Durum bununla da kalmamış, 16.3.1991 günlü basında çıkan haberlere göre, Maliye Ba
kanlığınca, yüzde 25'e kadar verilmesi yasalaşan tazminatın 1 ve 4 üncü derecedeki adalet per
soneline yüzde 4, 5 ve 10 uncu derecedeki memurlara yüzde 3 ve diğer daha küçük derecedeki 
memurlara da yüzde 2 biçiminde verileceği şeklinde bir haber çıkmıştır. Bu haber, umutla ya
sanın çıkmasını bekleyen adalet personelini büyük bir umutsuzluğa itmiş ve büyük bir üzüntü 
içinde bırakmıştır. Oysa, Hükümet tasarısı gerekçesinde, "hakim ve savcılarla birlikte adaletin 
tevzii için birlikte çalışan adalet personelinin, günün ağırlaşan ekonomik şartları altında her 
geçen gün biraz daha ezildiği ve bu kamu personelinin şu veya bu şekilde tesirden uzak tutmak 
ve bunların bağımsız olarak çalışmalarını tamin etmek, hizmetin sıhhatli ve düzenli yürütül
mesini sağlamak için tazminat verilmesinin gerekli olduğu" bilirtilmiştir. Sonuç bölümünde 
de, "adalet hizmetinin yürütülmesinde hâkim ve savcının en yakın yardımcısı olan adalet per
soneline sağlanan bu ek malî imkânlarla, aylık ödentiler bakımından hâkim ve savcılarla ara
larında mevcut olan dengesizliğin de bir ölçüde giderilmesi amaçlanır" denilmişti. Kanun ta
sarısında, Hükümetin görüşü, olarak, hâkim ve savcılarla yardımcı adalet personeli arasında
ki maaş farkının da bir ölçüde giderilmesi amaçlanmıştı. Tasarı, Yüce Meclisten, bu amaçla, 
'-'yüzde 25'e kadar verilir" biçiminde çıkmış ve öyle yasalaşmıştı. • 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ayakta kalan arkadaşlarımız için oturacak yerlerimiz 
var efendim. Çünkü, çoğunluğa yakın bir sayıda değerli arkadaşımın müşkülat çektiğini gö
rüyorum. 

Buyurun Sayın Gürbüz. 
ÖZER GÜRBÜZ (Devamla)— Yine, Tasarının görüşülmesi sırasında söz alan Sayın Adalet 

Bakanı, "yıllardan beri hâkim ve savcının yanı sıra, bu yardımcı personelin de farklı bir ücret 
alması lazım geldiği, âdeta toplumca kabul edilmiş bir kanun halindedir. Hükümet olarak, Adalet 
Bakanlığı olarak, yargıda çalışan insanlara farklı bir şey vermek istedik; bu kanun tasarısının 
mahiyeti budur" demişti. Yasa tasarısı görüşülürken söz alan tüm milletvekilleri, ekonomik 
güçlüklerden bahsetmişler ve yüzde 25'e kadar tazminat verilmesini önermişlerdi. Hatta, bazı 
milletvekilleri, yüzde 25'e kadarı az görerek yüzde 50'ye kadar tazminat verilmesi için önerge
ler vermişlerdi. Kabul edilen kanunda yüzde 25'e kadar tazminat verilirken, bu oranın Hükü
metçe yüzde 1, 2, 3 ve 4 şeklinde uygulanacağı düşünüiseydi, o zaman, bu kanun, tazminat 
oranının yüzde 25'e kadar verilmesi biçiminde değil de, yüzde 5'e 10'a kadar tazminat verilme
si biçiminde düşünülür ve öylece yasalaşırdı. Yüzde 25'e kadar tazminat verilmesi, en fazla 

. yüzde 25'e kadar tazminat verilmesini içermiştir. 

Hükümet tasarısının gerekçesi, sayın grup başkanlarını!» beyanları, kanun tasarısı görü
şülürken söz alan sayın milletvekillerinin konuşmaları ve Yüce Meclisin yasalaşan iradesi dik
kate alınmadan, önerilen yüzde 2, 3 ve 4 gibi tazminat oranları Yüce Meclisin iradesini hafife 
almak, yok saymak ve adalet personeliyle açıkça alay etmek anlamımındadır. Buna hiç kimse
nin, hiçbir bakanlığın ve hiçbir hükümetin hakkı yoktur. Hükümetçe yüzde 4 tazminat veril
mesi düşünülen en üst düzeydeki adalet personelinin eline 80 bin lira, yüzde 3 tazminat 
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virlmesi düşünülen diğer personelin eline 60 bin lira, çok geniş boyutta ki yüzde 2 tazminat 
verilmesi düşünülen personelin eline de 40 bin lira geçecektir. 

Yüce Mecliste yapılan bütün konuşmalar ve Hükümet tasarısının amacı, Adalet Bakanlı
ğı yardımcı personeliyle hâkim ve savcıların aylık ödentilerindeki dengesizliğin bir ölçüde gi
derilmesine yönelik olmasına ve bu tasarının Yüce Meclisin iradesiyle yasalaşmasına karşjn, 
Hükümetin uygulaması, basında çıkan haberlerde olduğu gibi, yüzde 2 biçiminde oluşacak 
olursa, adalet personelinin eline yalnız ve yalnız 40 bin lira geçecektir. Bu para, sadaka dahi 
olmaz, bir öğle yemeğini bile karşılamaz. 

Verilmesi düşünülen tazminat oranlarının basında yer almasından bu yana karşılaştığım 
adalet mensupları, "40 bin lira gibi böylesine gülünç bir tazminat verilecekse hiç verilmesin; 

' hiç olmazsa adalet personeline tazminat verildi denmesin" demektedirler. Adalet personelinin 
bana intikal eden isteği budur. 

Ben de eski bir yargı mensubu olarak ya yasa metninin gerekçesinde belirtilen oranlarda 
tazminat verilmesini ya da -çarpık ANAP ekonomisi döneminde durumu her gün daha da kö
tüye giden memurumuzun, bu arada adalet personelimizin elinde koruyabildiği bir tek onurla
rı kaldı- böylesine komik ve gülünç oranlardaki tazminatlarla adalet personelimizin hafife alın
mamasını, onlarla alay edercesine uygulamalar yapılıp, adalet personelimizin onurlarıyla oy
nanmamasını istiyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan 
Kahveci; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; Sayın Gürbüz'ün, adalet hizmetleri tazminatı hakkında gündem dışı yaptığı ko
nuşmaya cevap vermek için huzurunuzda bulunuyorum. Adalet personeline göstermiş olduğu 
bu hassasiyetten dolayı, Sayın Gürbüz'e teşekkür ediyorum. 

Biliyorsunuz, bu kanun, yüksek mahkemeler, idarî, adlî ve askerî yargıda görevli olup, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan personel için 16 Ocakta kanunlaşan ve 24 Ocak 
tarihinde de Resmî Gazetede yayımlanan kanunu ilgilendirmektedir. 

Bakanlığımız, 28 Ocak 1991 tarihinde Bakanlar Kurulu karar tasarısını hazırlamak için 
ilgili kuruluşlardan görüş istemiştir. Yani, kanun yayımlandıktan hemen dört gün sonra -hafta 
sonu tatili dahil- görüş istemiştir. Kuruluşlardan gelen görüşler de dikkate alınarak hazırlanan 
tasarı, 13 Mart 1991 tarihinde Başbakanlığa arz edilmiştir, bundan tam bir hafta önce. Tabiî, 
burada diğer kuruluşlardan da görüş almamızın nedeni şudur; 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun, tazminatın hangi personele ne oranda verileceği konusundaki amir hükmü, "göre
vin önemi, görevlinin sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi ve eğitim se
viyesi gibi hususlar göz önüne alınarak ve yüzde 25 oranını aşmamak üzere, Bakanlar kuru
lunca belirlenir..." şeklindedir ve Bakanlığımızca sevk edilen ve Bakanlar Kurulunca belirlene
cek olan husus, bu kriterler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla, sizin burada bahsetti
ğiniz yüzde 2,3,4'Ierin çok üzerinde oranlar da vardır. Nihaî kararı Bakanlar Kurulu vereceği 
için, nihaî şekli üzerinde detaya girmem şu anda doğru olmaz; ama, sizin dediğiniz oranların 
çok üstünde bir miktar verilecektir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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2. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin eğitim 
sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Milli Eğitim Bakam Avni Akyol'un cevabı 

BAŞKAN — Güneydoğu illerindeki öğretmen açığı ile ilgili olarak, gündem dışı ikinci ko
nuşmayı yapmak üzere, Mardin Milletvekili Sayın Süleyman Çelebi; buyurun efendim. 

SÜLEYMAN ÇELEBÎ (Mardin) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmama başlamadan evvel, Yüce Meclise saygı

lar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, Mardin tlinin millî eğitim konusundaki ve buna paralel olarak Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki eğitim konusunda, mevcut sorunlann son beş yıl içeri
sinde gittikçe artmakta olduğunu, eminim ki, benim kadar sizler de biliyorsunuz. Beni dinle
yen siz değerli parlamenterler, "acaba, Mardin'de bütün sorunlar bitmiş de sadece eğitim so
runu mu kalmıştır?" diye düşünebilirsiniz; keşke... Ama, ne yazık ki öyle değil. Mardin'deki 
millî eğitim sorunu, bana göre -tabiî, tüm bu yöredeki millî eğitim sorunu- artan işsizlikten, 
artan ekonomik sorunlardan, sağlık sorunlarından, ekonomik yönden vaki göçten, vatandaşın 
son zamanlarda kalmayan can ve mal güvenliğinden daha önemlidir. Zira, bu sorunlar zaman
la ve arızî tedbirlerle ortadan kaldırılabilir; ama, eğitim çağı geçen bir insanı tekrar eğitmeniz 
için ne zamanı geriye alabilir, ne de durdurabilirsiniz. 

Beş yıldan beri doğu ve güneydoğuda -her yıl/ artmak suretiyle- ortalama olarak her yıl 
bin okul kapalıdır. Bu okullarda eğitim yapılamamaktadır. Beş yıl içinde kapalı kalan bu öğre
tim yuvalarının her birinde ortalama SO öğrencinin eğitim göreceği kabul edilirse, yılda 50 bin 
genç çocuğumuz, maalesef, eğitimsizlikle ve cehaletle yüz yüze kalmaktadır. Bu rakam, beş 
yıl itibariyle toplandığında, 250 bine çıkmaktadır ve bu sonuç, sadece cahil kalarak okuma-
yazma öğrenemeyecek insanlarımızın şimdiye kadar mağdur olan sayısıdır. Maazallah, bu okullar 
bundan sonra da kapalı kalmaya devam ederse daha kaç yüz bin veya kaç milyon bölge insanı
mız cahaletin kucağına itilmiş olacaktır tahmin edemiyorum. 

Hükümet olarak, vatandaşlarımız eğitimsiz kalırken bugüne kadar niye hiçbir önlem al
madınız, Hükümet sıfatıyla bu durumdan hiç mi üzüntü duymadınız ve vicdanımız sızlamadı, 
sormak istiyorum. 

Geçen yıl da bu kürsüden bu konuda durumu izah ve arza çalışmış idim. O zaman, Sayın 
Bakan tarafından verilen cevaptan sonra büyük ümitler taşımış ve o vaatlerin bundan sonra 
üzüntülerime sebebiyet vermeyeceği inancına sahip olmuş idim; ama, o tarihten bugüne değin ' 
benim yöremde hiçbir değişiklik olmamış yapılan vaatler sadece tutanaklarda kalmıştır. 

Bir de, o sıralarda, Sayın Bakan, benim kapalı bulunan okullarımın açılacağının, öğret
mensiz olan okullara öğretmen bulunacağının ötesinde, ilim olan Mardin'de fakülte açacağını 
da vaat etmişlerdi. Fakülte açılmasından vazgeçtik, şu anda orada bir yüksekokulumuz vardır, 
bu yüksekokuldaki öğretim görevlilerinin hiç değilse mevcut sayısını tamamlattırabilirsek bun
dan da memnuniyetimizi ifade edeceğiz. 

Bütün bunların sonucunda, temennimi bundan sonra bu vaatlerin yerine getirilmesi hadi
sesidir. Memleketimizin bir köşesi olan Mardin'de, bir fakültenin açılması aşamasından önce, 
mevcut yüksekokulun öğretim üyelerinin ikmaliyle, okulun kapalı kalan bölümlerinin açılma
sı hadisesi eğer yerine getirilirse, eminim ki, Mardin halkı bundan son derece mutluluk duya
caktır. 
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Okulların kapak kalmasının gerekçesi olarak eğer anarşi gösteriliyorsa, o zaman, iktidar 
olmanın bir anlamı ve esprisi kalmamaktadır. Ayrıca, mevcut ANAP İktidarının 1980 öncesi 
iktidarlara çatmaya da hakkı kalmıyor. Memleketin huzur ve güvenini temin edemiyorsanız 
ve anarşi ile mücadele edemiyorsanız, niye iktidar olmaya devam ediyorsunuz? Bu arada, aklı
ma başka bir soru daha geliyor; okulları kapalı tutmakla, yöre gençlerinin Türkçe öğrenmesini 
ve ilim yapmasını mı istemiyorsunuz? Eskiden olduğu gibi, askerde "ali okulları" açarak mı 
bu vatandaşlara Türkçeyi öğretmeyi düşünüyorsunuz? Zira, o.yöre insanları ve bilhassa kırsal 
kesimde yaşayan vatandaş, ilkokul çağına kadar Türkçe bilmemektedir. Bu yöre insanım ceha
letin kucağına itenler hakkında tarih kötü yazacak ve millet de affetmeyecektir. Bu büyük so
runa çare bulamayacak İktidarın ülke idaresine talip olma hakkı ortadan kalkmaktadır. Bu 
yöre insanının kültürel yönden yüksek seviyeli toplumlar düzeyine getirilebilmesi için, kapalı 
okulların acilen açılması gerekir. Devletin temel unsurlanndan biri olan millî eğitim sorunu, 
bu yörede ve bu ülkede çözüme kavuşturulamamışsa, bu ülkede gerçek kalkınmadan bahsedi
lemez. ANAP İktidarlarının devamlı sataştığı 1980 öncesi iktidarları, eğitimde fırsat eşitliğin
den bahsederlerdi, bunu siz de söylüyorsunuz. 1980 öncesi iktidarları okulları açık tutuyordu, 
bugün ise, okullar kapalıdır, önce okullarınızı açın, sonra eğitimde fırsat eşitliğinden bahsedin. 

Bu sorunun bir an evvel çözüme kavuşturulması gerekir. Bu yörenin, artık bu yöndeki 
kan kaybına tahammülü yoktur. Acil önlemlerin alınması zamanı gelmiş ve geçmiştir. Hükü
met olarak, Millî Eğitim Bakam ve İçişleri Bakanı, zaman geçirmeden koordineli bir çalışma
ya girmeli ve bu soruna bir çözüm getirmelidir. Eğitimsizlik yüzünden gençleri terörün kucağı
na attırmamalısınız ve bu eğitimsizlik devam ettiği sürece, daha çok gencimizin terörizmin ku
cağına atılacağının, itileceğinin bilinci içerisinde olmanızı isterim. 

Ayrıca, çocukları cahil kaldı diye bağrı yanan anne ve babaları da düşünün. Benim bu 
konuda dile getirdiğim duygu ve düşüncelerime yanıt vermek maksadıyla buraya çıkacak olan 
Sayın Bakanın, sorularıma ve söylenenlere nasıl bir yanıt vereceğini de, inanın, çok merakla 
bekliyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol'a söz 

veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Çelebi*ye teşekkür ediyorum. "Sayın Bakan acaba nasıl cevap verecekler, merak 
ediyorum" dediler. Doğrusu, aynı sıkıntıyı duymuyor değilim. Cevap vermek konusunda güç
lük çekmiyorum da, aynı şeyleri tekrarlamak suretiyle sizleri sıkmaktan dolayı üzüntü duyu
yorum ve sıkıntı çekiyorum. Çünkü, Sayın Çelebi'nin, aslında, ilinin ve bölgesinin sorunlarını 
açık seçik dile getirmesini saygıyla karşılıyorum; ama, görevimizin en önemli olanlarından biri. 
de bu; bunu yapacağız; yasama, denetleme, sorunları dile getirme; fakat, bugüne kadar yapı
lan konuşmalara verdiğim cevapları hatırlayacaksınız, şimdi de hemen hemen benzeri olacak, 
aynı olacak; ondan dolayı sıkıntı duyuyorum. 
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Doğunun ve güneydoğunun sorunlarını, tesedüfen, Devlet Planlama Teşkilatında görevli 
bulunduğum sırada, en yakından izleyenlerden biriyim ve hatta Türkiye'de ilk defa planlı dö
nemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri araştırmasını ve incelemesini yapan benim. 'Ya
kından biliyorum; ama, yaşayan kadar bilmem; yaşayanlar gerçekleri daha çok görürler; ama, 
Türkiye'de doğunun ve güneydoğunun gerçeklerini, sanıyorum, tam anlamıyla göremiyoruz. 
Bizler sorumluluğumuzun gereği, dile getiremiyoruz; birlik, beraberlik, bütünlük gibi kavram
ların gereği olarak yerine getiremiyoruz. Gerçekler ortada duruyor. Onları biz görmezlikten 
gelirsek, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, onlar ortada yok mu; o gerçekler orada yaşamıyor 
mu? Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü var, diyor ki, "Elinizi gözünüze kapatın, bakın güne
şe görebilir misiniz? Göremezsiniz. Siz görmüyorsunuz diye gerçekler yok mu?" Doğunun ve 
güneydoğunun millî problemleri, gerçekleri, sıkıntıları yok mu? 

Sayın Çelebi, içten ve gönülden, cehalet konusuna değindiler; kendilerine katılıyorum. Ce
haletle yüz yüze olan bir toplum, bağımsız ve hür olamaz; yürekten katılıyorum. Hem cahil, 
hem hür olunamaz, bağımsız olunamaz, kişilikli, bilinçli olunamaz; ama, neylersiniz ki, be
nim orada 65 okulum yandı. Bu rakamları mı söylememi istiyorsunuz? 

ALİ ESER (Samsun) — Kim yaktı Sayın Bakan? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİAKYOL (Devamla) — Ama, söylemeliyiz; millî sorun
dur. Günlük siyasete, millî siyaseti ve devlet siyasetini karıştırmamak gerekir. Hep geçici bun
lar. Millî meseledir. 65 okuldan 5'i Mardin'de yanmıştır. 26 öğretmenimiz öldürülmüş, şehit 
olmuştur. 

Şimdi, bu gerçekler yok mu ortada? Yeni bir şey söylemek gerek. Hazır bugün -mübarek 
Ramazan gününde- Mevlana'dan bir söz söylemişken, güzel bir dörtlüğünü daha bu vesileyle 
ifade etmek istiyorum: 

"Her gün yeni bir yere konup göçmek gerek, 
Akarsu gibi donmadan akmak gerek. 
Dün geçti gitti, dün gibi dünün sözü de geçti, 
Bugün yepyeni bir şey söylemek gerek." 

Ne ben yepyeni birşey söylemek durumuna, imkânına sahibim, ne de Sayın Çelebi. Hep 
söylediklerimizi, bundan önce yaptığımız konuşmaların-tümünü yine tekrarlıyoruz, buraya ge
tiriyoruz. Tutanaklara bakınız, Sayın Çelebi*nin ifade ettiği gibi, tutanaklarda var. "Sayın Ba
kanın sözleri tutanaklarda kaldı" diyor; doğru; ama, bazı gerçekleri söyleyememenin, millî si
yaset açısından sıkıntılarını yüreğimizde duyuyoruz. Yaşanıyor çünkü... 

ALİ ESER (Samsun) — Başkaları söylüyor Sayın Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — En doğru siyaset, doğruluktan 
ayrılmamak siyasetidir; biliyoruz; ama, her şeyi söylemek de siyaset değildir. Bunun da anlamı 
ortada. Tedbirleri alıyoruz. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Çaresi?!. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Çaresine geliyorum. Çaresini Sayın 
Çelebi de biliyor. 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Mardin) — Okulları açın Sayın Bakanım, öğretmenin can güven
liğini* siz sağlayın. 
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MÎLLÎ EĞtTlM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Onları arz edeceğim şimdi. "Ne 
yapıyorsunuz?" demiştiniz, ona geleceğim... 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, Sayın Bakan, merak ettiğiniz cevapları veriyor; faydalanmanız 
için, sükûnet tavsiye ediyorum. 

MİLLÎ EĞÎTtM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Sayın Çelebi'ye aslında sataşmı
yorum, imkân verdiği için açıklıyorum, heyecanlanmaya gerek yok. Sorunları birlikte çözelim 
diyorum. Millî siyaset konusunda aynı görüşte olduğumuza yürekten inanıyorum. 

Mardin'in mutlu olması, hepimizin mutluluğudur; bir beldenin, bir köyün, bir kentin, bir 
vatandaşın mutlu olması, hepimizin mutluluğudur. Onları cahil bırakmak, değil hiçbir siya
setçiye, hiçbir insana yakışmaz ve yaraşmaz. Tedbirlerini almak gerek, o da bizim görevimiz
dir. "Ee, ne yapıyorsunuz o zaman?.." Gerçekleri ifade edeyim sizlere: 

Son rakamı arz ediyorum: Bugün, güvenlik sebebiyle Mardin'de 174 okulumuz kapalıdır 
ve en çoğu Mardin'dedir. Kapalı okulların tümü 254'tür. Batman'da 27, Siirt'te 53 okul kapa
lıdır. Rakamlar bunlar. 

Bunların sebebini arz ediyorum: Göç ve istimlakten dolayı kapalı okul sayısı 82'dir, bu
nun lS'i Mardin'dedir. Bunlar son rakamlardır. 

Mardin'de kapalı olan 174 okul için 175 vekil öğretmen kadrosu, 1 Marttan geçerli olmak 
üzere gönderilmiştir; ama, onu kullanmakta sıkıntım var benim, onu orada kime kullandıra
cağım diye sıkıntım var. Arz etmek istediğim şu: Türk millî kültürünün, eğitiminin gerektirdiği 
yönde, bilinçte, ahlakta ve sorumlulukta olacak adam arıyorum. Gitmiyor. Parası?.. En yük
sek; ama, gidemiyor... Okulu yanıyor, can güvenliği yok. 

En kutsal yaratık, insanın kendisidir. İnsanın kendisi varsa, devlet vardır, millet vardır, 
demokrasi vardır. Can güvenliğini ikinci plana atamazsınız ki, atamayız ki... Kollama ve koru
ma konusunda, gerekeni, Türk Millet yapıyor, hep birlikte yapıyoruz; bunun bilincindeyiz. Millî 
birlik ve beraberlik açısından hiçbirimizin birbirimizden şüpheye düşmesine gerek yok, aynı 
şuurdayız, aynı azimdeyiz, aynı karardayız; ama, şartların gereği, çok hassas davranmak, çok 
ince bir siyaset gütmek, Türkiye'nin gerçekleri içinde, bütün milleti, 57 milyonu birleştirecek 
kaynaştıracak bir politikayı izlemek gerekir diye düşünüyorum. Eğitimin en önemli fonksiyo
nu budur. Doğuda görev yapan öğretmene en yüksek maaşı veriyoruz; yani, İstanbul'daki öğ
retmene verilenlerden 2 misli daha fazla maaş veriyoruz. Yeni mezun olan bir öğretmen net 
olarak 2 milyona yakın maaş almaktadır; ama, gidemiyor. Bunu olağanüstü hal bölgelerinde 
alıyor, diğer bölgelerde ise 1,5 milyon lira alıyor; ama, gidemiyor. 

Size, Mardin İline bu sene gönderdiğimiz öğretmenlerin sayısını arz edeyim: Mardin İlin
den zorunlu hizmet dolayısıyla alınan öğrtmen sayısı 549'dur. Verilen ise -175 hariç- 1 212'dir, 
175 kişiyi de eklerseniz -1 Marttan itibaren geçerlidir-1 387'dir. Fark ise 838'dir. Yani, verilen
den alınanı çıkarırsanız, biz, 838 kişilik bir öğretmen fazlası vermişizdir. Bunlar görev yapa
mazsa, sınıfa giremezse, millî birlik ve beraberliğin gereğini gereğince yapamazsa... 

"Ne tedbir alıyorsunuz" denildi; şimdi onu arz edeceğim: Olağanüstü hal bölgesi sınırla
rındaki bütün okullar için; yatılı bölge okulları, pansiyonlu okullar ve merkezi bölgelerde bir
leştirme politikası uyguluyoruz. Yerleşim birimlerindeki öğrencilere, yatılı bölge okullarının im
kânlarını sonuna kadar kullandırıyoruz. Vasıtalı eğitim uygulamasını yapmak istiyoruz. Ayrı
ca, doğu ve güneydoğu için, daha bu seneden, geçen seneki ödeneği iki misli artırarak, 
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Olağanüstü Hal Bölge Valisine yetki verdim. Yani, merkezi yetkimi verdim; bütün hazırlıkları 
yapıyorlar, önümüzdeki yıl, tamamen, o bölgede -Mardin ilimiz gibi özellikle kalkınmada ön
celikli yöreler değil- 11 ilimizde pansiyonlu yatılı bölge okulu uygulaması başlatılacaktır. Bu
nun düzenlemelerini yapıyoruz, önümüzdeki yıl büyük ölçüde gerçekleşeceğine inanıyorum. 

Şimdi, Sayın Çelebi'nin sorusuna cevaben arz ediyorum: Mardin'de halen şu anda okul 
olmaması sebeplerinden dolayı, yakın köyde okul olmasından dolayı, 3 okulunuz, öğrenci az
lığından dolayı 8 okulunuz, okul binası bulunmamasından dolayı da, 10 okulunuz kapalıdır. 
Bunlar da, verdiğimiz rakamların içerisindedir. Devlet ne yapar; gereğini yapar. Geçen sene, 
bu maksatla, Mardin tline sadece proje toplamı 24 milyarlık yatırım verilmiştir. Bunun 10 mil
yar 525 milyonu, geçen yıl harcanmıştır. Bu yıl, yani 1991 yılı proje toplamı 18 milyar 395 mil
yon liradır. 1991 yılı ödeneği 10 milyar 335 milyon Uradır; artısı vardır, 1 milyar 345 milyon 
lira da ek kaynaktan ödenek Mardin'e gönderilmektedir. 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Mardin) — Sayın Bakan, yalnız şehir merkezlerinde bu yatırım 
vardık, başka yerlerde yoktur. 

MİLLÎ EĞtTtM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Dengeli dağılım yapıyoruz; uy
gulamaya bakarım. Dengeli dağılımı merkezî yerlere getirmek istiyoruz; çünkü, taşrada, mez
rada çocuklar iyi eğitim alamıyor. Ne kadar çok öğretmen, ne kadar çok araç, gereç olursa, 
birleştirilmiş sınıflar olursa, güvenlik içerisinde olurlarsa; öğretmen de, öğrenci de mutlu olur, 
verimli olur, işbirliği içerisinde çalışırlar. Merkezîleştirmek istiyoruz. Sayın Çelebi, o iddianızı 
da incelerim. 

Sayın Çelebi, "Sayın Akyol'un vaatleri tutanaklarda kaldı" dediler ve "geçen yıl fakülte 
açılacak diye söz verdiler, o da yerine gelmedi dediler. Bugün, çok hoş bir tesadüf oldu. Millî 
Eğitim Komisyonu Başkanımız Sayın Karhan buradalar; bu sabah yaptığımız toplantıda -Allah 
söyletiyor, şansa bakın- Mardin'in fakültesini programa koyduk; on onbeş gün sonra, Bakan
lar Kurulu kararıyla Yüce Meclise intikal edecektir. Sayın Karhan şahidimdir; bu sabah prog
rama koyduk. 

Ayrıca, sözlerimi bir büyük proje ile bitirmek istiyorum. GAP meselesi, Türkiye'nin en 
millî ve hayatî meselesidir. Bu bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarını çözmek, Türki-* 
ye Cumhuriyeti hükümetlerinin vebalidir, tarihî sorumluluğudur. Türkiye Cumhuriyeti hükü
metlerinin görevlerinin gereği, millî sorumluluk sonucu, en önde gelen bir hizmettir. Bunun 
gereği olarak, biliyorsunuz, eğitimde de GAP uyguluyoruz, özel bir firmayla ve özellikle Dün
ya Bankası katkısıyla birlikte yürüttüğümüz proje gereğince, 2005 yılı hedef alınarak, burada
ki eğitimin yapısı, sorunları, darboğazları ele alınmıştır. Sadece tek yönlü eğitim olarak değil, 
ekonomik, sosyal, kültürel gelişmelerin gerdirdiği yeni ihtiyaçların istihdama dönük eleman
larını yetiştirecek, fonksiyonel bir eğitim uygulaması bitmek üzeredir. Bu çalışma yakından 
izlenmektedir. Bu çalışma, insan gücü ihtiyacına cevap verecektir; okul çeşitleri klasik okul 
çeşidi olmayacaktır, tamamen fonksiyonel ve çevre ihtiyaçlarına dönük olacaktır, GAP'ın geli
şimine paralel nitelikte, yetenekte ve davranışta elemanların yetiştirilmesi amaç edinilmiştir. 

Proje üstünde Bakanlığımızda, Dünya Bankasıyla birlikte, bir yıldır çalışılıyor, ilgili uz
manlar var. Bir gün Sayın Çelebi ve doğu ve güneydoğu bölgelerinde bulunan arkadaşlar özel 
brifing isterlerse, çalışmaları, hiçbir parti ayırımı yapmaksızısın, kendilerine takdim etmekten 
büyük zevk duyarım. 

Sayın Başkan, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündem dışı görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Gündeme geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — 31 Mart 1991'de Arnavutluk'ta yapılacak genel seçimler nedeniyle vaki davete Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden üç kişilik bir parlamento heyeti ile icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1596) 

BAŞKAN — Gündemin, "Sunuşlar" bölümünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Dışişleri Bakanlığından alman bir yazı ile 31 Mart 1991 tarihinde Arnavutluk'ta yapılacak 
genel seçimlere, Arnavutluk tarafından, diplomatik kanalla, Türkiye Büyük Millet Meclisin
den üç kişilik bir Parlamento heyetimizin davet edildiği bildirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca söz konusu davete icabet edilmesi hususu Genel Kurulun tas
vibine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" bölümüne geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 2547 Soyut Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve MM Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'ye 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Tasarının tümü, 22.1.1991 tarihli 71 inci Birleşimde, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, 

Komisyona geri verilmişti; Komisyonun yeniden hazırladığı rapor ve metin 507'ye 1 inci ek 
sıra sayısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon ra
porunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

KAMER GENÇ (Tunceli)— Karar yetersayısına dikkat edin Sayın Başkan; kabul edilme
mesi için, kararyetersayısı yok. 

BAŞKAN — ... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

(1) 507 ve 507'ye 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazûar tutanağa eklidir. 
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Bu arada, Sayın Kamer Genç, karar yetersayısının aranmasını istemiş bulunuyorlar.., Sa
yın Genç, oylama tamamlandığı için, müteakip oylamada aynı imkâna sahipsiniz... 

Tasarının tümü üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Fuat Erçetin, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mahmut öztürk, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Kemal Karhan ve şahsı adına Sayın Kamer Genç söz istemişlerdir. 

Söz alan sayın üyelerin adlarını arz etmiş bulunuyorum. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
tik konuşmayı, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Fuat Erçetin'e veriyorum. 
Buyurunuz Sayın Erçetin. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Türk yükseköğretim sisteminin -özellikle YÖK sistemi ile birlikte- büyük bir yıkım 
ve bunalım içinde bulunduğu bilgileriniz içindedir. 1970'li yılların toplumsal kargaşasından suçlu 
ve sorumluymuşçasına neşter altına alınan ve bir daha da ayağa kalkamaz kılınan Türk üni
versiteleri, yeni baştan, üniversitenin evrensel tanımına uygun biçimde yeniden yaratılmayı bek
lerken ve bu yolda ciddî, tutarlı ve demokratik katılımcı çabalar sonucu yaklaşımda bulunu
lurken, Plan ve Bütçe Komisyonundan büyük bir hızla geçirilen bu yâ sa tasarısı ile, içinden 
çıkılması olanaksız yeni bir kargaşalığa sürüklenmektedir. 

Burada tek tesellimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan muhalefet partile
rinin, benzer gerekçelerle bu düzene karşı çıkmış olmalarıdır. Zaten, anlamadığımız bir nokta 
da, bütün yükseköğretim üyelerinin, kamuoyunun, muhalefetin tamamen buna karşı çıkması
na rağmen, nereden tepeden nasıl geldiği belli olmayan bu tasarının ısrarla Meclisten geçirilme 
istemidir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Yasasında, çıktığından beri yapılan değişiklikleri ve yeniden dü
zenlenmelerin sayısını uzmanının bile kesin ve doğru bileceği kanısında değiliz. Yasada yapılan 
değişiklik sayısı 19'a, yasaya dayalı olarak çıkarılan tüzük, yönetmelik ve benzeri düzenleme 
değişikliklerinin ise 200'e vardığı sanılmaktadır. YÖK sisteminin oluşturulması sırasında sığı
nılan tüm gerekçeler ve ilkeler, süregelen bu değişiklikler ve yeniden düzenlemelerle tanınmaz 
kılınırken, hemen her seferinde yapılan değişiklik ve düzelemelerle bir öncesini aratır olmuştur. 

Bu yasa tasarısı ile, Türk yükseköğretim sistemine iki yeni kurum eklenmekte, özel vakıf 
üniversitelerine, kamuya ait arazi ve tesislerin aktarılmasını ve sürekli olarak da bütçede öngö
rülenin yüzde 45'lik bölümünün devletçe karşılanmasını mümkün kılmakta, yükseköğretime 
giriş sistemlerinde de değişiklik yaratmaktadır. 

Genel olarak bakarsak, yaratılan kurumların birincisi, Yüksek Teknoloji Enstitsüdür. Bu 
enstitü ile, üniversitenin yanında, aynı alt birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu yara-
tılmaktadır/Tasarıdaki tanımı ile, bu enstitüler, özellikle teknoloji alanında yüksek düzeyde 
araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapma amacına dönük olacaktır. Çar
pıklık, böyle bir yükseköğretim kurumunun oluşturulmasında değil, görev,, işlev ve alt birimle
ri açısından üniversitenin benzeri olan böyle bir kurumun "enstitü" adı altında kurulmak is-
tenmesindedir. Çünkü, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının (3-0 maddesinde yer alan enstitü 
tanımına göre, lisansüstü eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan enstitüler, rek
törlüğe ve dekanlığa bağlı olarak gösterilmektedir. Oysaki, bu tasarıyla getirilen yüksek tek
noloji enstitülerinde, fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek 
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yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleri bu enstitüye bağlı olacaktır. \ani, bir yanda 
üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve bunlar olacak, öte yanda, enstitüye bağlı fa
külte, enstitü konservatuvar, yüksekokul ve bunlar gibi kuruluşlar olacak... Oluşturulan bu 
yeni kurumun organları konusunda, tasarı, bir düzelmeyi de içermediğinden, var olan enstitü 
maddesine bağlı olarak oluşturulması gerekecek organlarda tam bir kargaşa doğacaktır; ensti
tü müdürüne bağlı fakülte dekanı, enstitü müdürüne bağlı enstitü müdürü, enstitü müdürüne 
bağlı yükseköğretim müdürü benzeri organlar ortaya çıkacaktır. -

tşlev ve altyapı birimleri açısından üniversitenin bir benzeri olan yüksek teknoloji enstitü
lerini üniversiteden ayıran en önemli farklılık, üniversitenin kamu tüzelkişiliğine sahip olması
na karşılık bu enstitü yalnızca tüzelkişiliğe sahip olacaktır. En büyük farklılık buradadır. 

BAŞKAN — Efendim, hatibin insicamına riayet konusunda, değerli arkadaşlarımı itina
ya davet ediyorum. 

MEHMET FUAT ERÇETlN (Devamla) — Tasarıyla sisteme getirilen ikinci kurum, özel 
statü verilmiş üniversitelerle bunların organları arasında yerleştirilen üst yönetim kurumlan
dır. "Mütevelli heyet" denilmesinin kamuoyunda oluşturacağı tepkiden ürkerek bu biçimde 
tanımlanan bu organ, özel statü verilmiş üniversiteleri yönetecek ve hemen hemen tümü dolay
lı ve doğrudan Cumhurbaşkanınca atanacak kimselerden oluşacaktır. Tasarıda, üst yönetim 
kuruluna atanacak kimselerin sahip olmaları gereken nitelikler açık bir biçimde ortaya konul
madığı gibi, "toplumda temayüz etmiş kişiler" biçiminde, her yana çekilebilecek bir kavrama 
yer verilmiştir. 

Üniversitede öğretim üyeliği yapmanın yaş sınırının da belirlendiği bir sistemde, bu üni
versiteleri yönetecek üst yönetim kurulu üyeliği için bir yaş sının da getirilmediği gibi, bu ku- , 
ramlarda görev verilecek kimselerde yükseköğrenim görmüş olma koşulu bile aranmayacaktır. 

özel statü verilmiş üniversite rektörleri konusunda da herhangi bir koşul belirtilmediği 
gibi, bunların (rektörlerin) Cumhurbaşkanlığına önerilmesi yetkisi üst yönetim kuruluna ta
nınmıştır. Böylece, Türk yükseköğretim sisteminde iki ayrı rektörlük ortaya çıkacaktır. Bir yan
dan, belirli, özellikleri belirlenmiş ve Yüksek öğretim Kurulunca önerilecek ve Cumhurbaşka
nınca atanacak rektörler, öte yanda ise, özellikle belirlenmediği için yükseköğrenim mezunu 
olması bile gerekmeyen ve üst yönetim kurulunca önerilecek ve Cumhurbaşkanınca atanacak 
rektörler olacaktır. 

özel statü verilmiş üniversitede bir başka çarpıklık da, bu türden üniversiteleri yönetme 
görevi verilen üst yönetim kuruluyla, rektör, senato ve üniversite yönetim kurulu arasında do
ğacak görev, yetki ve sorumluluk alanlarında ortaya çıkacaktır; çünkü, var olan 2547 sayılı 
\asada, rektör, senato ve üniversite yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları açık bir 
biçimde sayılmış olmasına karşın, getirilen yasa tasarısında üst yönetim, kurulunun görev, yet
ki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirtilmemiştir. 

özel statü verilmiş üniversitelerde rektör adayı önermek ve bu üniversitelerde oluşturulu-
cak işletme hesabını kullanmanın dışındaki görev ve yetkileri, Yükseköğretim Kurulu tarafın
dan çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecektir. Böylece de, bir yanda görev, yetki ve sorumlu
lukları yasalarca belirlenmiş üniversite organları bulunacak, bir yanda ise, ataması Cumhur
başkanınca yapılan, ancak, görev, yetki vesorumluluklan yönetmeliklerle belirtilen organlar 
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ortaya çıkmış olacaktır. "Devlet malına mütevelli atanamaz" kuralına karşın, kamu kaynak
larının tümüyle kullanılmasına yetkilendirilen bu üst yönetim kurulunun emrine verilen işlet
me hesabının, Genel Muhasebe Yasasına ve Devlet thale \asasma bağlı kılınmaması da öteki 
üniversitelere göre önemli bir ayrıcalık ve keyfilik getirecektir. Fbnların kullanımındaki çarpıklık 
ve denetimsizliğin yarattığı keyfilik anımsandığında, işletme hesabı adı altında yürütülecek iş
lemlerin yaratacağı sakıncaları şimdiden görmemek ve buna olanak vermek, bağışlanamaz so
rumluluk yaratacaktır. 

Şimdi, bu tasarıdaki üçüncü bir düzenleme de, vakıf üniversiteleriyle ilgilidir. Vakıf yük
seköğretim kurumlarına, Anayasa Mahkemesinin, "Vakıfların ancak yükseköğretim kurum
ları kurabilecekleri; fakat, üniversitenin, kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğine sahip ku
rumlar olarak ancak devletçe ve yasayla kurulabileceği" yolundaki kararını fiilen uygulana
maz kılmayı amaçlarken, Anayasa ve yasa tanımazlığın yeni bir örneği oluşturulmaktadır. 

Komisyondan geçen tasarı, bunun yanı sıra, kamu kaynaklarını, kamu arazilerini ve tesis
lerini özel vakıf yükseköğretim kurumlarının emrine sunmakta ve her yıl kendilerince hazırla
nacak bütçe öngörülerinin yüzde 45'ine varan ölçüde onlara parasal destek sağlamaktadır. Devlet, 
kendi olanaklarını, kendi üniversitelerine rakip olması söz konusu olan Özel vakıf yükseköğre
tim kurumlarına aktarırken, maddî olanaklarının yetersizliğinden hareketle, kendi üniversite
lerinin en alt düzeydeki gereksinimlerini bile karşılayacak ödenekleri vermekte çok sıkı dav
ranmaktadır. Bir yanda, eli kolu bağlı, olanakları ve bütçesi yetersiz olduğundan eğitim öğre
tim araçlarını bile karşılayamaz durumda olan devlet üniversiteleri, bunalım içinde, sıkıntı ve 
yoklukla yaşarken, bunlardan esirgenen kamu kaynakları ve parasal fon, özel vakıf yükseköğ-

. retim kurumlarına sunulmaktadır. 
"özel vakıf yükseköğretim kurumlarına, 418 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle öğ

renci başına belirtilen cari hizmet ödeneklerinden devletçe karşılanacak kısmının devlet yardı
mı biçiminde verileceği" hükmü varlığını korurken, bu kez, anılan vakıf yükseköğretim ku
rumlarına, kendileri tarafından hazırlanacak bütçe ödeneklerinin yüzde 45'inin devletçe akta
rılması olanağı verilmesi, büyük bir yükseköğretim kurumları kurma furyasının ve yağması
nın ortaya çıkmasının itici gücü olacaktır. 

özel vakıf yükseköğretim kurumları, şişirilmiş harcama kalemlerinin yüzde 45'lik kısmı
nın devletçe karşılanacağından güç alarak, yetişmelerine hiçbir katkıda bulunmadıkları devlet 
üniversitelerindeki öğretim üyelerini yüksek ücret önerileriyle kendi kurumlarına çekecekler 
ve böylece de devlet üniversiteleri, hem nicelik, hem nitelik açısından güçsüzleştirileceklerdir. 
Günümüzde devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, maddî yetersizlikten ötürü 
geçim kaygısıyla bilimsel çalışmalarından uzaklaşırken, devlet üniversitelerinden esirgenen kay
nakların aktarıldığı özel bir vakıf üniversiteleri, daha yüksek ücret ödeyerek, devlet üniversite
lerindeki öğretim elemanlarının sayıca ve nitelik erimesine neden olacaktır. 

Özel vakıf yükseköğretim kurumları, kaynağı devletçe sağlanacağından, devletin kendisi
ne ait üniversitelerden esirgediği görkemli eğitim-öğretim ve araştırma tesisleri, öğretim üyeleri 
villaları, öğrenci yurtları, sosyal ve kültürel tesisler kuracaklar ve öteki harcamalarını sınırsız 
bir düzeyde tutabileceklerdir. 

Kamu kaynaklarının bu biçimde özel vakıf yükseköğretim kurumlarına sunulması sonu
cu olarak, bugün bile yetersiz malî olanaklarıyla sıkıntı içinde bulunan devlet üniversitelerinin 
malî olanaklarının daha da kısıtlanması durumu yaratılacaktır. 
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Tasarının getirdiği bir başka düzenleme ise, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olup 
olmadığını tartışılır kılmaktadır. Getirilen ek madde 20'de de, Hacettepe Çocuk Sağlığı Ensti
tü Vakfı, Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi Vakfı tarafından ortaklaşa 
kurulmuş olan yükseköğretim kurumuna "Bilkent Üniversitesi" adı verilmektedir. Anılan va
kıfların kaynaklarının nereden ve nasıl sağlandığı ve kullanıldığının, bir Meclis araştırmasını 
gerektirecek kadar ilginç bulunmasına karşın, bunu şimdilik bir yana bırakıyoruz. 

Burada üzerinde durmak istediğimiz aslî konu, kendisini kamuoyuna, kuruluşundan bu 
yana "üniversite" olarak sunan ve bu adla ÜSYM'de sınav kılavuzlarına giren, üniversiteler 
üst kuruluşlarından olan Üniversitelerarası Kurula rektör ve temsilciyle katılan ve kararların 
oluşmasında oy kullanan bir kurum, kuruluşundan altı yıl ve ilk mezun verişinden iki yıl son-

- ra, nasıl olabiliyor da "üniversite" adını ancak bu yasa tasarısıyla alabiliyor. Bunu sormak 
lazım. Şimdiye kadar üniversite olmadığı açıkça ortaya çıkan böyle bir kurumun, nasıl oluyor 
da, bunca yıldır üniversite ismini kullanmasına lisans ve lisansüstü eğitim yapmasına ve üni
versiteler yetkisine tüm yükseköğretim düzenlemesiyle ve yükseköğretim kurumlarının faali
yetlerine yön vermekle görevli olan YÖK, bu yasa dışılığa nasıl göz yummuş ve görmemezlik-
ten gelebilmiştir? 

Bir hukuk devletinde bütün bunlar olabilir mi? Resmen üniversite olmadığı bir tasarıyla 
ortaya konan Bilkentten, verilmiş diplomalar, üniversite diploması sayılabilir mi? Bütün bun
lar gerçek bir hukuk devletinde ortaya çıksa, bu uygulamanın sorumluları bir an için de olsa 
görevleri başında kalamaz. 

BAŞKAN — Sayın Erçetin, beş dakikanız var. 
MEHMET FUAT ERÇETİN (Devamla) — Peki. 
Biz, Türk yükseköğretim sistemini on yıldan beri büyük bir yıkıma uğratan YÖK sistemi

ni özellikle, üniversitelerin ve toplumun tüm ilgili kesimlerinin katılacağı ve uzlaşacakları bir 
. model çerçevesinde bu işin de alınmasından yanayız. Bu görüş ve düşüncelerimizi sizlere bil
dirmeyi, içinde yetiştiğimiz kurumlarımıza ve bizlerin yetişmesi için kaynaklarını kullandığı
mız ve umutları olduğumuz halkımıza karşı bir görev sayıyoruz. 

Saygılarla. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erçetin. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Niğde Milletvekili Sayın Mahmut öztürk. 
Buyurun Sayın öztürk. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
saygıdeğer üyeleri; görüşülmekte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerine 
Doğru Yol Partisi adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, tabiî ki, Meclis, şu anda bir oldubitti ile karşı karşıya. Şöyle ki; altı yıldır, 
adı üniversite olmayan bir kurum eğitim yapıyor ve diploma veriyor, hatta buradan mezun olan
ları, devlet, açtığı imtihanlarla memuriyete alıyor, ama bu üniversitenin, altı yıldır, bir hukuki 
esası yok. Şimdi, altı yıl önce başlanan bu eğitim nizamına; çok yüksek ilim kariyerlerini haiz 
hocalarımızın, profesörlerimizin, siyasetçilerimizin, velhasıl Türkiye'nin kalburüstü ve Türki
ye'yi yönettiğini iddia eden büyüklerimizin altı yıldır göz yumdukları bir olayı şimdi Yüce Meclis 
kanunlaştırıyor. Yani, altı yıl önceki bir olay şimdi bize kanunlaştırılmak isteniyor. 
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Sayın Başkan, tabiî ki, ister istemez Meclis bunu kanunlaştıracak; çünkü, bugünlerde önü
müze gelmesinin bir hikmeti sebebi vardır, bir yerlerde anlaşma yapılmıştır, bu anlaşmayı bu 
Meclis tasdik edecek, bunun başka bir yolu yok. Mecbur da edeceğiz... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Döneceği yer var. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla)'— Sayın Başkan, tabiî ki, üniversite deyince, hiçbir za

man, köydeki bir adamın veya tezgâhının başındaki bir esnafın veya evinin idaresiyle meşgul 
olan bir hanımın mesuliyeti olmaz; üniversite deyince, bu konuya yıllarını veren insanların, 
velhâsıl bu sistemin, bir ülkenin sisteminin büyük vebali vardır. Sayın Başkan sayın üyeler, bu
gün, Türkiye'de 29 tane üniversite var. Sanki bu 29 üniversite, eğitim alanında, Türkiye'nin 
bütün ihtiyaçlarını karşılamış, Türkiye aradığı insan gücünü bulmuş, fazlasını da ihraç ediyor; 
hatta ve hatta, ilim adamlarımız o kadar bilgili ki, NobePe bile aday yetiştiriyoruz!.. \ani, bu 
29 üniversite, son derece mükemmel üniversiteler; her türlü yetişmiş eleman ihtiyacımız karşı
lanmış, eğitim alanındaki her türlü ihtiyaçlarımız karşılanmış ve her türlü hür araştırmayı, hür 
yayını yapabilen, hür bilgiyi savunan üniversiteler... Bu üniversiteler, bütün vazifelerini yap
mışlar ve "bunlar yetmiyor, daha başka bir şekle girelim" diye vakıf üniversiteleri arayışına 
girmişiz... 

Elimizi vicdanımıza koyalım... Sayın Bakan, belki biraz sonra çıkacak cevap verecek ve 
"1991 yılı, eğitim yılı, bütçemizin yüzde şu kadarını eğitime ayırıyoruz" Biz bununla iftihar 
ediyoruz. ANAP eğitime önem veriyor" diyecektir. Şimdi, ANAP, eğitime nasıl önem veriyor
muş bir bakalım: 

Sayın Başkan, üniversitelerimiz, şimdiye kadar, Türkiye'de ihtiyacı duyulan hiçbir elema
nı, duyulan ihtiyaca göre yetiştirmemiştir; beş yıl boyunca üniversiteliyim diyen veya oğlum, 
kızım üniversitede okuyor diyen insanları oyalamaktan, avutmaktan başka bir yere gidememiştir. 

Nasıl gidememiş, bir bakalım buna: Başta, Türkiye'nin bir eğitim planlaması yoktur ve 
insangücü planlaması yanlıştır. Her milletvekilinin Meclisteki bürosu, aynı zamanda bir tş ve 
tşçi Bulma Kurumu bürosu gibi çalışır. Bu hepimizin bildiği bir gerçek. Bugün, Türkiye'de, 
beş yıl fakülteye emek veren, anasının, babasının, kardeşlerinin rızkından kesilen paralarla eğitim 
yapan ziraat fakültesi mezunu bir mezunu bir öğrenci, 229 bin lira asgari ücretle, devlet üret
me çiftliklerinde iş bulamıyor; onbinlerce mezun, köylerde, kahvehane köşelerinde kaybolup 
gidiyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, tabiî ki, buna vicdanlar "evet" derse, bizim muhalefet olarak 
yapacağımız başka bir şey yok. Fakat şu Yüce Mecliste şu kürsüden, on yıldır Türk yükseköğ
retimini YÖK'le yöneten idareye, getirdiğin eğitim planmasıyla Türkiye nereye gitti, Türkiye 
ne kazandı, ne kaybetti diye sormak lazım; bunun mutlaka sorulması lazım. Yapılan harcama
lar nereye gitti? Bu sorunun da sorulması lazım. 

Bütün bunlar bir kenara, Van'daki üniversite, kanunlarımıza göre üniversite, Edirne'deki 
de üniversite, Konya'daki de üniversite, Adana'daki de üniversite, Erzurum'daki da üniversite, 
Malatya'daki de üniversite; ama, üç yıl, beş yıl okuduktan sonra bu okullardan mezun olan 
çocuklarımız ne yapacaklar?.. Kısa bir süre sonra, nisan ayında imtihan mevsimi açılıyor?. Kamu 
kurum ve kuruluşları, imtihan açarken, aynen şu ifadeleri kullanacaklar: "Boğaziçi Üniversi
tesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi -belki de İs
tanbul Teknik Üniversitesi- mezunu olmak." Bu şartı arayacaklar. Diğer üniversitelerin me
zunları bu şarta uymadıkları için, başta imtihan hakkını elde edemiyorlar. 
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Şayet bu Meclisin vazifesi haksızları korumak, bu haksızlıklara göz yummak ve bu uçu
rumu büyütmek ise, bu Meclis, tarih önünde de, kendi toplumu önünde de, vicdanen mesul 
demektir. 

Şimdi, soruyorum Sayın hocama, soruyorum Sayın MUtî Eğitim Bakanına, bu üniversite
lerden mezun olan çocukların, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının açtığı imtihana, Devlet 
Planlama Teşkilatının açtığı imtihana, Maliyenin veya Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi 
Başkanlığının açtığı imtihanlara girme hakkı yok mu?.. Yok. "Var" diyemezsiniz; çünkü, bu 
imtihanlara girebilmek için, başta lisan şartı, arkasından da yukanda saydığım okullardan mezun 
olma şartı getiriliyor. 29 üniversitenin S tanesi terazinin bir tarafına, 24'ü bir tarafına konuldu
ğunda, 5'i, 24'ünden büyük... Yani, S üniversite, 24 üniversiteden büyük oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî ki, Türkiye'de elit bir sınıf yaratıp, bu elit sınıfın çocuklarına 
da elit okullar yaratmak istiyorsak, yapalım böyle şeyler; ancak, biz, vakıf üniversitesi diye 
-yeniliğe karşı değiliz, çağdaş gelişmelere karşı değiliz- imtiyaza karşıyız ve bu imtiyaza karşı 
olmak da hepimizin boynunun borcu olmalı. 

Gelelim bir diğer konuya: Şimdi, hazır YÖK Başkanı ve Sayın Bakan burada iken, soru
yorum: Acaba, bu 29 üniversitemizin bütün-öğretim elemanları tamam mı? Tamamsa, Sayın 
Bakan, çıksın, burada, "tamam" desin... Çoğu fakülteler ve yüksekokullar lise öğretmenle
riyle eğitim yapıyor ve ben o çocuğu alacağım, Ankara'da imtihana tabi tutacağım... Günah... 
Hayır-mübarek gün söylüyorum; günah, büyük günah. 

Şimdi sen, onların ihtiyacını karşılayama, asansörünü tamir etme, ameliyathanesini tamir 
etme, kapısını, perceresini tamir etme, ondan sonra da biz burada, bu hayır-mübarek günde 
imtiyaza kılıf arayalım... Bunun vebali omuzlarırmzdadır. 

Sayın Başkan, sırf öğrenci konusuna baktık, bir de öğretim üyeleri konusuna bakalım: 
öyle profesörlerimiz var ki, haftada 1 saat bile ders vermiyor, bu devletin fakir fukara ve yeti
minden kesilen paralardan meydana gelen bütçeden maaş alıyor. Şimdi biz, onları karşıladık 
mı? Karşılayamadık; ama, bütün bunların yanında, en ufak bir şey olursa, 1 000 - 1 500 - 2 
000 profesör nereden çıkıyor anlayamıyorum; "Memlekette irtica hortluyor" diye, doğru, Anıt
kabire gidiyor... Bunu da anlayamıyorum ben. 

Sayın Başkan, şimdi bütün bu olaylar varken, Türkiye'de Üniversitelerimizin meselesi çö-
zümlenmezken, ikinci bir imtiyaz getirilmesi olayı, gerçekten sıkıntı yaratır ve yaratacaktır da. 
bize, üniversite yıllarında, fikrimizi çelmek için bazı şeyler söylerlerdi, o yıllarda bize bazı şey
ler söylerlerdi, o günün ideolojik propagandası doğrultusunda bazı şeyler söylerlerdi; bunlar 
burada söylenmez; ama, bu yıllardan sonra, aynı ideolojik propaganda değişecek, mesele, sol-
sağ meselesinden çok, imtiyaz meselesine gelecektir. 

Ayrıca, vakıf üniversitesinde kaç fakir-fukara çocuğu, kabiliyetli çocuk okumuş, bunlara 
imkân sağlanmış; bunu bilemiyoruz. Hocamızın söylediği başka, orada gördüklerimiz, duy
duklarımız başka. 

Şimdi biz, kendi üniversitemizden esirgediğimiz parayı, pulu, imkânı, araziyi, binayı, hu
kuku, vergiyi vereceğiz; ama, bunun karşılığında kaç fakir-fukara öğrenci faydalanacak veya 

tfaydalandırılacak onu bilemiyoruz... Hem öğrenciler, hem üniversiteler, hem öğretim Üyeleri 
arasında büyük farklar getirecektir bu tasarı. 
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Biz, yeniliğe karşı değiliz, dünyadaki gelişmelerin dışında değiliz; ancak, şu ana kadarki 
uygulama yanlış. Bir ANAP'lı yetkili çıksın -hatta, Sayın Bakandan da açıklamasını istiyo
rum; kendisi, ağabeyimizdir- altı yıl önce hukuku olmayan bir üniversiteyi, nasıl, altı yıl sonra 
kanunlaştırıyor bunu bize bir açıklasınlar. Herhalde açıklayacaklardır; bilemiyorum... 

Sayın Başkan, diğer bir önemli konu; Vakıf üniversitesi" deniyor... Şimdi, açıkça burada 
söyleyelim: Burada kimin üniversitesini kanunlaştırıyoruz?.. (x)'in mi, (y)'nin mi? Bana kalır
sa, burada birisinin üniversitesini kanunlaştırıyoruz; ama, işin içerisine Vakıf Gureba girdiği 
zaman, ANAP, bütün gücüyle, hışmıyla bu işe karşı geliyor; fakat beş altı km. ötedeki bir üni
versite zaten altı sene önce kanunlaşmış, bizim haberimiz yok; ama, bir Vakıf Gureba konusu 
gelince, bir kaşık suda, belirli çevreler fırtına koparttı; vay efendim, binası yokmuş, vay efen
dim, öğretim üyeleri kâfi değilmiş, vay efendim, bu adamlar ard niyetliymiş. Neden bu vakıf 
üniversitesi kurulamazmış?.. El insaf! 

Altı yıl sonra kim biliyordu Sayın AkyoPin Millî Eğitim Bakam olacağını, kim biliyordu 
Mahmut öztürk'in milletvekili olacağını veya kim biliyordu sayın Hocaoğlu'nun Meclis Baş-
kanvekili olacağını veya kim biliyordu... Bu bir fal meselesiydi. Demek ki, altı yıl öncesinden 
altı yıl sonrası, Türkiye'de görülüyor... Bunu gören güç, Bezm-i Âlem Vakıf Gureba Üniversi
tesinin de kurulmasını kabullenmeli.,. Kabullenmeli... Kabullenmezse, bu Meclisin vereceği oy 
haram olsun, diyorum, haram olsun diyorum, haram olsun diyorum. Çünkü, o üniversiteye 
teşebbüs eden hiçbir arkadaşımız, ne bu devlete kurşun sıktı, ne bu devletin aleyhinde bulun
du, ne de bu devlet için aleyhte bulunacak insanlardır. 

Eğer bu devletin imkânları varsa, vakıf hukuku gereğince, tanıyacağı her türlü imkânı de
neme bazında onlara da vermeli. Birisine peşinen vermiş, onu şimdi yasalaştırıyor; ama istan
bul'da Vakıf Gureba Üniversitesine de bu verilmelidir. Verilmezse, ayrıcalık yasasını zorla bize 
kabul ettirecek demektir. Zaten, eğer birisine verilir birisine verilmezse -açıkça söylüyorum-
bu tasarı bir imtiyaz tasarısıdır. 

Hani siz, ANAP olarak serbest rekabete taraftardınız... Birinin elini kolunu bağlarken, 
onun karşısına her türlü hukukî engeli çıkarırken -hani, Dede Korkut hikâyelerinde olduğu 
gibi, bir yararlık gösterir ondan sonra ona isim verilir; biz de, şimdi isim veriyoruz- öbürüne 
de şans tanımaya mecburuz. Eğer bu şansı tanımazsak, bizim de çok büyük vebal altında ola
cağımızı arz ederim. 

Sayın Başkan, biz Türkiye'de -her şeye rağmen- yeniliğe karşı değiliz; vakıf üniversiteleri 
de olsun; ama, eşitlik içinde olsun. Vakıf üniversitelerindeki öğretim üyeleri iyi maaş alsın, 
iyi imkânı olsun; biz buna taraftarız; ama, devlet üniversitelerindeki öğretim üyelerimiz de, 
orada okuyan öğrenciler de her türlü imkâna sahip olsun. Birisinden esirgerken; bütçe ve eko
nomik oyunlarla birisinden esirgerken, diğerine, "ben yapamıyorum, al sen yap" demek, bu 
Mecliste bazılarına imtiyaz tanımak demektir veya bu Meclisin, kendi eliyle yetki ve hukuk 
gücünü bir başka kuruma vermesi demektir. Hiç unutmayalım sayın arkadaşlar- ben üstüne 
basa basa söylüyorum- profesörleri öldüren, hâkimleri öldüren, âlimleri öldüren, cahilin elin
deki 10 liralık kurşundur. Bir tarafı en iyi şekilde yetiştirelim derken, diğer tarafı da husumet 
şeklinde hor bırakırsak, bu memlekete kendi elimizle nifakı sokuyoruz demektir. 
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Bu sebeple, ben, her şeyden önce, vakıf üniversitelerine karşr olmadığımızı; ancak, bu ta
sarının bir imtiyaz tasarısı olduğunu, kargaşa doğuracağını on yıllık YÖK'ün ayıbını bir tarafa 
aktaracağını belirterek, Yüce Heyeti saygı ile selamlarım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. ' 
Anavatan Partisi Grubu adına, tzmir Milletvekili Sayın Kemal Karhan; buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA M. KEMAL KARHAN (tzmir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılacak değişiklikler için Anavatan Partisi 
Grubunun düşüncelerini yansıtmak için huzurunuzdayım. Bu düşünceleri, kanunun sırasına 
göre arz etmeye çalışacağım. 

Kanun tasarısı evvela, "Yüksek Teknoloji Enstitüsü" adı altında yeni bir müessese getir
mektedir. Yüksek teknoloji enstitüsü, gelişmiş ülkelerin yabancısı olduğu bir kurum değildir. 
Yalnız, burada bir nokta üzerinde durmak lazım. 1981 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Ka
nunu çıkarken, amaçlarından biri, çeşitli adlar altında, çeşitli yerlerde kurulan yükseköğretim 
kurumlarını üniversite çatısı altında birleştirmek vardı. Gerçekten de bu sağlandı. Bir taraftan 
akademiler, bir taraftan yüksekokullar, bir taraftan eğitim enstitüleri, üniversite dışında bulu
nan ve üniversite olma gayretiyle çırpınan kuruluşlardı ve o güne kadar bunların üniversite dü
zeyine eriştirilmesi kabil olmamıştı, tik defa 2547 sayılı Kanun bunu gerçekleştirdi ve çeşitli 
kuruluşlar üniversite çatısı altında toplandılar. 

Şimdi, yeniden bir yüksek teknoloji enstitüsü kavramının üniversite dışında getirilmiş ol
ması, bazı arkadaşlarımızda endişe doğurmaktadır; doğrusunu isterseniz, ilk bakışta ben bu 
endişeye kapıldım. 

Ne var ki, çağımızın teknolojik gelişmesi, teknik eğitim kurumlarını ayrı bir çatı altında 
toplamayı zorunlu kılabiliyor ve birçok memleketlerde bunun uygulamaları var; bu yüksek tek
noloji enstitüsü bunlara imkân sağlayabilir diye düşünüyoruz. Bugün, Amerika'da, Massac-
husetts Institute of Technology, California Institute of Technology, hatta diğer eyaletlerde Ge-
orgia'da, Michigan'da her yerde "Institute of Technology" adı altında kurulmuş bulunan ku
rumlar, üniversite statüsüyle faaliyetlerini gösteren kurumlardır. Biz, bu yeni kurumun teknik 
eğitimi kendi çatısı altında toplayabileceğini düşünüyoruz. 

' Bundan sonra, 4 üncü maddede, vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının, ka
nunla üniversite adını alabilecekleri vurgulanıyor. 

Bu arada, yükseköğretim kurumlarında özel yükseköğretim kurumlarının bizim memle
ketimizdeki tarihi hakkında kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Türkiye'de özel yükseköğre
tim kurumları çok eskiden beri vardır. Bunların en önemlilerinden bir-tanesi; şimdi istanbul'
da Yüksek Denizcilik Okulu olarak adlandırılan, İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı yükse
kokul, özel yüksekokul olarak kurulmuştu. Merhum Hamit Naci tarafından, özel yüksekokul 
olarak kurulmuştu ve o çağda bu düzeye gelebilmiştir ve bugün, ticaret bahriyemizin eleman
larını yetiştirmektedir. Daha sonra, 1963 senesinde tsmet Paşanın Başbakan olduğu dönemde, 
rahmetli Doktor İbrahim Öktem Mîllî Eğitim Bakanı iken -ki, çok ciddî Millî Eğitim Bakanla
rından biridir kendisi, rahmetle burada anarım- özel okullar yönetmeliğine bir madde ilave 
etmek suretiyle özel yüksekokulların kurulmasına imkân sağlamıştır ve Türkiye'de bu yönet
meliğe göre, özel yüksekokullar kurulmuştur. 
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özel yüksekokullar üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapılmıştır, yayınlar yapılmıştır, hü
cumlar olmuştur; neticede, Anayasa Mahkemesi, özel yüksekokullara imkân veren kanunu ip
tal etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, özel yüksekokullara imkân veren kanun o zamanki Anayasanın, 
"üniversiteler ancak devlet eliyle kurulur" hükmüne dayanılaraktan iptal edilmişti. Anayasa 
Mahkemesi, yüksekokul da üniversite düzeyinde kurumdur; binaenaleyh yüksekokul kurulamaz" 
demiştir; ama, Anayasadaki deyim, "üniversiteler ancak devlet eliyle kurulur" deyimiydi. Yal
nız, bazı tuhaflıklar var tabiî. Aynı Anayasa Mahkemesi, biz izmir'deki iktisadî tdarî Bilimler 
Fakültesini Ege Üniversitesine bağladığımız zaman, "üniversite başkadır, akademi başkadır" 
diye, bu sefer, onu iptal etmiştir... 

Bu özel yüksekokulların iptali, o zaman, dalgalanan spekülasyonu önlemiştir; ama, mem
leketin hayrına mı olmuştur zararına mı olmuştur, onun üzerinde durmamız gerekir. Benim 
kanaatime göre, yararına olmamıştır. Bugün, memleketin her alanında, o özel yüksekokullar
da okumuş, o özel yüksekokullarda yetişmiş, başarılı, memleket ekonomisine katkılar yapan, 
yüzbinlerce insan vardır. Bu Yüce Mecliste dahi, her siyasî partide, O özel yüksekokulundan 
benim talebelerimi görmekteyim. 

Şimdi, bu madde bazı arkadaşlarımız tarafından Anayasa Mahkemesi kararına aykırı ola
raktan belirleniyor. < 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin kâran şu: "Yasayla kurulma zorunluluğu
nun doğal sonucu olan kamu tüzelkişiliği niteliği üniversitelerin yapısına uygun bir özelliktir; 
devlet yada vakıflar tarafından kurulması bu konuda bir ayırım gerektirmemektedir. Vakıflar 
tarafından kurulan üniversitelerin kamu tüzelkişiliğine sahip olmaları, Anayasanın 130 uncu 
maddesinin son fıkrasında öngörülen malî ve idarî konulardaki serbestlikle çelişmez." 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi, bu kararıyla, vakıflar tarafından kurulan üniversiteleri de 
kamu tüzelkişiliği sayıyor. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Üniversite saymıyor bir kere hocam... 

M. KEMAL KARHAN (Devamla) — Anayasa Mahkemesi, bu kararıyla, vakıflar tara
fından kurulan, kanunla kurulan üniversiteleri kamu tüzelkişisi.sayıyor. Bu karara, Anayasa 
Mahkemesinin 2 üyesi itiraz ediyorlar. Bunların kanaatine göre, özel üniversite hiçbir zaman 
kurulamaz. 1 Anayasa Mahkemesi üyesi, "kanuna gerek yok, Yükseköğretim Kurulu kararıy
la kurulabilir" diyor. 4 Anayasa Mahkemesi üyesi de, "bir özel kuruluşa kamu tüzelkişiliği 
verilemez; özel tüzelkişilik verilebilir" diyor. 

Şimdi, ben burada bir hukuk seminerinde değilim. Eğer hukuk seminerinde olsam, be
nim de kanaatim, bir özel kuruluşun kamu tüzelkişiliğine sahip olamamasıdır; fakat, biz bura
da kanun yapıcıyız. Kanun yapıcı olarak hareket noktamız, verilen kararlardır. Anayasa Mah
kemesi, "kanunla kurulduktan sonra, vakıfların kuracağı üniversitelere kamu tüzelkişiliği 
verilebilir" diyor. 

Binnetice, "bu kanun çıkarsa Anayasa Mahkemesi iptal eder" diye bir endişeye lüzum 
olduğu kanısında değilim. 

Kanunla getirilen bir diğer hüküm; vakıflar tarafından kurulan üniversitelere hükümetin 
öğrenci başına yardım yapması. 
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Değerli arkadaşlarım, birçok arkadaşımızda, bu, endişe uyandırmaktadır. Devletin parası 
devlete verildiği zaman devlet bunun peşindedir; fakat, vakıf Üniversitesine verdiğiniz zaman, 
bu hibe olarak gidiyor, ondan sonra ne olduğu belli değil. Sadece, bunun altında, "Bu yardımı 
alan kuruluşlar Maliye Bakanlığına ve Yükseköğretim Kuruluna, sene sonunda, bütçelerini, 
gelir ve giderlerini bildirirler" diyor. 

Şimdi ben, Hükümetteki arkadaşlarımızdan rica edeceğim. Tabiî, bunun denetimi için ge
rekli yönetmeliklerin çıkarılması lazım. Yalnız, bunlara yardım yapılmasına karşı çıkmak doğ
ru bir kanaat değil. Nihayet, vakıfların kuracağı üniversiteler de, bu memleket eğitimine hiz
met eden kuruluşlardır. Sonra, bir noktayı hatırlatmak isterim. Biz, tanzimattan bu yana, bü
tün müesseselerimizi BaU'dan aktarıyoruz. Herşeyimiz BaU'dan geldi. Silahlı kuvvetlerimiz için 
yenilikler, adalet, eğitim sistemimiz, medenî hukuk, hepsi BaU'dan gelmiştir. Bir tek müesse
semiz aynen devam ediyor; bunlar, vakıflardır. 

M. TURAN BAYAZIT (îzmir) — O vakıf, bu vakıf değil, hocam. 

M. KEMAL KARHAN (Devamla) — Onlar vakıflar. O gün o adamlar nasıl vakıf kur-
muşsa, bizim de bugün vakıf kurmayı teşvik etmemiz lazım. Ecdadımız vakıf kurmuş, ibadet
haneden şifahaneye kadar medreseden külliyeye kadar her şeyi tesis etmiş. Biz bu müesseseye 
karşı çıkamayız. 

Bundan sonra yeni bir kavram getirilmekte, o da, özel statü üniversiteleri. Birçok arka
daşlarımız, birçok üniversite mensupları bu özel statü üniversitelerine itiraz ediyorlar. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu itirazlar, üniversite yönetiminin anlayış şeklinden kaynak
lanmaktadır. Üniversite yönetiminin anlayış şeklinde bir neticeye varmak için, üniversitelerin 

* yönetim sistemlerini incelemek lazım, tik üniversite Bologna Üniversitesidir. Talebelerin para
sıyla yürütülürdü ve bu üniversitenin rektörünü de talebeler seçerdi, Öğretmenlerini de talebe
ler seçerdi ve profesörlerin görevine talebeler nihayet verirdi. Neden? Parayı onlar veriyorlardı. 

Paris Üniversite, öğretim üyeleri tarafından kuruldu. Paris Üniversitesi, öğretim üyeleri 
tarafından kurulduğu için, yöneticilerini yeni öğretim üyelerini de, bu öğretim üyeleri seçtiler. 
Daha sonra bu üniversite öğretim üyeleri ingiltere'ye gittiler. Oxford ve Cambridge Üniversite
leri bunlarla kuruldu. Oxford ye Cambridge Üniversitelerinin yönetim tarzı, Paris Üniversite
sinin yönetim tarzının devamıdır. 

Diğer üniversitelere gelince: Kıta Avrupasını alalım; bize yakındır. Bu üniversiteler de, ya
kın geçmişe kadar, öğretim Üyeleri, yöneticileri seçerlerdi. Yöneticileri seçerlerdi; ama bu yö
neticilerin hiçbir yetkisi, idarî ve malî yetkisi yoktu; idarî ve malî yetki, hükümet tarafından 
tayin edilen memurların elinde idi. Bugün de aynı durum devam etmektedir. Bu üniversiteler
de, 1968 talebe hareketlerinden sonra, gelişmeler oldu. O gelişmeler de şu şekilde şekillendi: 
Seçici kurullar kuruldu. Bu seçici kurulların bir kısmı öğretim üyesi, bir kısmı yönetici, bir 
kısmı öğrenci, bir kısmı da öğretim yardımcısı idi. Yani, öğretim üyelerinin elinden seçim alın
dı, seçici kurullara verildi; seçici kurulların öğretim üyeleri, ancak bir kısmını teşkil ettiler. 

Şimdi, bana çeşitli üniversitelerden, üniversite yönetim modelleri geliyor. Bunların hepsi 
1968 öncesinin modelleridir. Bunlar, benimsedikleri sistemin Kıta Avrupasındaki gelişmesini 
dahi inceleme zahmetine katılmamışlar. 

Diğer üniversite yönetim sistemi ise, Anglosakson dünyasının üniversite yönetim sistemi
dir. Bu sistemde birtakım kurullar kuruluyor. 
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Şimdi, burada, Sayın Erçetin arkadaşım dedi ki; "Bu yönetim kurulları üyelerinin nitelik
leri belirtilmemiş." Bu işin kaynağı Amerika'da, tik mütevelli heyeti üniversiteyi 1637 senesin
de kurmuşlar. 1637 senesinde kurdukları üniversite mütevelli heyetine aday olmak için şart; 
sıradan adam olmaktı. Bizde de bu şart devam edecek. Tahsil meselesi, bence bizde fazlasıyla 
üzerinde durulan bir kompleks. Bakın, Cumhurbaşkanlığı için, yüksek tahsil şartını koymu
şuz. Bugün, politikada çok temayüz etmiş insanlar var ki, yüksek tahsili yok, bunlar o imkân
dan yoksun. Hiçbir memlekette görülmeyecek kısıtlamalar bunlar. Bunlar bize mahsus sakıncalar. 

Değerli arkadaşlarım, bizde, özel statü üniversiteleri, bir deneme üniversitesi olacaktır. Bu
nun, geçmişte başarılı modeli vardır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi çok sonraları kurulduğu 
halde, memleketin gelişmiş ve oturmuş üniversitelerinin önüne geçmiştir; bunun nedeni de mü
tevelli heyet sisteminin olmasıdır. Biz eminiz ki, bu özel statü üniversiteleri, ülkemizin üniversi-
ter gelişmesinde esasta bir model ortaya koyacaktır ve diğer üniversiteler de bu modelin peşin
den gitmek için gayret harcayacaklardır. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karhan. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şahsı adına ilk konuşmayı yapmak üzere, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç; buyu

run efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; evvela, komisyon rapo
ruyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda, "daha önce 
37 nci Birleşimde ele aldığımız bu Hükümet tasarısını, içtüzüğün 89 uncu maddesine göre, 
Hükümet geri istemiştir; geri verdik" diyor; bunun altına da not olarak Komisyon Başkanı 
diyor ki, "içtüzüğün 76 ncı maddesine göre geri istenmiştir ve ikinci fıkraya göre ben üzerime 
alıyorum." 

Evvela, komisyon raporundaki bu çelişki nedir? Eğer, içtüzüğün 76 ncı maddesine göre, 
Hükümet tasarısı veya bir milletvekilinin teklifi geri çekilirse, o zaman, orada bir üye üzerine 

.alır ve görüşmeye devam'edilir. Bu, 89 uncu maddeye göre mi geri alınmış; yoksa 76 ncı mad
deye göre mi geri alınmış, bunu Komisyon evvela öğrensin, öyle raporuna ilave etsin... 

Değerli milletvekilleri, ben, ANAP Grubuna ciddî bir teklifte bulunuyorum. Bir kanun 
tasarısını getirsinler, "devletin bütün emvali hanedana devredilmiştir. Hanedana mensubiyeti
ni geçerli nüfus kaydıyla kanıtlayanlar bu devlet emvalinden istedikleri gibi yararlanırlar; ha-
nedandakilerin istekleri halinde de devletin geri kalan emvali de yurttaşlara ve devlet harcama
larına tahsis edilir." Şimdiye kadar getirilen kanun tasarılarındaki temel amaç budur. 

TRT tesislerinin PTT'ye devri meselesi vardı, onun arkasından neler çıktı; bir Magic Box 
meselesi çıktı, yurt dışından uzay yoluyla Türkiye'ye yayın yapan PTT'nin iki kanalı vardı. 
O zaman, Sayın öz al'in Oğlu gitti özel şirketlere ortak oldu, o iki tane kanalı kiraladı ve yurt 
dışından yurt içine kanal yoluyla yayın yapma olayı bitti, ve şimdi kimse bunun altından çı
kamıyor. 

Şimdi, bu getirilen kanun tasarısıyla bakın neler yapılıyor: Değerli milletvekilleri, burada 
her vesileyle size söyledim; Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanının özel bir görevi ve ken-
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dişinin aldığı bir talimat vardır; dün de burada söyledim: sayın Özal, Bakanlar Kuruluna boş 
kararnameler imzalatmak suretiyle kendisinin istediği biçimde yönetim tarzıyla Türkiye'yi yö
netmektedir. Bakanlar Kuruluna boş kararnameler imzalatmak suretiyle memleketi kendi iste
ğine göre yönetmede mahrum olduğu konularda da, kardeşi Yusuf özal'ı Plan ve Bütçe Ko
misyonu Başkanlığına getirmiş, o kanalla bu'işe hükmetmektedir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Bunun ne alakası var?.. Ayıptır, ayıp!.. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Anlatacağım size efendim. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, sadede gelin. Dün konuştuğunuz şeyleri bugün tekrar 
ediyorsunuz. Sayın özal'a cevap hakkı doğuyor efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Dün de söyledim, İçtüzüğün 36 ncı maddesine göre, ko
misyonlar, kanun teklif edemezler. Anayasanın 84 üncü maddesine göre, kanun teklif etme hakkı 
milletvekillerine ve Bakanlar Kuruluna aittir, önceden bu kanunlar teklif edilir, komisyonlara 
gidilir, hükümetin görüşü alınır... Komisyon bunları bir kenara bırakıyor, Hükümet tarafın
dan hazırlanan 3 maddelik bir kanun tasarısına kendi istediği biçimde ilaveler yapıyor... 

Arkadaşlar, bu, kanun yapma tekniğine aykırıdır, İçtüzüğe aykırıdır, hukuk geleneklerine 
aykırıdır. Çünkü, oraya gelen bu kanun tasan ve tekliflerine evvela idarenin bir görüş bildir
mesi lazım. Komisyondaki, görüşmelerde Komisyon bir önerge yerdirtiyor ve bunu ilave ettiri
yor. Ne oluyor o zaman; idarenin doğru dürüst görüşü alınmıyor ve milletvekillerinin de bun
ları doğru dürüst inceleme fırsatı olmuyor. 

Getirilen tasarı, yine, devleti tarumar etme yolunda çok önemli hükümler taşımaktadır. 
Neymiş?., özel statülü üniversiteler kurulacakmış!.. Bu özel statülü üniversiteleri vakıflar ku
racaklar. Bu kurulan vakıfların 9 kişilik üst yönetim birimi olacak ve üst yönetimde yer alacak 
8 kişiyi de Cumhurbaşkanı atayacak. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 104 üncü maddesinde Cumhurbaşkanının yetkileri be
lirtilmiştir. 104 üncü maddenin son fıkrasında, "Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanun
larda verilen seçme ve atama görevleri üs diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır" 
der. Şimdi, siz bu tasarı ile, Anayasa ve Kanunlarla Cumhurbaşkanına verilen görevler dışın
da, kanunlarla görev vermeye kalkışırsanız, yarın biz iktidara geldiğimiz zaman, bugünkü Cum
hurbaşkanına, Tunceli'nin meydanında trafik memurluğu görevini veririz; gündüz trafik me
murluğu, akşam gece bekçiliği yapma görevi veririz. \âni, Cumhurbaşkanına verilen görevler 
Anayasada belirtilmiş; bunu kanuna bırakamazsınız. Kanuna bıraktığımız zaman, yarın baş
kaları çıkar ve Cumhurbaşkanına, kendi istedikleri biçimde görev verir. Onun için, bu getirdi
ğiniz kanun tasarısı ile birtakım yolları açarsanız, elbette ki, yarın da bunların yolunu açmış 
olursunuz ve bu yolla da devleti tıkanıklığa götürürsünüz. 

Biraz önce konuşan Sayın Hoca diyor ki, "vakıfların kurduğu yükseköğretim kurumları 
kamu tüzelkişisidir." Vakıfların kendisi kamu tüzelkişisi değil ki... Kendisi kamu tüzelkişisi ol
mayan bir organın, bir yan birimi, yan kurumu nasıl kamu tüzelkişisi olur?,. Bu, mantığa da, 
hukuk yapısına da, düşünce tarzına da aykırıdır. 

Bu kanun tasarısının getirilmesindeki asıl amaç, belirli kişilere imtiyazlar sağlamaktır. Ney
miş?.. Vakıfların kurduğu üniversitelerin masraflarının yüzde 45'ini devlet ödeyecekmiş!.. Uy
gulamayı bir misalle açıklayayım: Buraya atanacak öğretim görevlilerinde bir nitelik aranmı-
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yor, üst yönetici durumundaki kişilerde nitelik aranmıyor, sadece 657 sayılı Kanunda devlet 
memuriyetine atanmaya engel olan haller aranac*ak. Bunlar, hapis cezası almayacak, okuma 
yazması olacak... Peki, bu hanedanın, yurt dışındaki köşklerinde odacı olarak çalışanlar bu 
üniversitelere öğretim görevlisi olarak atanır, bunlara 20 milyon 50 milyon, 100 milyon ücret 
ödenirse, bunu kim engelleyecek?.. Bunu bize söyleyin. 

Bu vakıf üniversitelerindeki masraflar bir yerine bin yapılırsa ve bunların yüzde 45'i de 
devletten alınırsa, buna kim engel olacak?. Komisyon da, Hükümet de burada bize söylesinler. 

Bu tasarının amacı şu: Türk Kadınını Güçlendirme Vakfına hemen üniversite kurdura
caklar. Türkiye'nin en güzel yerlerinde, deniz kıyılarında en güzel arazileri tahsis edecekler; 
çünkü, bu, tasarıda var. Bakanlar Kurulu, bunlara, istediği yerde istediği gayr im en kul ler i, öğ
renci yurtlarını, dinlenme tesislerini, eğitim tesislerini verecek ve devletin en güzel arsaları, bu 
yolla, yine haneden ailesine geçecek. 

Bunun bir başka amacı ise. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Yanlış konuşuyorsun... Tasarıyı okumamışsınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Beyler, siz kanun tasarısını okumamışsınız; beraber 

okuyalım. 
Mesele budur sayın milletvekilleri, Magic Box meselesinde olduğu gibi, burada da yine, 

hanedan ailesine devletin olanaklarını kanalize etme temel hedef alınmıştır. 
Ayrıca, bir vakıf üniversitesi var ve ona 1991 yılında da para ödenecekmiş. (ANAP sırala

rından "konuşma süresi doldu" sesleri) 
Siz benim konuşmalarımdan çok rahatsız oluyorsunuz, onun için de dakikaları çok sayı

yorsunuz. 
Sayın milletvekilleri, bir milletvekili olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin menfaatları-

nı koruyamamanın acısını çekiyorum. Gerçekten, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve hu
kukunu bir milletvekili olarak bu kürsüde koruyamıyoruz. Koruyamamamızın temel nedeni 
de, ANAP Grubunun, bir kişinin direktifleri doğrultusunda tasarrufta bulunmasıdır. Bu, bu 
Meclise yakışmaz; çünkü, bu devlet hepimizindir. Bu kanun tasarıları ile, özel kişilere birtakım 
imtiyazlar vermek bu devlete bir şey getirmez. 

Bugün, üniversitelerde çok önemli şeylerin yapılması lazım. Çağdaş üniversite kurabilme
miz için, özerk, demokratik bir üniversite modelini oluşturmamız lazım. Bugün, öğrencilerin 
kendileriyle ilgili konularda yönetime katılmaları lazım, öğretim üyelerinin kendilerini ilgilen
diren konularda yönetime katılması lazım. Bunları getirmemiz lazım. Demokratik üniversite 
modeli ancak bu şekilde geçerli olabilir. Bunları bir tarafa bırakıyoruz; devlette, çağdaş bir 
üniversite yapısını yerleştirme yerine, hep, devlet malını tarumar etme, belli ailelerin ceplerine 
göndermelere yasal çerçeveler hazırlıyoruz. Bu, gerçekten,Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini 
büyük derecede tehlikeye sokan bir davranıştır. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Türkiye'de üniversite gençliği çok büyük bir baskı altındadır. 
BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur, tamamlayın lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Üniversite gençliğinin kafasındaki düşünceler dahi zaman 

zaman dışarıdakiler tarafından hissedilmekte ve üniversite gençleri, gruplar halinde içeriye alın
makta, oralarda tutulmaktadır. 
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Ben size bir olayı anlatayım: Geçen sene, Elazığ'da Fırat Üniversitesinde 270 öğrenci se
bepsiz yere 2 ay tutuklandı, bunlar bir dönem kaybettiler, arkasından, hepsi de beraat etti. 
Eğer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletiyse, bu 270 öğrencinin kaybolan hakkını niye 
vermiyorsunuz? Haksız yere, öğretim üyelerinin keyfî uygulamaları sonucunda, öğretim ve eğitim 
hakkını kaybeden veyahut da sebepsiz yere tutuklanarak eğitim ve öğretim hakkım kaybeden 
üniversiteli gençlerimizin bu haklarının verilmesi için niye uğraş vermiyorsunuz da, böyle, bir
takım vakıflara imtiyazlar vererek, devletin mallarının hepsini Onlara nakletmek istiyorsunuz? 
Bunu anlıyamıyorum. Bunu anlamak için ANAP kafası gibi düşünmek lazım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Topçu... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, söz mü veriyorsunuz!.. Arkadaşla konuşuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulda konuşmak hakkınız; ama, anlattığımı zanne
diyorum... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — O zaman, oturayım da konuşayım.. 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Yusuf Bozkurt özal; buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dün olduğu gibi, gene sataşma sebebiyle huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Sayın Kamer Genç, Komisyonu, benim şahsımda hedef alıyorlar; fakat, bilmiyorlar ki, 
Komisyon 40 kişiden oluşmaktadır ve bu Komisyonda fevkalade değerli iktidar ve muhalefet 
partisi üyeleri de vardır. 

Aynı konularda tekrar tekrar, komisyonlarda ne yapılabilir ne yapılamaz hususunda çıkıp 
burada beyanlarda bulunuyorlar... Dün de söyledim; komisyonlarda ne yapılabileceği, Genel 
Kurulda ne yapılabileceği İçtüzüğümüzde açıkça yazılı. Bunu görmezlikten gelip, burada tersi
ne beyanda bulunup, komisyonları zor durumda bırakmaya çalışması beyhudedir; bir kere, onu 
ifade ediyorum. 

İkincisi, raporları da dikkatlice okumuyorlar. Biz raporumuzu fevkalade dikkatli bir şe
kilde yazdık ve raporumuzda, bu kanun tasarısıyla ilgili olarak yapılan işlem de gayet iyi bîr 
şekilde yazılmıştır. 

Olan hadise şudur: Komisyonumuzdaki kanun tasarısı, bazı değişikliklerle Genel Kurula 
gelmiştir. Hükümet, bunu, İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre, Genel Kuruldan geri çekmek is
temiştir. Ben de, Komisyon Başkanı olarak, üzerinde işlem yapılmış, emek sarf edilmiş bir ta
sarının tamamen geri çekilmesine karşı çıktığım için üzerime aldım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre olur; 89 uncu maddeye 
göre olmaz, o işlem. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) -
Efendim, bir dakika dinleyin, daha bitmedi. 

' BAŞKAN — Efendim, yerimizden müdahale etmeyelim lütfen. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
...Üzerime aldığım için, Mecliste görüşülmesine devam edilmiştir. 

Sayın Genç, eğer dinlemedinizse şimdi dinleyin de anlayın lütfen. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dinliyorum, dinliyorum... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
O zaman, ne söylediğimi dinleyin. Mademki beyanda bulundunuz, dinleyin. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dinlenecek bir şey söyle!.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 

Bunun üzerine gündemde kalmıştır. İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre ben üzerime aldığım için 
Meclisin gündeminde kalmıştır. Bu sefer, Hükümet tekrar geri çekmiştir... Neye göre geri çek
miştir; İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre komisyona geri çekmiştir ve biz, bir daha görüşüp, 
tekrar Genel Kurula indirdik. Herhalde siz bunu anlayamadınız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 76 ncı maddeye göre, komisyona gitmez... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Şimdi izah ettiğim şekilde, tahmin ediyorum açıklığa kavuşmuş oldu. Herhalde bu konuda bir 
daha sıkıntı olmaz. 

Diğer hususlara gelince: Benim, Komisyon Başkanı olarak herhangi bir yerden talimat al
dığım doğru değildir; öyle bir huyum da yoktur. Esas itibarıyla size şunu ifade edeyim; Bizim 
Komisyonumuz, kendisine gelen kanun tasarı ve tekliflerini, kanun hükmünde kararnameleri, 
önceliklerine göre, hükümetin yapacağı taleplere göre ve Millet Meclisindeki arkadaşlarımızın 
taleplerine göre dikkate almaktadır ve bu hususlarda tamamen tarafsız bir uygulama yapmak
tadır. Çünkü, bizde bekleyen kanun tasarı ve tekliflerinin, kanun hükmünde kararnamelerin 
sayısı oldukça fazladır. Her çarşamba günü toplanıp çalışmaktayız. Zannediyorum, şimdiye 
kadar bir yıl içerisinde sadece bir toplantı günü toplantı yapamadık, diğer günlerde komisyo
numuz toplanıp çalışmıştır. Gündeme bakıldığında, komisyondan gelen kanun tasarı ve teklif
lerinin Meclisin gündeminde de yer aldığı görülecektir. Burada da herhangi bir şey yoktur. 

Tabiî, Sayın Kamer Genç, diğer insanlara çok rahatlıkla kusur bulmakta, diğer insanlara 
birçok şeyleri yakıştırmakta beis görmüyor. Dün bana "yalan söylüyorsunuz" demişlerdi, ben 
de "ben yalan söylemem; ama, maalesef, bazı insanlar, diğer insanları da kendileri gibi 
zannediyorlar" dedim. Onun için, şunu ifade ediyorum: Söylediklerinin hepsini kendisine ia
de ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Her şey ortada; benim iade edilecek bir şeyim yok. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — 
Genel Kurula saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerinde... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, müsade buyurun, itimat buyurun. Ankara Milletvekilimiz Sayın 
Rıza Yılmaz şahsı adına görüşlerini sunmak için söz hakkına sahipler; müsaade eder misiniz 
efendim, konuşturalım? 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Sayın Başkan, biz söyleyelim de.. 
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BAŞKAN — Ama, deminki söylediğinizi bir daha söylemezseniz işe yaramaz, onu söyle
yeyim; sıkı durun... 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının bir benzerini, daha önce, bu Genel Kurul, 

ANAP'ın çoğunluk oylarıyla kabul etmiş, Anayasa Mahkemesi de bu kanunu iptal etmişti. 
Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bir kanunun, tekrar, kapı aralı

ğından girerek damın arasından dolanarak veya daha başka yöntemler kullanarak Genel Ku
rulun huzuruna getirmek ve Genel Kurulu işgal etmek, abesle iştigaldir. 

Arkadaşlarım, hile demeyeceğim; ama, al diyeceğim; al ile yola çıkanın sonu hüsrandır. 
Bu yasa da, daha önceki yasada olduğu gibi, Anayasa Mahkemesinden geri dönecektir. Arka
daşlar, lütfen, yasaya karşı hile değil; Anayasaya karşı, yasa dışı tutum içerisine girmeyelim. 
Anayasa Mahkemesinin kararları o derece açıkken, Yükseköğrenim Kurulunun hazırladığı tas
lakla, yine "Bir yerlerden girer de, acaba fiili durum yaratır mıyız?" mantığıyla hareket ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, bundan altı yedi yıl önce kurulmuş olan Bilkent, maalesef ve maa
lesef, korsanca, "üniversite" adını kullanan bir yükseköğretim kurumudur. Bilkent Üniversi
tesi bu adı korsanca kullanmaktadır, Anayasaya rağmen kullanmaktadır, yasaya rağmen kul
lanmaktadır. Bilkentte yapılan eğitime bir şey demiyoruz; ama, Bilkente "üniversite" adının 
kullandırılması, Magic Box'a yasa dışı yoldan yayın yaptırılmasıyla eşanlamlıdır, başka bir an
lamı yoktur değerli arkadaşlar. Onun için, ANAP Grubunu özellikle bu tutumdan vazgeçme
ye çağırıyorum. Değerli arkadaşlarım, çok açık bir şekilde Anayasa Mahkemesi tarafından red
dedilmiş bir kanunun benzerini buraya getirerek, bizi de, değerli ANAP'Iı milletvekili arka
daşlarımızı da boş yere meşgul ediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, Yükseköğretim Kurumu, devlet üniversitelerindeki eğitimi, bilerek, 
kasıtlı olarak geri bıraktı; bütün olanaklarını Bilkente yığdı. Bugün, Bilkentte öğrenciler, tem
silcileri aracılığıyla Bilkent Üniversitesinin yönetimine katılıyorlar; ama, devlet üniversitelerin
de, üç öğrenci bir araya gelip de dernek kurmaya kalktığı zaman yasa dışı ilan ediliyor; hem 
de aylar sonra, yıllar sonra... YÖK bunu bir gelenek haline getirdi ve maaalesef, bu çok kötü 
geleneği ısrarla sürdürmeye de devam ediyor. 

r 

Değerli arkadaşlarım, Bilkentin kuruluşunu şöyle bir gözden geçirirsek; önce, Bilkent adında 
bir yükseköğretim kurumu kuruluyor, aradan altı ay gibi bir zaman geçiyor, sonra bir yönet
melik çıkarılıyor -ilk kuruluşunda ortada yönetmelik de yok, hiçbir şey yok- "Bilkent" adı 
veriliyor. Aradan iki üç yıl geçtikten sonra, Bilkente "üniversite" unvanı kullandırılıyor. Ana
yasa Mahkemesi bunu iptal ediyor; ama, bu iptale rağmen, Bilkent, üniversite mezunu gibi, 
öğrencilere diploma veriyor. Değerli arkadaşlarım, bunun adı, yasaya karşı fiilî durum yarat
maktır. 

Şimdi görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı da bu Meclisten geçtikten sonra, Anayasa Mah
kemesinden dönünceye kadar kaç tane vakfın yeni üniversite kuracağını hiçbirimiz bilmiyoruz. 
Yeni üniversite kuracak vakıflar da, aynı Bilkent örneğinde olduğu gibi, fiilî durum yaratarak, 
yarın karşımıza gelirler de biz üniversiteyiz derlerse, bu yasa dışılıklara, bu Anayasa dışılıklara 
Türkiye Büyük Millet Meclisi daha ne kadar göz yumacaktır? 
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Sizlerin vicdanlarına seslenmek istiyorum değerli arkadaşlar; eğer, devlet üniversite kur
mak istiyorsa, Anayasaya uygun bir şekilde yasasını getirin, burada tartışalım, yasa ile üniver
site kurulsun. Ama, üniversite kuruluyor, aradan altı yedi yıl geçiyor, şimdi fiilî durumu yasal
laştırmak üzere önümüze bir tasarı getiriliyor ve bir maddesinde deniyor ki: "Bilkente de 
"üniversite" adını verelim" 

Gerçekten bunları konuşmaktan sıkılıyorum, gerçekten bunları konuşmaktan haya duyu
yorum, gerçekten üzülüyorum değerli arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacakları 
işleri yasa ile yapmalı, Anayasaya uygun yapmalı. Anayasaya aykırı kanun çıkarmakta birebir
siniz, üzerinize yok; ama lütfen eğitim kurumlarımızı ilgilendiren konularda bari bu tür davra
nışlardan vazgeçiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bugün burada bu kanun tasarısı yasalaştığı takdirde, bunu da Ana
yasa Mahkemesine götüreceğimizi ve bunun da oradan döneceğini sizlere hatırlatıyorum. Hiç 
değilse, bundan sonra, bir yasa tasarısının Anayasaya uygun olup olmadığını hukukçularınıza 
inceletmeden buraya getirerek Genel Kurulu daha fazla meşgul etmeyin. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, bir sorum var... 

BAŞKAN — Efendim, malumu âliniz, öyle bir imkândan mahrumuz. Usule müteallik, 
Başkana muhatap sorunuz olursa alırız. 

Efendim, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısı arayın!.. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, karar yetersayısı aranmasını istemiştir. 

Kabul edenler işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.20 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 1635 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), İsmail ÜğdUl (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devim) 

1. — 2547 Saydı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Madde Eklenmesi Hakkmda Kanun Tasarısı ve MiUt Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/591) (S. Sytsı : 507 ve 507ye 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelere geçilmesinin oylanma

sında, karar yetersayısı bulunmadığı için ara vermiştik. 
Maddelere geçilmesini tekrar oylarınıza sunacağım. 
MEHMET FUAT ERÇETtN (Edirne) — Karar yetersayısı aramanızı istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erçetin, karar yetersayısı aranmasını istiyor. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Dört 

Ek Madde Eklenmesi ve Bir Ek Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun lasansı 
MADDE 1. — 2S47 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (c) fıkrası aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
"c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların 

bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek yükseko
kulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir. 

Yüksek teknoloji enstitüsü özellikle teknolojhalanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim-
öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, tüzelkişiliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Türkân 
Akyol söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Akyol. 
SHP GRUBU ADINA TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Sayın Başkanım, sizi ve şahsınızda 

Yüce Kurulun saygıdeğer üyelerini selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. 
Bu kanun tasarısıyla getirilmek ve yapılmak istenen yeni değişikliklerden bir tanesi, yük

sek teknoloji enstitüleridir. Yüksek teknoloji enstitüleri, biraz önce, madde okunduğunda din
lediğimiz gibi, özel bir amaçla kurulmuş; ancak, tanımı, amacı ve kapsamındaki nitelikleriyle, 
üniversitelere, özellikle teknik üniversitelere fevkalade benzeyen bir özel kurumdur. Yalnız, bu 
kurumun diğerlerinden belli bir farkı var. 

Üniversiteler, kamu tüzelkişiliğine sahiptir, yüksek teknoloji enstitüleri ise, tüzelkişiliğe 
sahip olmakla tanımlanmıştır... Bu özellik, bu ayrıcalık, bu kurumların kişi eliyle de kurulabi
leceği imkânını getirmektedir. Bu, birinci farklılığı. 

Diğerlerine gelince: Bunların kapsamında, tadat edildiği biçimde, örneğin, üniversitelerin 
hemen aynı, birtakım kurumlar vardır, fakülteler vardır. Bunların dekanları olacak. Bu kuru
mun bir enstitü direktörü ya da başkanı bulunacak. Bunun altında, yine kendi enstitüleri var
dır. Bu enstitüler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda, lisansüstü eğitim yapan kurumlar 
olarak tanımlanmıştır; burada da getirilmektedir. Bir başka deyimle, anlaması zor olan bir kav
ram kargaşası yeniden doğacaktır. 
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Buna neden gerek olduğu incelendiğinde, akla gelen tek olay, bu kurumların, kurulurken 
veya ileride, kişi eliyle de kurulabilmesi; dolayısıyla, kişi eliyle kurulduğu zaman, kuşkusuz, 
ücretle eğitim yapabilecek kurumlar halinde dönüşmesi oluyor. Yoksa, bunu, sadece, gerçek
ten, tanımındaki gibi, özellikle bilim ve teknikte en üst düzeyde, inceleme, araştırma, bilim 
ve teknik üretme kurumları olarak kursaydınız, eğer buna gerek vardıysa, pekala, üniversiteler 
gibi, bir kanunla ve çeşitli biçimde kurulabilirdi. Bir enstitü niteliğinde yine bir özel kurum 
olarak; ama, tüzelkişilik sahibi bir kurum şeklinde düşünülüp -bizde onun da örneği var. Türkiye 
ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, bu enstitü niteliğinin en güzel örneğidir, çok da önemli 
katkıları bulunmuştur- pekala öyle de kurulabilirdi. 

Sayın dinleyenler, eğer lütfeder beni dinlerseniz, temelinden itibaren, bu yasa tasarısıyla 
gelen değişiklikleri kısaca vurgulamak istiyorum. Bu yeni gelen kurumun da tasan içinde bu
lunmasının temel nedeni bu. 

Şu meşhur 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gelirken, çeşitli gerekçeleri vardı. Bu gerek
çelerinden yalnız bir tanesi, gerçekten haklı olanı, en sağlam gerekçeydi. 1980'den önce, yükse
köğretim kurumlarında, çok çeşitli bir biçimde, değişik yasalarla ve ayrı ayrı örgütlenmelerin 
doğurduğu bir dağınıklık va sakınca vardı. 1980 sonrası, üniversiteler, bu sakıncayı kaldırabil
mek için, 2547 sayılı Yasanın bu temel ilkesini getirdiler; "Yükseköğretim bir bütündür" den
di. O zaman, üniversiteler; o zaman, iktisadî ve ticarî bilimler akademileri; o zaman, maden 
ve mühendislik akademileri, bakanlıklara bağlı yüksek meslek okulları, hepsi ayrı ayrı yasa
larla, ayrı biçimde örgütlenmişti. Dolayısıyla, aynı nitelikte diplomaya sahip olan kişiler yetiş
tiren farklı kurumlar ya da farklı kurumlarda, farklı eğitimle, aynı nitelikte diplomalar gibi 
birtakım sakıncalar çıkmıştı. Bu nedenledir ki, 2547 sayılı Yasa geldi; ama, o yasanın, bu bir
lik ilkesi için de çok söylenen bir sürü sakıncası yüzünden, 1982'den günümüze, aşağı yukarı 
on yıla yaklaşan bir süredir yığınla eleştirisi yapıldı. Birçok maddeleri, bu eleştirilerin arkasın
dan, uygulamaya girilir girilmez, sırasıyla değiştirildi. 

Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri, 2547 sayılı bu Yasanın temel hükümleriyle, tü
zük ve yönetmeliklerinde kaç adet değişiklik yapılabildiğini henüz öğrenebilmiş değiliz. Yalnız 
tüzük ve yönetmeliklerinde 150'nin üstünde değişiklik yapıldığı yazılıp, söylenmektedir. Ona 
yakın bir sayıyı biz de bulduk. Yapılan bu değişiklikler, Meclisimizin Kanunlar Müdürlüğün
de, yerden tavana kadar sıralanmış dosyalarda mevcuttur. Bir yönetmelik çıkıp, daha uygula
maya girmeden, bir başka yönetmelikle değişikliği geliyor... Bu, zincirleme böyle devam edi
yor. Bunun en somut kanıtı, yükseköğretimde yaratılan kargaşadır. 

Şimdi, ne getiriliyor; maddedeki yüksek teknoloji enstitüleri de bunlardan biridir. Bütün 
bunlar bir yana konuyor, yükseköğretimde amaçlanan temel ilke, başından sonuna kadar de
ğiştiriliyor; yani, * 'yükseköğretim bir bütündür" yerine, "Yükseköğretimde çeşitlilik olmalıdır" 
esası getiriliyor. Sayın milletvekilleri, bu ne zaman getiriliyor; on yıllık bir uygulamadan son
ra, yaratılan bunca kargaşa ve yükseköğretim kurumlarında yitirilen şunca zamandan sonra. 
Niçin geldiğini irdelemek için incelediğimizde, her birinde özel bir amaç vardır. Bundan sonra
ki maddelerde söz alacak arkadaşlarım ve izin verilirse ben, konuları ayrı ayrı zikredeceğiz. 

Türkiye, sosyal hukuk devleti ilkesini benimseyen bir Anayasa ile yönetilmektedir. Sosyal 
hukuk devletinde, kişinin temel eğitim hakkı devletin güvencesindedir, güvencesinde de olma
lıdır. Devlet eliyle kurulan, devlet parasıyla kurulan devlet üniversitelerimize, devletimizin bir 
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avuç kıt kaynağından aktarılan paralan, mütemadiyen bölünerek, yeni özelleştirmeye, yeni yük
seköğretim kurumlarına, yeni ayrıcalıklı kurumlara aktarılıyor. Eğer çeşitlilik isteniyorsa, bir
takım belli konularda, özel nitelikli kurumların kurulması isteniyorsa, bunun da çaresi vardır 
ve bu yeni kurumlar kanunla kurulabilir, çok özel bir biçimde gelişebilir. Elbette, bunlara baş
ka kaynaklardan paralar da aktarılabilir. Ancak, bunlar biri tek koşulda affedilebilir; en azın
dan, herkese fırsat eşitliği veren, her eğitime açık, devletin üniversitelerinin aleyhine olmayan 
bir düzenleme yapılmalıdır. Devletin olanaklarını, en azından eşit düzeyde kullanma imkânını 
tanıyan yasal düzenlemelerden sonra, ötekiler için de belli değişik statüler getirilebilir. 

Temelinde karşı olduğumuz iki maddeyi huzurlarınızda açıklamak istiyorum: Bir tanesi, 
yükseköğretimin bir bütün olması, bir çatı altında olması temel ilkesidir, "teiniz bunun için 
on yıldan beri bu kanunu çektik. Bu ilke şimdi değiştirilirken, karşı olduğumuz, getirilen yeni 
kurumların, bu sefer, özelleştirmeye açık paralı kurumlar ve sadece imkânı olanların eğitim 
görmesine açık kurumlar haline dönüştürülmesi ilkesidir. Bunun için, bu konu oylanırken, Yüce 
Genel Kurulun bu noktayı özenle düşünmesini istirham ediyorum. Bundan sonraki maddeler
de de bunları açıklamaya çalışacağım. 

İkinci olarak, ilginç kanun kaçamaklarından veya kanundan kaçma yollarıyla bir düzen
leme yapılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısı şu ya da bu biçimde buradan geçecektir. Muhale
fetin tüm oyları toplam 150'yi bulmuyor. Dolayısıyla, bütün gayretimize rağmen bü tasarı ge
çecektir; ama, bir gün bütün bunların hatırlatıldığı, söylenildiği ve anlatıldığı zabıtlara geçsin 
diye, ben ve arkadaşlarım ve de her iki muhalefet partisine mensup milletvekillerimiz bunları 
söylemeye devam edeceğiz. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygıyla selamlarım. 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 

. Madde üzerinde söz isteyen başka saym üye?.. Yok. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Sorum var efendim. 
BAŞKAN — Malatya Milletvekili Sayın Çaparoğlu, buyurun efendim. 
MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, aşağıdaki sorumun Sa

yın Millî Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ederim: 
Ek 20 nci madde, vakıf üniversitelerinin kapsamında olan Bilkehte "üniversite" adı veril

mesini öngörmektedir. Kamuoyunu yakından ilgilendiren bir de Bezm-i Âlem Üniveristesi ku
rulması konusu vardı. Sayın Bakan, Millî Eğitim Komisyonunda, bu üniversitenin mutlaka ku
rulacağını söylemişti. Burada, bu üniversiteden bahsedilmediğine göre, Bezm-i Âlem Üniversi
tesinin nasıl ve ne şekilde kurulmasını düşünüyorlar? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çaparoğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Çaparoğlu'-

nun ifade ettiği gibi... 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Bezm-i Âlem ne demek? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Bezm-i Âlemi tarihten okur, gö

rürsünüz. 
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...Gerek Milli Eğitim Komisyonunda, gerekse Plan ve Bütçe Komisyonunda ifade ettiğim 
gibi, şartlan taşıyan, vecibeleri yerine getiren her türlü vakıf üniversitesine açığız, tfade edildi
ği, iddia edildiği gibi de, Anayasamızın 130 uncu maddesinin ikinci fıkrası bunu öngörüyor; 
sadece Bilkent Üniversitesini tanımlamıyor ki. Bu açıdan, vakıfların kuracağı üniversitelere açık 
olduğumuzu, çeşitliliğin, genelliğin, çoğulculuğun gerektirdiği biçimde olmasını ilke olarak arz 
etmiştim. Bezm-i Âlem adıyla mı olur, başka adla mı olur; şekli ayrıdır; ama, Hükümetin, 
Bakanlığımızın, YÖK'ün varacağı ortak karar, sonucu oluşturulur. Pekala, özel statülü bir üni
versite halinde geliştirilebilir diye düşünüyorum. Aslında, gündem dışı bir konuşmaya verdi
ğim cevapta da belirttiğim gibi, yeni üniversitelerle ilgili hazırlığımız en kısa zamanda (onbeş 
yirmi gün içinde) Yüce Meclise intikal ettirilecektir. Bu üniversitemiz de bu kapsam içinde mut
laka eje alınacaktır; Hükümet olarak bunu öngörüyoruz; şekli, biçimi ayrıdır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
MEHMET FUAT ERÇEf İN (Edirne) — Sayın Başkan, oylamada karar yetersayısını lüt

fen göz önünde bulundurunuz. 

BAŞKAN — Karar yetersayısı... 
Müsaade ederseniz, madde üzerinde bir değişiklik önergesi var; okutayım, işleme koya

yım, isteğinizi bilahara dikkate alayım. 
Buyurun okuyun: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2S47 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Dört 
Ek Madde Eklenmesi ve Bir Ek Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı
nın 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Yasin Bozkurt 
Ankara Kars 

Raşit Daldal Cengiz Dağyar 
Niğde Antalya 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Madde 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (c) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bün
yesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları 
ile uygulama ve araştırma merkezleridir. 

Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim-
öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip 
bir yükseköğretim kurumudur. ^ 

Gerekçe: Üniversite seviyesinde ve niteliğinde öngörülün yüksek teknoloji enstitüsünün 
de Anayasanın 130 uncu maddesindeki üniversite kuruluşu ile ilgili hükmüne paralellik getiril
mesi amaçlanmıştır. Böylece, yüksek teknoloji enstitülerinin kamu tüzelkişiliğine sahip olma
ları sağlanacaktır. 
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BAŞKAN — Komisyon, önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, çoğunluğumuz yoktur, takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MÎLLt EĞtTtM BAKANI AVNt AKYOL (istanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon, Genel Kurulun takdirine bırakmakta, Hü

kümet önergeye katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

MEHMET FUAT ERÇETtN (Edirne) — Karar yetersayısının aranmasını istemiştik Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — 1 inci maddeyi, kabul edilen önergedeki yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum... 

MEHMET FUAT ERÇETtN (Edirne) — Karar yetersayısını arayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Karar yetersayısını aramımızımı istiyorsunuz efendim? 

MEHMET FUAT ERÇETtN (Edirne) — Evet. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı aramamız istenmektedir. 
1 inci maddeyi, biraz önce kabul edilmiş bulunan önergeyle, aldığı yeni şekliyle kabul edenler 

işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.56 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.10 
BAŞKAN : Baskanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Karar yetersayısı bulunamadığı için ara verilmişti. Görüşmelere kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

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

/ . — 2547 Sayılı Yükseköğretim. Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'ye 1 inci Ek) (Devam) ' 
» 

BAŞKAN — 507 ve 507'ye 1 inci ek sıra sayılı tasarının görüşmelerine devam ediyoruz. 
Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
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MEHMET FUAT ERÇETtN (Edirne) — Karar yetersayısına dikkat etmenizi tekrarlıyo
rum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Kabul edilmiş bulunan değişiklik önergesindeki yeni şekliyle 1 inci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır; ara ve
rilmesi halinde de bulunamayacağı kanaatindeyim. 

Bu itibarla, Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleriyle sözlü soruları görüşmek 
için, 26 Mart 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.13 

— — • — — — 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kocadi Milletvekili Ömer Tûrkçakal'm, Körfez savasının getirdiği olumsuz etkileri gidermek 

amacı ile sağlanan dış yardımlardan toplumun değişik kesimlerinin yararlandırılması için ne gibi çalışma
lar yapıldığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazdı ce
vabı (7/1868) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soralarımın Başbakan tarafından Yazılı olarak yanıtlandırılmasına aracılığınızı 

saygı ile dilerim. 7.2.1991 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
Körfez savaşının getirdiği olumsuzluklar toplumumuzun tüm kesimlerini etkilemektedir. 
özellikle Ülke sanayiinin itici gücü durumunda bulunan imalat sanayii durma noktasına 

gelmiştir. 
1. Körfez savaşının getirdiği olumsuz etkileri giderme amacı ile sağlanan dış yardımlar

dan toplumumuzun değişik kesimlerinin yararlandırılabilmesi amacına yönelik bir çalışma ya
pılmakta mıdır? 

2. tmalat sanayiinde enerji girdileri payının girdilere göre yüksek bir oranda olduğu bi
lindiğine göre kriz dönemi ile sınırlı olmak üzere TEK güvence bedellerinin banka teminat mek
tubu ile değiştirilmesine imkan tanınarak TEK'in güvence bedellerini işletmelerin faturalarına 
mahsup yolu ile geriye dönüşümünü sağlamak şeklinde' bir düşünceniz var mıdır? 

3. Kriz süresince memurların Emekli Sandığı kesenekleri ile işçilerin Sosyal Sigortalar 
Kurumu primlerinin kesilmeyerek kendilerine ödenmesi düşünülmekte midir? 

4. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumunca kendilerine emekli maaşı bağlanan 
emeklilerimizin; dul ve yetimlerinin almakta oldukları maaşlarında herhangi bir iyileştirme dü
şünülmekte midir? 

5. Tüccar ve esnafımızın 1990 yılı gelirlerine ait Mart 1991 ayı içerisinde ödemekle yü
kümlü oldukları gelir vergilerinin birinci taksitlerinin ödeme süresinin kriz süresince ertenmesi 
düşünülmekte midir? 

6. Köylü ve çiftçilerimizin Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesi yada faiz uy
gulamasının kriz süresince durdurulması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 14.3.1991 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı : 111813-390/5704 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 18.2.1991 tarih ve 

07-106-968-01661 sayılı yazısı 
Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Türkçakal tarafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak 

cevaplandırılmak üzere yöneltilen ve Sayın Basbakarumızıoda kendileri adına tarafımdan ce
vaplandırılmasını tensip ettikleri sorulara ilişkin cevabım aşağıda sunulmuştur. 

Basra körfezinde yaşanan kriz ve ardından meydana gelen savaş, özellikle bölgede bulu
nan ülkemizi Önemli ölçüde etkilemiştir. Krizin ekonomik etkisi ekonominin tüm sektörlerin
de ve toplumun her kesiminde kendisini hissettirmiştir. 

Hükümetimizce, krizin ekonomik etkisini asgari düzeyde tutabilmek amacıyla, gelişmeler 
yakından izlenmiş, gerekli tedbirler alınmış ve alınmaktadır. Bu konudaki tedbirlerin esas iti
bariyle, toplumun ve ekonominin tüm sektörlerini kavrayacak şekilde olmasına özen gösteril
miştir. Ancak, aşağıda ifade edildiği üzere, krizden doğrudan doğruya olumsuz yönde etkile
nen kesimler ve sektörler için ivedi tedbirlere de başvurulmuştur. 

Bilindiği üzere, konsolide bütçesi toplumun tüm kesim ve sektörlerini etkilemesi bakımın
dan ekonomik tedbir ve müdahalelerin uygulanması için başvurulacak araçların başında gel
mektedir. öte yandan devlet bütçesi, ekonomik, siyasî, askerî ve sosyal gelişmelerden süratle 
etkilenen bir makro büyüklüktür. 

Kriz nedeniyle, özellikle Genel Bütçenin savunma, sağlık, emniyet ve içişlerine ait perso
nel ve diğer cari giderlerinde artışlar gözlenmiştir. Yükselen iç ve dış faiz oranları konsolide 
bütçe dış ve iç borç faizlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca, Irak'la Türkiye arasındaki 
petrol boru hattının kapatılması sebebiyle meydana gelen kayıplar görev zararı kapsamında 
transfer giderleri arasında yer almıştır, öte yandan, meydana gelen ekonomik daralma ve dur
gunluğun konsolide bütçe gelirleri, özellikle vergi gelirleri üzerinde olumsuz bir etki yaratması 
da kaçınılmazdır. 

Yine ekonomik daralma sebebiyle, bütçe açığının finansmanında iç borçlanma imkanları 
azalmıştır. Tüm bu nedenlerle, elde edilen hibe ve kredilerin öncelikle konsolide devlet bütçesi
ne yöneltilmesinde yarar görülmüştür. Tüm kamu personelinin maaş ve ücretlerini konsolide 
bütçeden aldıkları, emekli sandığının kaynak açığının genel bütçeden karşılandığı düşünülür
se, elde edilen kaynağın öncelikle bütçeye aktarılması bu yönden de zaruri olmaktadır. 

Körfez krizinden doğrudan olumsuz yönde etkilenen sektörlerin zararlarını tazmin ede
bilmek amacıyla 90/1103 sayılı kararla 84/8800 sayılı Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurul
ması Hakkındaki Kararda değişiklik yapılmıştır. Bu çerçevede; diğer tedbirler yanında ulaştır
ma, müteahhitlik hizmetleri ve ihracat kayıplarının karşılanmasına ilişkin finansman ihtiyacı 
Geliştirme ve Destekleme Fonundan Eximbank'a kaynak aktarılarak karşılanması kararlaştı
rılmıştır. 
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Diğer taraftan sözkonusu soru önergesinin 5 inci bölümünde, tüccar ve esnafımızın 1990 
yılı gelirlerine ait olup, 1991/Mart ayı içerisinde ödemekle yükümlü olduktan gelir vergilerinin 
birinci taksitlerinin ödeme sürelerinin körfez krizi süresince ertelenmesinin düşünülüp düşü
nülmediği hususu sorulmaktadır. 

Bilindiği gibi, bütçenin sağlam finansman kaynaklarına dayandırılması ve bütçe denkliği-
nin sağlanabilmesi için devlet gelirleri tahsilatının, tahakkukuna yakın bir düzeyde gerçekleşti
rilmesi gerekmektedir. 

Bu bakımdan,'kamu alacaklarının sürelerinde ödenmesi büyük önem taşımakta, sürele
rinde ödenmeyenlerin de bir an önce 6183 sayılı Kanunun cebri takibata ilişkin hükümleri ge
reğince tahsilinin sağlanması zorumluluk arzetmektedir. 

Bunların yanısıra, Körfez krizinin önergede belirtilen etkileri karşısında kamu alacakları
nın zamanında ödenmemesinden doğacak yasal uygulamaların durdurulması; 6183 sayılı Ka
nun hükümlerine göre mümkün değildir. 

Ancak, mükelleflerimizin anılan Kanunun cebri takibata ilişkin hükümlerinin uygulama
sı sırasında zor durumlarla karşılaşmaları ve kendilerine borçlarını ödemede kolaylık sağla
mak amacıyla, bu Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil talebinde bulunabilecekleri de tabiidir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, 1990 takvim yılı kazançlarına ait olan ve ilk taksidi 
1991/Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gereken gelir vergisine ilişkin ödeme sürelerinin uzatıl
ması mümkün görülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Denizli Milletvekili Aânati Keskin'in, idari yargı kararma rağmen "Pir Sultan Abdal'.' isimli 
eserin oynanmasmm bazı valiliklerce yasaklandığı iddasma ilifkin içişleri Bakamndan sorusu ve Adalet 
Bakam ve İçişleri Bakan vekili Mahmut Oltan Sungurulu'nun yazdı cevabı (7/1873) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gerekli 

işlemin yapılmasını dilerim. 
Adnan Keskin 

Denizli 
1. Erol Tby'un Pir Sultan Abdal isimli eserinin oynanması kaç ilde valilikçe yasaklanmıştır? 
2. Eserin oynanmasını yasaklayan idarî kararlan yasal bulmayan yargı kararları var mıdır? 
3. tdarî yargı kararlarından sonra eserin oynanmasını yasaklayan idarî kararlar alınmış 

mıdır? Alınmış ise hangi valiliklerce alınmıştır? 
4. Yargı kararlarını işlemez hale getiren valiler hakkında Bakanlığınızca yapılan bir iş

lem varandır? Yargı kararları dinlemeyen valiler görevleri başındamıdırlar? 
5. Eserin oynanması Denizli Valiliğince de yasaklanmıştır. Yargı kararlarını dinlemeyen, 

dinlemeyeceğini beyan eden Denizli Valisi hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 
6. Günlük yayın organlarına valiliğince alınan kararların mahkemece iptal edilmesi ha

linde de eserin oynamasına izin vermeyeceğini bildiren Denizli Valisini görevde tutacak mısınız? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 21.3.1991 

Sayı : PGM M.t.A.Atama 731-Ş/2396 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 15.2.1991 gün ve KAN. KAR. MD. 7/1873-6860/30719 sayılı yazınız. 
tdarî Yargı kararına rağmen "Pir Sultan Abdal" isimli eserin oynanmasının bazı Valilik

lerce yasaklandığı iddiası hususunda, Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istediği sorulara ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 
M. Oltan Sungurlu 

içişleri Bakanı Vekili 

1. Erol Toy'un "Pir Sultan Abdal" isimli oyununun temsil edilmesi, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selâhiyet Kanununun değişik Ek-1. maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11. 
maddesi gereğince, Ankara, istanbul, izmir, Denizli, Kırklareli ve Kocaeli il sınırları içinde Va
liliklerce yasaklanmıştır. 

Yasaklamaların sebebi; oyunun Devlet Güvenlik Kuvvetleri ile Devlet ilgililerini küçük dü
şürücü hakaretamiz söz ve sahneler ihtiva etmesi, oyun içinde ve sonunda söylenen söz ve ası
lan pankartlarda Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve Anayasal düzene aykı
rı ve halkı suç işlemeye teşvik edici mahiyette ibareler bulunduğunun tesbit edilmiş olmasıdır. 

2. Adı geçen oyunun Kocaeli ve Denizli ilinde gösterilmesinin yasaklanması üzerine, ti
yatro yöneticilerince açılan davalar sonucunda Sakarya ve Aydın idare Mahkemelerince (90) 
gün süre ile yürütmeyi durdurma kararlan verilmiş bulunmaktadır. 

3. Kocaeli ve Denizli Valiliklerinin ti sınırları içinde söz konusu oyunu yasaklamalarına 
ilişkin kararlarına karşı açılan davalar sonucunda verilen tdarî \argı kararları ilgili Valiliklerce 
uygulanmıştır. 

4. Valiler 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu ile 5442 Sayılı il idaresi Kanunu
na göre kamu düzenini, huzur ve güveni sağlamak amacıyla bu tür tedbirler almaya yetkilidirler. 

5. Denizli Valisince yargı kararlarının uygulanmaması söz konusu değildir. Nitekim Ay
dın idare Mahkemesinin 12.2.1991 tarih ve 1991/129 Sayılı Yürütmenin Durdurulmasına iliş
kin kararı Valilikçe uygulanarak adı geçen eser 13.2.1991 günü oynatılmıştır. 

6. Denizli Velisince Mahkeme kararına rağmen eserin oynamasına izin verilmeyeceği yo
lunda herhangi bir beyanda bulunulmadığı gibi, Aydın idare Mahkemesinin Yürütmeyi Dur
durma Kararı üzerine piyesin 13.2.1991 tarihinde oynatılmış olması karşısında bu iddianın ta
mamen gerçek dışı olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

3. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Suudi Arabistan'da çalışan Türk isçilerinin bazı sorun
larına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dtsigleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1899) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Yıldırım Akbulut'tan aşağıdaki soruların yazılı olarak cevaplandırılmasını say

gı ile arz ederim. 
öner Miski 

Hatay 
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Suudi Arabistan'da çalışan Türk İşçileri Körfez Krizinin devam ettiği bu günlerde her tür
lü sosyal güvenceden yoksun olmaları bir yana, parasal haklarını da alamamaktalar. Yaşamla
rını korumak için Türkiye'ye dönmek istediklerinde bu istekleri Suudi Arabistan yetkilileri ta
rafından olumsuz karşılanmaktadır. 

Türk işçilerine şu anda Suudi Arabistan yetkililerince orta çağdaki esir ticareti yapanların 
zihniyeti ile yaklaşılmaktadır. Türkiye'ye dönmek istediklerinde pasaportları dahi verilme
mektedir. 

Soru 1. Suudi Arabistan'da çalışan Türk işçilerinin yaşam güvencelerini sağlamak için 
hükümetinizce hangi somut önlemler alınmıştır? 

Soru 2. Suudi Arabistan'da çalışan Türk işçileri istediklerinde bu olağan üstü koşullar
da pasaportlarını kefillerinden alıp, Türkiye'ye dönmelerine imkân sağlanabildi mi? 

Soru 3. Türkiye, Suudi Arabistan arasında işçilerin taşınabilmesi için yeteri düzeyde ka
ra yolu taşımacılığı yapılabilmekte midir? Bu konuda transit yolunda yeterli can güvenliği sağ
lanabilmiş midir? 

Soru 4. Şu anda Suudi Arabistan'da çalışan işçilerimizin parasal hakları büyük ölçüde 
verilmemektedir. Bu haksızlığı giderici önlemler alınmışmıdır? Nelerdir? 

Soru 5. Suudi Arabistan ile aramızda Sosyal Güvenlik Anlaşması yapılmasının sağlan
ması için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 18.3.1991 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/936-133 

Konu : öner Miski'nin soru önergesi hk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : TBMM Başkanlığı*nın 22.2.1991 tarih ve 7/1899-6955/31116 sayılı yazısı 

Hatay Milletvekili Sayın öner Miski'nin tarafıma yönelttiği yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Dışişleri Bakanı 

Sayın öner Miski'nin Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

- Cevap 1. Körfez bunalımının savaşa dönüşme ihtimali başgösterdiğinde, Hükümetimiz
ce Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarımıza yönelik çeşitli tedbirler alınmıştır. 

Evvelemirde vatandışlarımızın beraberlerindeki aile fertlerini Türkiye'ye göndermeleri yo
lunda Suudi Arabistan'daki Temsilciliklerimizce uyarılarda bulunulmuştur, öte yandan, va
tandaşlarımızın Suudi Arabistan'ın tehlikeli olan doğu bölgelerinden batı bölgelerine geçici olarak 
kaydırılması ihtimali düşünülmüş ve bu ülkedeki temsilciliklerimize ilaveten, Diyanet tşleri Baş
kanlığının, Türk şirketlerinin ve bölgede oturan vatandaşlarımızın imkânları da kullanılmıştır. 

Cevap 2. Suudi Arabistan mevzuatı, bu ülkede çalışan yabancıların kefillerinin izni ol
madan ülkeyi terk etmesine olanak tanımamaktadır. Bununla birlikte, Suudi makamları 

— 194 — 



T.B.M.M. B:97 , 2 1 . 3 . 1 9 9 1 0 : 3 

nezdinde yapılan girişimlerimiz sonucunda, kefillerinden pasaportlarım alan vatandaşlarımı
zın savaş sonrası tekrar bu ülkeye dönebilmelerini teminen, 6 ay süreli giriş-çıkış vizesi alma 
imkânı sağlanmıştır. Bu girişimlerimiz sayesinde ayrıca, kefili olmayan ve Suudi Arabistan mev
zuatınca gerekli oturma ve çalışma izni olmayan vatandaşlarımızın bu ülkeyi terk edebilmeleri 
için gerekli bürokratik işlemlerin hızlandırılması da temin edilmiştir. 

Cevap 3. Suudi Arabistan'ı terk etme durumunda olan vatandaşlarımızın karayoluyla 
ülkemize gelmeleri konusunda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Suudi makamları nez
dinde yapılan girişimler sonucunda Türk otobüslerinin de doğrudan Cidde'ye giderek vatan
daşlarımızı ülkemize getirme imkânı sağlanmıştır. Nitekim Bakanlığımıza intikal eden bilgile
re göre 5 000 civarında vatandaşımız bu yolla yurda dönmüş bulunmaktadır. Ayrıca, dönüş 
masraflarını karşılamaktan âciz vatandaşlarımızın Temsilciliklerimize müracaatları halinde, ken
dilerine maddî yardımda bulunulması konusunda gerekli önlemler alınmış, ancak, bu> konuda 
kayda değer bir talep olmamıştır. 

Vatandaşlarımızın dönüşte Ürdün'de bazı münferit saldırı ve taciz olaylarına maruz kal
maları üzerine Ürdün Hükümetinin dikkati çekilmiştir. Şu anda Ürdün-Suriye güzergâhı va
tandaşlarımız için emin bulunmaktadır. 

Cevap 4. Suudi Arabistan'da çalışan yabancı işçilerin sosyal güvenlik sistemi dışına çı
karılması sonucu, ödedikleri primlerin iadesi sözkonusudur. İşlemlerin çabuklaştırılması için 
girişimlerde bulunulmuştur. Ancak, Türk işçilerine öncelik tanınmasına ilgili Suudi Arabistan 
kuruluşunun çalışma düzeni açısından imkân bulunamamıştır. Bununla birlikte, işçilerimizin 
yarısından çoğunun primlerinin geri ödenmesi tamamlanmıştır. 

Cevap 5. 80 ayrı milletten yabancı işçi çalıştıran Suudi Arabistan, prensip olarak Sosyal 
Güvenlik Anlaşmalarına karşı olduğunu defaatle ifade etmiştir. Ayrıca, herhangi bir ülke ile 
bu konuda yapılacak bir anlaşmanın diğerlerine örnek teşkil edebileceği endişesiyle buna ya-
naşmamaktadır. 

Karma Ekonomik Komisyon Toplantılarında konu ele alınmışsa da şimdiye dek olumlu 
sonuç elde edilememiştir. 

Bunun dışında, Suudi Arabistan'da çalışan yabancı işçiler Suudi Arabistan Sosyal Güven
lik Kuruluşu GOSÎ kapsamında iken, 11.2.1987 tarih ve M/43 sayılı Kraliyet Kararnamesi ile 
bu kapsamdan çıkarılmış bulunmaktadırlar; ödedikleri primler kendilerine iade olunmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Anlaşması bulunmayan ülkelerde çalışan işçilerimiz, yurtdışında çalış
tıkları süreleri belgelemek ve çalışılan gün başına 1 Dolar hesabı ile borçlanmak suretiyle ülke
miz sosyal sigorta sistemine dahil olma imkânına sahiptirler. 

4.'— İçeiMületvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, kamu yararım olan'vakıflara, 1984 -1990 yılla
rı arasında bütçeden ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı fonlardan yapılan yardımlara ilişkin sorusu 
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/1920) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma

sını saygıyla arz ederim. 21.2.1991 
Fikri Sağlar 

tçel 

— 195 — 



T.B.M.M. B : 97 21 . 3 . 1991 O : 3 

1984-1990 yılları arasında bütçeden ve bakanlığınıza bağlı fonlardan kamu yararına olan 
vakıflara yapılan nakdî ve aynî yardımların tutarı aşağıdaki cetvele göre ayn ayrı nedir? 

Yardım Yapılan Yardım Tutarı Yardımın Yapıldığı 
Vakfın adı TL. Yıl 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 14.2.1991 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı : 111813-390/5705 

Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgili : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 28.2.1991 tarih ve 7/1920-7021-31347 
sayılı yazısı. 

tçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar tarafından tarafıma yöneltilen soruya ilişkin 
cevabım aşağıda sunulmuştur. 

1. 1984-1991 tarihleri arasında Bakanlığımız bütçesinden vakıflara yapılan yardımlar ek
li liste gösterilmiştir. 

2. Yine aynı dönemde, Bakanlığımıza bağlı fonlardan vakıflara herhangi bir yardım ya
pılmamıştır. Sözkonusu fonlann mevcut mevzuatına göre bu yardımın yapılabilmesi mümkün 
değildir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Vakıflara Yapılan Yardımlar 

1984-1991 

1987 Yılı 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne 12.345.936 
(Cemaat Vakıflarının Vo S teftiş ve denetleme masraflarına katılma pay
larının üstlenmesine ait ödemeler.) 
1990 Yılı 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne • 30.013.868 
(Cemaat Vakıflarının Vo 5 teftiş ve denetleme masraflarına katılma pala-
rının üstlenilmesine ait ödemeler.) 
Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Bşk. 13.750.000.000 
(Vakıflarca kurulan Yükseköğretim kurumlarına yardımlar) 
1991 Yılı (Şubat 1991 tarihi itibariyle) 
Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Bşk. 13.750.000.000 
(Vakıflarca kurulan Yükseköğretim kurumlarına yardımlar) 
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GÜNDEMİ 

97 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 3 . 1991 Perşembe 

Saat : 14.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 . 
OYLAMASI YAPILACAK tŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

X 1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'ye 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihleri : 18.1.1991, 7.2.1991) 

2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna 'İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma Ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

X 3. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tarihi : 25.1.1991) 

X 4. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 
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5. — 8.1,1985 Tarihli ve 3143 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dr.vir Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1 /768) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 12.2.1991) 

6. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

7. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990)" 

8. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 9. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991) 

X 10. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman. Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

11. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

12. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 
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X 13. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 14. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

15. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Bk Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayüarı : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

16. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

17. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

18. — Malatya Milletvekili. İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

19. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

20. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

22. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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23. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

24. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S, Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

25. — içel Milletvekili- Fikri Sağlar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa^ ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

26. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet, Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 27. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

X 28, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğretim işbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (İ/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 29. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 449) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

30. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, izin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/İ59) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

31. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

32. — izmir Milletvekili Erdal inönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Haziıieye intikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

33. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 61.32 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek-
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lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S, Sayısı: 468) (Dağıtma tarihi: 24.10.1990) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi': 25.10.1990) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ye Kültür Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi: 25.10.1990) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 1 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (2/39) (S. Sayısı: 469) (Dağıtma tarihi: 31.10.1990) 

38. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'uh, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasmın 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 39. — Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu-
luduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi: 5.11.1990) 

40. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi • 8.11.1990) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukuki ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dişişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasmm Uygun Bulunduğu Hakkmda 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları! (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin plarak Yaptıkları . 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğum Dair Ka-
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nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 46. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Saydı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 47. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ye Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 48. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve icrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı: :500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 49. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/689) (S. Sayısı: 501) (Dağıtma tariki: 28.12.1990) 

X 50. —Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine'Üç Bent've 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi ; 17,1.1991) I. 

52. -— T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

53.. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.24991) 
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X 54. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında 
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay 
Milletvekili Öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşme
lerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Ola
rak Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 2/307) 
(S. Sayısı :• 514) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

55. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı : 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

56. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 

57. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Halay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde' 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

58. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 
İlçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : '521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

59. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kim
lik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) 

60. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

61. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/764) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi: 28.2.1991) 

62. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

63. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 
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X 64. — Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/778) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

65. — Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma 
tarihi : 5.3.1991) 

66. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin ikinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

67. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi: 7.3.1991) 

ı ' 
68. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi içtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında içtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 507) 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kamımı'nun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komis

yonları Raporları (1/591) 

NOT : Tasarı, Genel Kurulun 15.1.1991 tarihli 64 üncü Birleşiminde Hükümetçe İçtüzü
ğün 76 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre geri alınmış, ancak Malatya Milletvekili Yusuf 
Bozkurt özal'ın aynı maddenin ikinci fıkrasına göre tasarıyı üzerine alması nedeniyle işlemle
re devam edilmiştir. 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdii rlüğü 15.6.1989 

Sayı ; K.K.Gn. Md. 07/101-2285/03303 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

MUIî Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza ana Bakanlar Kurulu'aca, 15.6.1989 
tarihinde kararlaştırılan "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değişti-
rilmcsi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişik ola
rak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Ozal 
Başbakan 

GEREKÇE 

Üniversitelere malî kolaylıklar sağlanmasının, kamu kuruluşlarına tanınan muafiyetler
den ve istisnalardan üniversitelerin de yararlanmasının yükseköğretim kurumlarımızın daha 
verimli hizmet vermelerini sağlayacağı açıktır. 

Ayrıca, vaki fi arca kurulacak üniversitelere de aynı malt kolaylıkların sağlanmasında da 
büyük yarar vardır. Zira vakıfların ancak kazanç amacını gütmemek şartıyla, yükseköğretim 
kurumları kurabilecekleri, Anayasa emri olup, bu kuruluşlara sağlanacak Devlet yardımı yük
seköğretimin gelişmesine yardım edecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 56'ncı maddesinin (b) bendi değişti
rilerek, kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan malî muafiyetlerin ve istisnaların üniversitelere 
de sağlanması öngörülmektedir. 
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Madde 2. — Vakıflarca kurulacak üniversitelere, Devlet üniversitelerine sağlanan malî ko
laylıklardan yararlanma imkânı getirilmektedir. Ayrıca bu üniversitelerin Emlak ve Arazi Ver
gilerinden muaf tutulmaları öngörülmektedir. 

Madde 3. — Vakıflarca kurulmuş üniversitelere hazine mülkiyetinde bulunan arsa, arazi 
ve tesislerden yararlanabilme kolaylığı getirilmekte ve bu üniversitelerde okuyan öğrenciler için 
Devlet yardımı yapılabileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 4. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 5. — Yürütme maddesidir. 

Millî Eğilim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Millî Eğitim Komisyonu 23.1.1990 

Esas No. : 1/591 
Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

"2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanu
na Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 11-18.1.1990 tarihli bir
leşimlerinde Millî Eğitim Bakanı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve YÖK 
temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Tasarı ile Kamu Kurumlarına ve Devlet Üniversitelerine tanınan malî muafiyetlerin, ko
laylıkların Vakıflarca kurulacak üniversitelere de tanınması ile Devletin Vakıf üniversitelerine 
yapacağı malî destek hükme bağlanmaktadır. 

Komisyonumuzca, Tasarının tümü üzerindeki müzakerelerden sonra maddelerin görüş
mesine geçilmiştir. 

Komisyonumuzca, Tasarının 1 ve 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 üncü maddesi verilen bir önergenin kabulü ile, Komisyonumuzca yeniden dü

zenlenerek kabul edilmiştir. 
Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeleri de Komisyonumuzca aynen 

kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi buyrulmak üzere, Başkanlığa saygı 

ile sunulur. 
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Başkan 
Kemal Karlıan 

İzmir 

Sözcü 
Hüseyin Aydın Arvasi 

Van 

Üye 
Mustafa Kızıloğlu 

Afyon 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 
Muhalifim 

Üye 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

Elazığ 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Nuri Gökalp 

İstanbul 

Üye 
Bülent Alasayan 

Kocaeli 

Üye 
M'ustaja Nazikoğlu 

Rize 

Başkanvekili 
Mehmet Şimjck 

Konya 

Kâtip 
Adil Küçük 

Konya 

Üye 
Rıza Ilıman 

Çorum 

Üye 
Mehmet Fuat Erçetin 

Edirne 
Muhalifim 

Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Muhalifim 

Üye 
Adil Erdem Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 

Malatya 

Üye 
Ali Şakir Ergin 

Yozgat 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 10.1.1991 

Esas No.: 1/591 
Karar No.: 148 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 15.6.1989 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca Millî Eğitim Komisyonun
da görüşüldükten sonra 23.1.1990 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 7.3.1990 tarihinde yaptığı 33 üncü birleşimde 
görüşülmeye başlanmıştır. 

Tasarı ile, üniversitelere ve vakıflar tarafından kurulacak üniversitelere; bazı kamu kuru
luşlarına tanınan muafiyetler ve istisnalar tanınarak, yükseköğretim kurumlarımızın daha ve
rimli hizmet vermelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; vakıfların sadece yardım amacı ile kurul
duğu, bunların hiçbir şekilde başka birkişi veya tüzelkişilerden menfaat sağlamasının doğru 
olmayacağı, aksi taktirde vakıf niteliğini kaybedecekleri, vakıflar tarafından kurulacak üni
versitelere kamu tüzelkişilerine ait arazi verilmesi ve bazı tesislerin bu vakıflara tahsis edilmesi
nin doğru olmayacağı, bu durumun kamuoyunda bazı yanlış anlamalara yol açacağı gibi eleş
tiri ve temennilere Hükümet adına verilen cevaplarda; Vakıflar tarafından yükseköğretim ku
rumlarının hangi esaslar dahilinde kurulacağı Anayasamızın 130 uncu maddesinde belirlendi
ği, 130 uncu maddenin son fıkrasının hiçbir art niyete meydan vermeyecek şekilde açık oldu
ğu, 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu'nun ek 6 ncı maddesi ile kurulacak yükseköğretim 
kurumunun, vakıf tüzelkişiliği dışında ayrı bir tüzelkişiliğe sahip olduğu ve vakıfların yüksek
öğretim kurumuna doğrudan doğruya bağış ve yardımlar yapabileceklerinin belirlendiği açık
lanmış ve bu görüşmelerden sonra tasarının tümü benimsenerek Millî Eğitim Komisyonu met
ni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Görüşmelere 9.1.1991 tarihinde 37 nci birleşimde Devlet Bakanı ve Millî Eğitim Bakan Ve
kili Kamran înan'ın başkanlığında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katıl
masıyla devam edilmiştir. 

Maddelerin görüşülmesi sırasında verilen bir önergenin kabulü ile tasarıya eklenen yeni 
çerçeve 1 inci madde ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (c) fıkrası; 
münhasıran ileri teknoloji alanlarında ihtisaslaşmış yükseköğretim kurumlarının ülkemizde ku
rularak yaygınlaşmasını öngörecek şekilde değiştirilmiş, 

Çerçeve 1 inci madde, yeni eklenen 1 inci madde nedeniyle 2 nci madde olarak aynen, 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 2 nci maddesine; Vakıflarca kurulacak yükse

köğretim kurumlarına hangi adlar altında üniversite adının verilebileceğini düzenleyen ve bu 
adın verilebilmesi için üniversite adı verilecek vakıf yükseköğretim kurumunun eğitim-öğreiim 
ve araştırma faaliyetlerinin enaz Devlet Üniversitesi düzeyinde olmasını öngören bir fıkra ekle
nerek, Çerçeve 3 üncü madde olarak kabul edilmiş, 
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2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 3 üncü maddesine; Vaki fi arca kurulan bir yük
seköğretim kurumuna üniversite adının verilmesi veya bu tür yeni bir üniversite kurulması ko
nusunda yapılacak işlemleri düzenleyen bir fıkra eklenerek, çerçeve 4 üncü madde olarak ka
bul edilmiş, 

Çerçeve 2 nci madde ile değiştirilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanununun Ek 7 
nci maddesinde yer alan "Üniversiteler" ibaresi "Yükseköğretim Kurumlan" şeklinde değiş
tirilerek, çerçeve 5 inci madde olarak kabul edilmiş, 

Çerçeve 3 üncü madde ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Ek Madde 17; 
vakıflarca kurulmuş olan yükseköğretim kurumlarına yapılacak Devlet yardımına ilişkin esas
ları düzenleyen ve yardım yapılacak vakıf yükseköğretim kurumunun yüksek araştırma düze
yine sahip olmasını öngörecek şekilde yeniden düzenlenmiş ve mevcut kanunda ek 17 nci mad
denin bulunması nedeniyle bu madde Ek madde 18 olarak kabul edilmiş, ayrıca çerçeve 3 üncü 
maddeye Anayasanın 130 ve 131 inci maddeleri çerçevesinde bazı üniversitelerimize özel statü 
tanınarak, bunlara özellikle malî konularda daha kolay sarf yetkisi tanınmasını öngören Ek 
madde 19 ve Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı, Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı ve Hacet
tepe Üniversitesi Vakfı tarafından müştereken kurulmuş olan yükseköğretim kurumuna "Dil-
kent Üniversitesi" adının verilmesini öngören Ek Madde 20 eklenmiş ve çerçeve 3 üncü madde 
yapılan bu değişikliklerle çerçeve 6 nci madde olarak kabul edilmiş, 

Eklenen çerçeve 7 nci madde ile; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 13 üncü mad
desinde yer alan hususlar bu tasarının 4 üncü maddesi ile yeniden düzenlendiğinden, 2547 sa
yılı Kanunun Ek 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmış, 

Tasarıya Geçici Madde 1 olarak; 1991 malî yılında vakıflarca kurulan yükseköğretim ku
rumlarına yapılacak malî yardımlarda bir aksama meydana gelmesinin önlenmesi amacıyla yeni 
bir madde eklenmiş, yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeler 8 ve 9 uncu maddeler 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının başlığı, yapılan değişiklikler nedeniyle "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
Dazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine ve Bir Ek Mad
denin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı" şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Ayrıca, Komisyonumuz 2547 sayılı kanunda yapılan değişikliklerin önemli değişiklikler 
olduğu ve biran önce kanunlaşmasında büyük fayda bulunduğu görüşünden hareketle İçtüzü
ğün 53 üncü maddesi uyarınca, tasarının Genel Kurulda öncelikle görüşülebilmesi hususunu 
istemeyi kararlaştırmıştır. 

v Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Yusuf Başkurt Ozal Hazım Kutay 

Malatya Ankara 

Sözcü Üye 
Resü Ülker Nilmt Türker 

İstanbul Afyon 
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Üye 
Ömer Okan Çağlar 

Aydın 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 

Üye 
Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Erdal Kalkan 

Edirne 
imzada bulunamadı 

Üye 
A. Aykon Doğan 

İsparta 
imzada bulunamadı 

Üye 
Ali Topuz 
istanbul 

imzada bulunamadı 

Üye 
. Mustafa Şahin 

Kayseri 

Üye 
Alaeüin Kurt 

Kocaeli 

Üye 
Ali Talip Özde mir 

Konya 

Üye 
Mahmut Öziürk 

Niğde 
Muhalefet Şerhim eklidir 

Üye 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 
Muhalifim 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 

Üye 
Ünal Akkaya 

Çorum 

Üye 
ismail Şengün 

Denizli 
imzada bulunamadı 

Üye 
Erol Zeytinoğlu 

Eskişehir 

Üye 
Etem Cankurtaran 

içel 
imzada bulunamadı 

Üye 
Cemal Seymen 

Nevşehir 
imzada bulunamadı 

Üye 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 

Üye 
Mustafa Dinek 

Konya 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
imzada bulunamadı 

Üye 
Birsel Sönmez 

Niğde 
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Üye 
Zeki Çeliker 

Siirt 

Üye 
Tevfik Ertüzün 

Zonguldak 
tmzada bulunamadı 

Üye 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
Muhalifim 

MUHALEFET ŞERHİ 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı: 

a) Kurulmuş ve kurulacak vakıf üniversitelerine özel imtiyaz tanınması, 
-b) Kamu imkânlarının bunlara tahsis edilmesi, 
c) Yükseköğretimi de özelleşmeye geçişi ve üniversitelerimizin paralı hale getirilmesinin 

doğuracağı Anayasal sakıncalardan dolayı muhalifim. 

Mahmut Öztürk 
Niğde 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 Sayılı Yükseköğre- MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
tim Kanununun 56 ncı maddesinin (b) bendi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b. Üniversiteler, genel bütçeye dahil 
kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan malî 
muafiyetler, istisnalar ve diğer malî kolaylık
lardan aynen yararlanırlar. 

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefle
ri tarafından üniversetelere makbuz karşılığın
da yapılacak nakdî bağışlar, Gelir ve Kurum
lar Vergisi Kanunu hükümlerine göre yıllık be
yanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum 
kazancından indirilir. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTtĞÎ METİN 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine ve Bir Ek Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin c fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

c) Yükseköğretim kurumlan : Yüksek teknoloji enstitüleri, üniversiteler, fakülteler, ens
titüler, yüksekokullar, konservatuarlar, meslek yüksekokulları ile araştırma merkezleridir. 

Yüksek teknoloji enstitüleri, özellikle teknoloji ve sanat alanlarında en yüksek düzeyde 
eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren ve eğitim-öğretim ve araştırma programla
rında diğer bilim alanlarına da yer veren fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve 
birimlerden oluşabilen tüzelkişiliğe sahip yükseköğretim kurumlarıdır. 

MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 1 inci maddesi, 2 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Vaki fi arca kurulacak olan yükseköğretim kurumlarına, en az iki fakülteden oluşması, Fen 
ve Edebiyat alanlarıyla ilgili eğitim programlarının bulunması ve eğitim-öğretim ve araştırma 
düzeyinin en az o ilde, o ilde yoksa, en yakın ildeki Devlet üniversitesindeki eğitim-öğretim 
ve araştırma düzeyinde olduğunun tespiti halinde, kanunla üniversite adı verilebilir. Vaki fi arca 
kurulmuş bir yükseköğretim kurumunun yukarıda sayılan niteliklere sahip olup olmadığını be
lirten esaslar Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 

MADDE 4. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 3 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Yükseköğretim Genel Kurulunca belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunun, yeni 
bir üniversitenin kurulmasını veya kurulmuş bir yükseköğretim kurumuna üniversite adının 
verilmesini gerektirmesi halinde tekemmül ettirilen teklif dosyası gereği için Millî Eğilim Ba
kanlığına sunulur. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — 2547 Sayılı Yükseköğre
tim Kunununun Ek 7 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 7. — Vakıflarca kurulacak 
Üniversiteler, bu Kanunun 56 nci maddesin
de yer alan malî kolaylıklardan, muafiyetler
den ve istisnalardan aynen istifade ederler ve 
bunlar emlak ve arazi vergilerinden muaf tu
tulurlar. 

MADDE 3. — 2547 Sayılı Yükseköğre
tim Kanunu'na aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 17. — Vakıflar tarafın-
dankurulmuş üniversitelere, eğitim-öğretim ve 
araştırma tesisleri, öğretim üyesi lojmanları, 
öğrenci yurtlan, sosyal ve kültürel tesisler kur
mak üzere, Bakanlar Kurulu Kararı ite hazi
ne veya muvafakatları alınmak suretiyle ka
mu tüzel kişilerine ait arazi ve tesisleri tahsis 
edilebilir. Üniversitenin eğitim-öğretim ve 
araştırma faaliyetlerini en az üç eğitim-
öğretim yılı kesintisiz sürdürmesinden sonra, 
tahsis edilen arazi üniversetenin başvurusu 
üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile Üniversi
tenin mülkiyetine geçmek üzere hibe edilebilir. 

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini 
eri az üç eğitim-öğretim yılı kesintisiz sürdür
müş olan vakıflarca kurulmuş üniversitelere, 
Devlet bütçesinden öğrenci başına yardım ya
pılabilir. Bu yardım, vakıflarca kurulmuş üni-
versetelerde okuyan her öğrenci başına, açık 
öğretim hariç, Devlete ait yükseköğretim ku
rumlarında okuyan öğrencilere bir önceki yıl 
harcanan miktarın, öğrenci sayısına bölünme
si ile hesaplanan miktarın yarısını geçemez. 
Bunun dışında, vakıflarca kurulan üniversi
telere yatırımlara yardım amacıyla veya pro
jeler karşılığında finansman sağlanabilir." 

(Millî Eğitim Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 2547 Sayılı Yükseköğre
tim Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 

EK MADDE 17. — Vakıflar tarafından 
kurulmuş üniversitelere, eğitim-öğretim ve 
araştırma tesisleri, öğretim üyesi lojmanları, 
öğrenci yurtları, sosyal ve kültürel tesisler kur
mak üzere, Bakanlar Kurulu Kararı ile hazi
ne ve muvafakatları alınmak suretiyle kamu 
tüzelkişilerine ait arazi ve tesisleri tahsis edi
lebilir. Tahsis şartları Bakanlar Kurulunca çı
karılacak bir yönetmelikle belirlenir. Devlet 
üniversitelerinin arazi ve tesisleri tahsis 
edilemez. 

Vakıflarca kurulacak Üniversitelere bu 
Kanunun Ek 7 nci Maddesi dışında devlet des
teği sağlanamaz. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanununun Ek 7 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Ek Madde 7. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları, bu kanunun 56 ncı mad
desinde yer alan malî kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade ederler ve 
bunlar emlak ve arazi vergilerinden muaf tutulurlar. 

MADDE 6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki üç ek madde eklenmiştir : 
EK MADDE 18. — Vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarına eğitim-

öğretim ve araştırma tesisleri, öğretim üyesi lojmanları, öğrenci yurtları, sosyal ve kültürel te
sisler kurmak üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla Hazine veya muvafakatları alınmak suretiyle, 
kamu tüzelkişilerine ait arazi ve tesisler tahsis edilebilir. Bu tür bir yükseköğretim kurumunun 
eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin en az iki eğitim-öğretim yılı kesintisiz sürdürülme
sinden sonra, tahsis edilen arazi ve tesisler ilgili yükseköğretim kurumunun başvurusu üzerine 
Bakanlar Kurulu kararı ile bu başvuruda bulunan yükseköğretim kurumunun mülkiyetine geç
mek üzere hibe edilebilir. 

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini en az iki eğitim-öğretim yılı kesintisiz sürdür
müş olan vakıflarca kurulmuş yükseköğretim kurumlarına talepleri halinde, o yükseköğretim 
kurumunun eğitim-öğretim, araştırma, kütüphane ve yatırım masraflarıyla diğer cari harcama 
kalemleri için kendi bütçesinde öngörülen miktarın % 60'nı geçmemek kaydıyla, her yıl yapı
lacak Devlet yardımı Bakanlar Kurulu'nca tespit edilen esaslara göre, Bütçe Kanununda bu 
maksatla tesis edilen ödenekten yapılır. Bu esaslar tespit edilirken, yükseköğretim kurumları
nın araştırma çalışmalarının düzeyleri öncelikLe dikkate alınır. Tespit edilen ödenek iki eşit taksitte 
ödenir. 

Yardım alan vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumu her yıl Nisan ayı sonuna kadar 
bir önceki yılın gelir ve giderlerini Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı ve 
Yükseköğretim Kurulu'na göndermek zorundadır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Millî Eğitim Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

EK MADDE 19. — a) Bakanlar Kurulu kararıyla, Yükseköğretim Kurulu'nun görüşü 
alınmak suretiyle, uygun görülen üniversitelere özel statü verilebilir, özel statü verilen bir üni
versite, yedi kişilik bir Üst Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Üst Yönetim Kurulunun rek
tör dışındaki altı üyesi, en az ikisi, o üniversitenin varsa en az onbeş yıllık mezunlarından ol
mak üzere, yaş haddi hariç Devlet memuru olma niteliğine sahip olan toplumda temayüz etmiş 
kişilerden, Yükseköğretim Kurulunca seçilen üç misli aday arasından Cumhurbaşkanınca ata
nır. Bu üyelerin görev süresi altı yıl olup, her iki yılda bir üçte biri yenilenir. Süresi sona eren 
Üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir nedenle üyeliğin normal süreden önce so
na ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir. 

Rektör dışındaki üyeler fahri olarak görev yapar. Bunlara toplantılara katılmak için yap
tıkları masraflar dışında herhangi bir ad altında üniversiteden ödeme yapılmaz. 

Bu üniversitelerde rektör, Üst Yönetim Kurulunun rektör dışındaki üyelerinin göstereceği 
dört aday arasından Cumhurbaşkam'nca, dekanlar ise, rektörün göstereceği üç aday arasın
dan Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nca atanırlar. 

b) özel statü verjlen üniversitelerdeki öğretim elemanları ve diğer personel, diledikleri 
takdirde, eski statülerinde görevlerine devam edebilecekleri gibi, Üst Yönetim Kurulunca tes
pit edilen esas ve usullere göre sözleşmeli olarak da atanabilirler. Sözleşmeli olarak çalışanlar
dan isteyenlerin T.C. Emekli Sandığı ile ilişkileri devam eder. 

c) özel statü verilen üniversitelerin her birinde, o üniversitenin kendi özelliklerine ve ku
ruluş amacına uygun gelişebilmesi, öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve üniversi
tenin her türlü faaliyetleri sonucu yarattığı kaynakların etkili ve verimli bir biçimde kullanabil
mesi amacı ile Üst Yönetim Kuruluna bağlı bir işletme hesabı tesis edilir. 

işletme hesabının başlıca gelir kaynağı, öğrenci başına gerçek maliyetin Devletçe karşıla
nan kısmı ile öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleridir. Her eğitim-öğretim yılına ait öğ
renci başına gerçek maliyetler Üst Yönetim Kurulunca, bunun Devletçe karşılanacak kısmı ise 
Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

öğrenci başına gerçek maliyetin Devletçe karşılanan kısmı için gerekli ödenekler ilgili üni
versite katma bütçesinin transferler tertibine konur ve buradan işletme hesabına aktarılır. Ak
tarma, öğrencilerin kayıt sırasında bütçe saymanlığından alacakları çeklerin öğrenciler tara
fından işletme hesabına yatırılmasıyla gerçekleştirilir ve bunların toplamı her yıl iki eşit taksit
te üniversiteye ödenir. 

öğrenim ücretleri de kayıt sırasında öğrenciler tarafından işletme hesabına yatırılır. Bu 
öğrenim ücretlerinin öğrencilere ne ölçüde Devlet tarafından borç verilerek sağlanacağı, öğre
nim ücretlerinin ödeme usulleri ile bunları Devlete borçlanmak suretiyle ödemek isteyen öğ
rencilerin Devlet'e olan borçlarının ne şekilde ödeneceği, Yükseköğretim Kurulunun teklifi üze
rine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. 

tşletme hesabı, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet thale Ka
nununa tabi değildir. 

İşletme hesabının diğer gelir kaynakları, gider kalemleri, harcama ye satın alma ile dene
timine ilişkin usul ve esaslar, Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 507) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Millî Eğitim Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
/. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

C. Allınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/ . Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

F- Kurt Turizm Bakanı 
/ . Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
A/. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
/. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
/. S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

(S. Sayısı : 507) 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
d) Üst yönetim kurullarının üyelerinin yenilenme usulleri ile diğer görev ve yetkileri, Yük

seköğretim Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

EK MADDE 20. — Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı, Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı 
ve Hacettepe Üniversitesi Vakfı tarafından müştereken kurulmuş olan yükseköğretim kurumu
na "Bilkent Üniversitesi" adı verilmiştir. 

MADDE 7. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 13 üncü maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen, Ek 
18 inci maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen yardım, 1991 yılında, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı bütçesindeki yedek ödenek tertibinden yapılır. 

MADDE 8. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 4 üncü maddesi 8 inci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millî Eğitim Komisyonu metninin 5 inci maddesi 9 uncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 507) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyon

ları Raporları (1/591) 

Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : J/591 1.2.1991 
Karar No. : 154 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Bilindiği gibi, Komisyonumuzun 7.3.1990 tarihli 33 ve 9.1.1991 tarihli 37 nci birleşimlerin
de görüşülüp, kabul edilmesiyle Yüksek Başkanlığa sunulan ve Başkanlıkça Sıra Sayısı 507 olarak 
bastırılıp dağıtılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınan "2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı" içtüzüğün 89 uncu maddesi uyarınca, Hükümetin yeniden incelenmesi 
talebi üzerine, Genel Kurulun 22.1.1991 gün ve 71 inci birleşiminde bu işlem, görüşülmeksizin 
yerine getirilerek Komisyonumuza havale edilmiştir. Söz konusu tasarı, Komisyonumuzun 
30.1.1991 tarih ve 40 inci birleşiminde Hükümeti temsilen Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un 
başkanlığında Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin katılmasıyla yeniden görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan açıklamalarda Komisyonda daha önce yapılan görüşme
ler ve bu görüşmeler sonucu kabul edilen metindeki bir kısım hükümlerin Hükümet tarafın
dan yeniden gözden geçirildiği ve düzeltilmesi gereken noktaların bulunduğunun anlaşıldığı 
ifade edilmiş, bu nedenle tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülürken önerge ver
mek suretiyle düzeltilmesi yerine Komisyonda yeniden görüşülebilmesi için içtüzüğün 89 uncu 
maddesi uyarınca Hükümet tarafından Komisyona geri gönderilmesinin daha uygun olacağı 
sonucuna varıldığı hususu açıklanmıştır. Bu açıklamalardan sonra; Üniversitelerin yönetim mo
delin değiştirildiği, halen uygulanmakta olan Anayasa ve 2S47 sayılı Kanunla belirlenmiş olan 
modelin dışına çıkıldığı, özel statülü üniversiteler kurulduğu, bu üniversitelerin aynı zamanda 
paralı üniversiteler olacağı, öğrencilerin maddî olarak ciddî katkıda bulunmak zorunda kala
cakları, getirilmek istenen modelin Türkiye Şartlarına uymayan bir model olduğu, vakıf üni
versitelerine kaynak aktarılması yollarının açıldığı, Vakıflar tarafından kurulan Yükseköğre
tim Kurumlarına üniversite adının verilmesinin anayasa açısından mümkün olmadığı, bu ne-

NOT: Tasarı, Genel Kurulun 15.1.1991 tarihli 64 üncü Birlesimide Hükümetçe İçtüzüğün 76 
ncı maddesinin ^birincifıkrasına göre geri alınmış, ancak Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt Özal'ın 
aynı maddenin ikinci fıkrasına göre tasarıyı üzerine alması nedeniyle işlemlere devam edilmiştir. 
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denle Bil kent Üniversitesi adının bu kuruma verilemeyeceği, şeklindeki görüş ve eleştirilere Hü
kümet adına verilen cevaplarda; Model değişikliğine gidildiğinin doğru olduğu, tek t:~> modeli 
olan ülkelerin eğitim ve öğretime de bağlı olarak gelişemedikleri, gelişmiş olan ülkelerde oldu
ğu gibi, esnek, çeşitli, farklı, birbirinden ayrı yapıda olan üniversitelerin bulunduğu bir yarış
ma ortamına girilmesinin amaçlandığı, batıdaki gelişmiş üniversite modelinin Yükseköğreti
mimizin bünyesine uygun olan yanlarının örnek alınmasının yararlı olacağı; herkesin eğitim
den eşit olarak yararlanması için çalışıldığı, özel statülü üniversitelerin amaçlanan çeşitlerden 
biri olduğu, Yükseköğretim Kurumlarının Anayasanın 42 ve 130 uncu maddesine uygun ola
rak kurulduğu, diğer üniversitelerden farklı olmayan, birçok alanda mevcut üniversitelerimizle 
eşdeğer olan, bazı konularda bunların üzerinde araştırma ve teknolojide başarıları bulunan 
bir Yükseköğretim Kurumuna üniversite ismi verilmesini yeni kurulmakta olan üniversite gibi 
yorumlanamayacağı, herşeyi ile ortada olan mevcut bir yapıya yalnız isim verilmekte olduğu 
gibi açıklamalar yapılmıştır. Bu görüşmelerden sonra tasarının tümü benimsenmiş ve Komis
yonumuzca daha önce kabul edilen metin esas alınarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Komisyonumuz metninin Çerçeve 1 inci maddesi ile değişikliği öngörülen 2547 sayılı Yük
seköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (c) fıkrası; verilen bir Önergenin kabulü ile Yükse
köğretim Kurumlarına araştırma faaliyetleri yanında, uygulama yapma imkânının sağlanma
sı, yüksek teknoloji enstitüsünün, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, 
eğitim-öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan ve bilimsel özerkliğe sahip bir kurum ol
masını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş, 

2 ncİ maddenin görüşmelerine başlanmadan önce verilen bir önerge doğrultusunda tasa
rıya eklenen yeni çerçeve 2 nci madde ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci madde
sinin (f) fıkrası; mevcut yükseköğretim kurumlarına yüksek teknoloji enstitüleri de ilave edil
mek suretiyle değiştirilmiş, 

Çerçeve 2 nci madde kapsamına, Yüksek Teknoloji Enstitüleri de alınmış ve yeni eklenen 
çerçeve 2 nci madde nedeniyle çerçeve 3 üncü madde olarak kabul edilmiş, 

Çerçeve 3 üncü madde, Yükseköğretim Kurulunun çıkaracağı yönetmeliğin; Millî Eğitim 
Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşünün alınması ile çıkarılabilmesi-
ni öngörecek şekilde yeniden düzenlenerek, çerçeve 4 üncü madde olarak kabul edilmiş, 

Çerçeve 4 üncü madde, çerçeve 5 inci madde olarak aynen, 

Çerçeve 5 inci madde ile değiştirilen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanununa Ek 7 
nci maddesinde yer alan "ve arazi vergisinden" ibaresi, emlak deyiminin, araziyi de kapsama
sı nedeniyle madde metninden çıkarılmış ve çerçeve 6 nci madde olarak kabul edilmiş, 

Çerçeve 6 nci madde ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Ek madde 18; Yük
seköğretim Kurumlarına tahsisi yapılan kamu tüzelkişiliğine ait arazilerinin, hibe ile ilgili bö
lümü metinden çıkarılmış, yapılacak Devlet yardımının Millî Eğitim Bakanlığının görüş ve önerisi 
alınmak suretiyle yapılması ve oranının da % 45'e indirilmesi benimsendiğinden metin yeni
den düzenlenmiş, Ek Madde 19'un (a) fıkrası ile, üniversitelere verilen özel statünün; Yükse
köğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Millî Eğitim Bakanlığının önerisi üzerine uy
gun görülen üniversitelere Bakanlar Kurulu Kararıyla verilmesi şeklinde yeni bir sisteme bağ
lanmış, Üst Yönetim-Kurulu Dyeleri sayısının 7'den 9'a çıkarılması ile bunların seçim ve ata
ma işlemleri yeniden düzenlenmiş, (c) fıkrasının 2 nci bendinde yer alan işletme hesabının gelir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 507'ye 1 inci Ek) 
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kaynakları ile ilgili hükümler yeni esaslara bağlanmış, öğrenci başına gerçek maliyetlerin Üst 
Yönetim Kurulunun teklifi, Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşü ile Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmesi hükmü getirilmiş, (c) fıkrasının 
4 üncü bendi ile öğrencilere ne ölçüde borç verileceği ve ödeme usullerinin nasıl olacağı Maliye 
ve Gümrük Bakanlığının görüşü ile Millî Eğitim Bakanlığının çıkaracağı yönetmelikle tespit 
edilmesi hususu getirilmiş, (d) fıkrasında yer alan "yenileme usulleri ile" ibaresi metinden çı
karılmış ve Ek Madde 19 yapılan bu değişikliklerle, Ek Madde 20 aynen, Millî Eğitim Bakanlı
ğınca düzenlenen Lise mezunlarına Meslek Edindirme programını başarıyla tamamlayanların, 
meslek yüksekokullarına geçiş şartlarını düzenleyen yeni bir metin Ek Madde 21 olarak tasarı
ya eklenmiş ve çerçeve 6 ncı madde yapılan bu değişikliklerle çerçeve 7 nci madde olarak kabul 
edilmiş, 

Çerçeve 7 nci madde çerçeve 8 inci madde olarak aynen, 
Geçici Madde 1 aynen, 

Komisyonumuz metnine Geçici Madde 2 olarak; Üst Yönetim Kurulu üyelerinin görev sü
releri ve seçimleri ile ilgili hususları belirleyen yeni bir madde eklenmiş, yürürlük ve yürütmeye 
ilişkin 8 ve 9 uncu maddeler 9 ve 10 uncu maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının başlığı, yapılan değişiklikler nedeniyle "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi ve Bir Ek Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı'? şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Bozkurt Ozal 

Malatya 
Sözcü 

Reşit Ülker 
tstanbul 

Üye 
Mehmet Delkeoğlu 

Adıyaman 

Üye 
Ömer Okan Çağlar 

Aydın 

Üye 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 
Üye 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Başkanvekili 
Hazım Kalay 

Ankara 
Üye 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Üye 
Nihat Türker 

Afyon 
(imzada bulunamadı) 

Üye 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 
(Karşı Oy Yazım Eklidir) 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 
Üye 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 507'ye 1 inci Ek) 
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Üye 
İsmail Şengün 

Denizli 

Üye 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 

Üye 
Etem Cankurtaran 

tçel 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Birgen Keleş 

tzmir 
(Karşı oy yazım ektedir) 

Üye 
Mahmut Alınak 

Kars 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Mustafa Şahin 

Kayseri 
Üye 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Ali Tedip Ozdemir 

Konya 

Üye 
Mahmut Öztürk 

Niğde 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Şakır Şeker 

Sivas 

Üye 
Erdal Kalkan 

Edirne 
(Muhalifim) 

Üye 
A. Aykon Doğan 

İsparta 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Erol Güngör 

tzmir 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Ülkü Söylemezoğlu 

Kahramanmaraş 
(tmzada bulunamadı) 

* Üye 
Cemal Seymen 

Nevşehir 
(Muhalefet şerhim eklidir) 

Üye 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 
Üye 

Mustafa Dinek 
Konya 

Üye 
Sümer Oral 

Manisa 
(tmzada bulunamadı) 

Üye 
Birsel Sönmez 

Niğde 

Üye 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
Üye 

Terfik Ertüzün 
Zonguldak 

(Muhalefet şerhim eklidir) x 

KARŞI OY 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı; 

1. Vakıflar tarafından kurulan yüksek öğretim kurumlarına üniversite adının verilmesi
ni gerçekleştirmekte, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 507'ye 1 inci Ek) 



2. Vakıf Üniversitelerine kaynak aktarılmasının yollarını açmakta, 
3. Mütevelli Heyet Sisteminin tüm Üniversiteler tarafından benimsenmesini mümkün kıl

maktadır. 
Anayasanın 130 uncu maddesine göre Üniversiteler çeşitli yükseköğretim birimleri olan, 

kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bulunan ve Devlet tarafından kanunla kurulan 
kurumlardır. Bu niteliklerden yoksun kurumların üniversite diye tanımlanması Anayasanın 130 
uncu maddesine aykırıdır. Devletin malî gücünün sınırlılığı ileri sürülerek Vakıfların yüksek 
öğretim kurumları kurmalarına imkân tanınmakta, sonra da bunlara sadece malî muafiyetler, 
istisnalar ve diğer malî kolaylıklar tanınmakla yetinilmemekte fakat söz konusu kurumlara Ha
zine ve kamu tüzelkişilerine ait arazi ve tesislerin tahsis edilmesi, her türlü masraflarının yarı
sının devlet tarafından karşılanması ve bu amaçla Bütçeden kaynak ayrılması öngörülmekte
dir. Gerek Vakıfların kurdukları yüksek öğretim kurumlarının gerek Mütevelli Heyet sistemini 
benimseyen ve kendilerine özel statü verilen Üniversitelerin Bütçeden kaynak almaları sağlan
makta; ancak, bu kaynakların nasıl harcandığı konusunda Genel ve Katma Bütçeli kurumla
rın tabi oldukları uygulamadan farklı bir yöntem önerilmektedir ve TBMM'nin Bütçeden ay
rılan kaynaklar üzerindeki denetimi bertaraf edilmektedir. 

\asa Tasarısı Anayasanın 6,123 ve 130 uncu maddelerine aykırı olduğu için, eğitimde fır
sat eşitliğine inandığımız ve bunun için de paralı eğitime karşı olduğumuz için, Üniversitelerin 
özerkliğini savunduğumuz için, kamu hizmetlerinin kamu kuruluşları tarafından yapılmasını 
gerekli gördüğümüz için, Devletin olanaklarının yeterli olmadığını ileri sürerek Vakıflara yük
sek öğretim kurumu kurdurulmasını sonra da bu kurumlara Devletten büyük kaynak aktarıl
masını doğru bulmadığımız için, Bütçeden ayrılan kaynakların TBMM denetiminin dışına çı
kartılmasına katılmadığımız için, özerk olmayan Üniversiteler yaratma amacına hizmet edece
ği için karşı oy kullanmaktayız. 

Birgen Keleş 
İzmir 

Erol Güngör 
tzmir 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Elem Cankurtaran 
tçel 

MUHALEFET ŞERHÎ 

2S47 Sayılı YÖK kanununda 8 yıl içinde yapılan bu 19 uncu değişikliğe aşağıdaki neden
lerle muhalifiz. 

1. Üniversitelerin yönetim modeli değiştirilerek "özel Statü "ye sahip üniversite modeli 
oluşturulmaktadır, özel Statü'lü üniversitelerin hangi niteliklere sahip olacağı açıkça belirlen
memektedir. Üst Yönetim Kurulu üyelerinin 6'sının ve rektörün Cumhurbaşkanı tarafından 
seçilecek olmasıyla, bu üniversitelerin doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından yönetile
ceği anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanı artık sadece YÖK üyelerini ve rektörleri belirlemekle kal
mayacak, Üniversite Yönetim Kurullarının üyelerini de doğrudan kontrolüne almış olacaktır. 
Dolayısıyla, getirilmek istenen model değişikliği üniversitelerimizi demokratik 
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nitelikten daha da uzaklaştıracaktır. İdarî özerkliğin söz konusu olmadığı Üniversitelerimizin 
bilimsel özerkliğe ne kadar sahip olabilecekleri ciddî bir endişe kaynağıdır. Hür olmayan bir 
ortamda bilimsel gelişmenin sağlanamayacağı reddedilmesi mümkün olmayan bir gerçektir. 

2. özel Statülü üniversitelerde, öğretim üyeleri sözleşmeli olarak istihdam edilecekler
dir. istihdam güvencesinin kalmayacağı bu durumda, öğretim görevlilerinin ülke sorunları hak
kında iktidara karşı görüş ve düşünce ortaya koyamayacakları açıktır. YÖK modeli içinde, yö
netimin idarî terörü altında görevlerini sürdürmekte olan bilim adamlarımız, böylece ülke so
runlarından tamamen uzaklaştırılmış olacaklardır. 

3. özel Statülü üniversiteler, paralı yüksek öğretime geçişi sağlayacaklardır. Yüksek öğ
retimde okullaşma oranının % 10 olduğu ülkemizde, paralı eğitimi kabullenmek mümkün de
ğildir. Yüksek öğretim şansını elde edebilmenin çok güç olduğu ülkemizde, paralı eğitimin yay
gınlaşmasıyla yüksek gelir grupları için yükseköğretim bir imtiyaz haline gelecek ve toplumu
muzdaki eşitsizlik ve adaletsizlikler daha da derinleşecektir. 

4. Vakıf üniversitelerine, kendileri tarafından hazırlanacak yıllık bütçelerinin % 45'ine 
kadar varan kısmının devlet tarafından ödenmesi hakkaniyet ve kamu kaynaklarının etkin kul
lanımı ilkelerine aykırıdır. Böylece, vakıf üniversiteleri, her türlü yatırım harcamalarının dev
let tarafından finansmanını sağlayacaklardır. Devlet, kendi eğitim hedefleri ve politikasıyla uyum 
halinde olmasa dahi, bu harcamalara katılmak zorunda kalacaktır. En azından, devlet tarafın
dan yapılacak kaynak tahsislerinin objektif kriterlere bağlanması ve bu harcamaların Sayıştay 
ve TBMM denetimine tâbi olmasını sağlayacak mekanizmaların kurulması gerekir. 

5. Bazı vakıflar tarafından kurulmuş bulunan "Bilkent" isimli yükseköğretim kurumu
na "Üniversite" sıfatının verilmesi, Anayasamızın 130 uncu maddesine açıkça aykırıdır. 

Tevfik Ertüzün Mahmut Oztürk 
Zonguldak Niğde 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Dört Ek 
Madde Eklenmesi ve Bir Ek Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (c) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

' *c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların 
bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek yükseko
kulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir. 

Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim-
öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, tüzelkişiliğe ve bilimsel özerkliğe sahip bir yük
seköğretim kurumudur." 

MADDE 2. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin (0 fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

" 0 Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yük
sekokullar, kalkınma plan ve programlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim 
planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur." 

MADDE 3. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56 inci maddesinin (b) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve ku
ruluşlarına tanınan malî muafiyetler, istisnalar ve diğer malî kolaylıklardan aynen yararlanırlar. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yüksek teknoloji ens
titülerine makbuz karşılığında yapılacak nakdî bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları 
hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir." 

MADDE 4. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarına, en az iki fakülteden oluşması, Fen 
ve Edebiyat alanlarıyla ilgili eğitim programlarının bulunması ve eğitim-öğretim ve araştırma 
düzeyinin en az o ilde, o ilde yoksa en yakın ildeki Devlet üniversitesindeki eğitim-öğretim ve 
araştırma düzeyinde olduğunun tespiti halinde, kanunla üniversite adı verilebilir. Vakıflarca 
kurulmuş bir yükseköğretim kurumunun yukarıda sayılan niteliklere sahip olup olmadığını be
lirten esaslar Millî Eğitim Bakanlığının ve Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşü alına
rak, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir." 

MADDE 5. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 3 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"Yükseköğretim Genel Kurulunca belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunun, yeni 
bir üniversitenin kurulmasını veya kurulmuş bir yükseköğretim kuruluna üniversite adının ve
rilmesini gerektirmesi halinde tekemmül ettirilen teklif dosyası gereği için Millî Eğitim Bakan
lığına sunulur." 

MADDE 6. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kanununun Ek 7 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 
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"Ek Madde 7. — Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlan, bu Kanunun 56 ncı mad
desinde yer alan malî kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade ederler ve 
bunlar emlak vergisinden muaf tutulurlar." 

MADDE 7. —2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki dört ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 18. — Vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarına eğitim-
öğretim ve araştırma tesisleri, öğretim üyesi lojmanları, öğrenci yurtları, sosyal ve kültürel te
sisler kurmak üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla, Hazine veya muvafakatları alınmak suretiyle, 
kamu tüzelkişilerine ait arazi ve tesisler tahsis edilebilir. 

Vakıflarca kurulmuş yükseköğretim kurumlarından eğitim-öğretim ve araştırma faaliyet
lerini en az iki eğitim-öğretim yılı sürdürmüş olanlara, talepleri halinde, o yükseköğretim ku
rumunun eğitim-öğretim, araştırma, kütüphane ve yatırım masrafları ile diğer cari harcama 
kalemleri için Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Millî Eğitim Bakanlığının görüş ve önerisi 
ile Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esaslara göre, kendi bütçesinde öngörülen miktarın % 
45'ini geçmemek kaydıyla her yıl Devlet yardımı yapılır. Bakanlar Kurulunca esaslar tespit edi
lirken yardımın yapılacağı yükseköğretim kurumunun araştırma çalışmalarının düzeyleri dik
kate alınır. Devlet yardımı, ilgili yükseköğretim kurumunun müracaatı üzerine Millî Eğitim 
Bakanlığının görüş ve önerisi ile Bütçe Kanununda her yıl bu maksatla ayrılan ödenekten iki 
eşit taksit halinde Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılır. 

Yardım alan yükseköğretim kurumu her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yılın gelir 
ve giderlerini Maliye ve Gümrük ve Millî Eğitim bakanlıkları ile Yükseköğretim Kuruluna gön
dermek zorundadır." 

EK MADDE 19. — a) Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Millî Eği
tim Bakanlığının önerisi üzerine uygun görülen üniversitelere Bakanlar Kurulu kararıyla özel 
statü verilebilir, özel statü verilen bir üniversite, dokuz kişilik bir Üst Yönetim Kurulu tarafın
dan yönetilir. Üst Yönetim Kurulunun rektör dışındaki sekiz üyesinden ikisi Millî Eğitim Ba
kanlığı, ikisi Yükseköğretim Kurulunca gösterilecek 3 misli aday arasından Cumhurbaşkanın
ca atanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde yeni adayların tespitini isteyebilir. Cumhurbaşkanı ta
rafından onaylanmayanların yerine yeni adayların seçilmeleri iki hafta içinde yapılmadığı tak
dirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Üyelerin geri kalan dördü ise Cumhurbaş
kanınca doğrudan atanır. Üst Yönetim Kurulu üyeleri yaş haddi hariç Devlet memuru olma 
niteliğine sahip olan ve toplumda temayüz etmiş kişiler arasından seçilir. Bu üyelerin görev 
süresi altı yıl olup her üç yılda bir yarısı yenilenir. Süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmesi 
mümkündür. Herhangi bir. nedenle üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde, eski 
üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir. 

Rektör dışındaki üyeler fahri olarak görev yapar. Bunlara toplantılara katılmak için yap
tıkları masraflar dışında herhangi bir ad altında üniversiteden ödeme yapılmaz: 

Bu üniversitelerde rektör, Üst Yönetim Kurulunun rektör dışındaki üyelerinin göstereceği 
dört aday arasından Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise rektörün göstereceği üç aday arasından 
Yükseköğretim Yürütme Kurulunca atanırlar. 
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b) özel Statü verilen üniversitelerdeki öğretim elemanları ve diğer personel, diledikleri 
takdirde, eski statülerinde görevlerine devam edebilecekleri gibi, Üst Yönetim Kurulunca tes
pit edilen esas ve usullere göre sözleşmeli olarak da atanabilirler. Sözleşmeli olarak çalışanlar
dan isteyenlerin T.C. Emekli Sandığı ile ilişkileri devam eder. 

c) özel statü verilen üniversitelerin her birinde, o üniversitenin kendi özelliklerine ve ku
ruluş amacına uygun olarak gelişebilmesi, öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve üni
versitenin her türlü faaliyetleri sonucu yarattığı kaynaklarını etkili ve verimli bir biçimde kul
lanabilmesi amacı ile Üst Yönetim Kuruluna bağlı bir işletme hesabı tesis edilir. 

tşletme hesabının başlıca gelir kaynağı, öğrenci başına gerçek maliyete göre tespit edilen 
öğrenim ücretidir. Bu ücretin bir kısmı Devlet, diğer kısmı öğrenciler tarafından karşılanır. Her 
eğitim-öğretim yılına ait öğrenci başına gerçek maliyetler, Üst Yönetim Kurulunun teklifi, Devlet 
Planlama Teşkilatının uygun görüşü ile Maliye ve Gümrük ve Millî Eğitim bakanlıkları tara
fından birlikte belirlenir, öğrenim ücretinin Devletçe karşılanacak kısmı ise, Bakanlar Kuru
lunca tespit edilir. 

Öğrenci başına tespit edilen öğrenim ücretinin devletçe karşılanan kısmı için gerekli öde
nekler ilgili üniversite katma bütçesinin transferler tertibine konur ve buradan işletme hesabı
na aktarılır. Aktarma, öğrencilerin kayıt sırasınada bütçe dairesi başkanlığından alacakları çek
lerin öğrenciler tarafından işletme hesabına yatırılmasıyla gerçekleştirilir ve bunların toplamı 
her yıl iki eşit taksitte üniversiteye ödenir. 

öğrenim ücretinin öğrencilerce karşılanacak kısmı, kayıt sırasında öğrenciler tarafından 
işletme hesabına yatırılır. Bu kısmın öğrencilere ne ölçüde Devlet tarafından borç verileceği, 
ödeme usulleri ile bunları Devlete borçlanmak suretiyle ödemek isteyen öğrencilerin Devlete 
olan borçlarının ne şekilde ödeneceği, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü ile Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

tşletme hesabı, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Ka
nununa tabi değildir. 

tşletme hesabının diğer gelir kaynaklarına, gider kalemlerine, harcama ve satın alma ile 
denetimine ilişkin usul ve esaslar, Yükseköğretim Kurulunun teklifi, Millî Eğitim Bakanlığının 
uygun görüşü ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

d) Üst Yönetim Kurulu üyelerinin diğer görev ve yetkileri, Yükseköğretim Kurulunca çı
karılacak yönetmelikle belirlenir." 

"EK MADDE 20. — Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı, Hacettepe Tıp Merkezi 
Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi Vakfı tarafından müştereken kurulmuş olan yükseköğretim ku
rumuna "Bilkent Üniversitesi" adı verilmiştir." ' 

"EK MADDE 21. — Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Lise Mezunlarına Meslek Edin
dirme (LtMME) programını başarıyla tamamlayanların, meslek yüksekokullarına geçiş şart
ları, intibakları ve eğitim-öğretim esasları Millî Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak Yüksek
öğretim Kurutunca çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir." 
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MADDE 8. — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 13 üncü maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. -

GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen, Ek 
18 inci maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen yardım, 1991 yılında, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı bütçesindeki yedek ödenek tertibinden yapılır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile sklenen Ek Madde 19'da tarif olu
nan ilk üst yönetim kurulunun rektör dışında kalan üyelerinin yarısının süresi üç yıldır. Bu 
üyeler seçimi takip eden otuz gün zarfında ad çekme suretiyle tespit edilir. 

MADDE 9. —- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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